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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 E S I D I J : 
He lyben : házhozhoi*dással 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 

es. 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. Bélyegdij külön 30 Hjkr, 

VISSZAPILLANTÁS. 

(B. M.) Midőn szokásunk szerint mult évi 
működésünkről s az egyház kebelében történt 
íobb eseményekről ezennel számot adni akarunk, 
nem kis zavarba hoz bennünket azon körülmény, 
hogy lapunk mult évi folyamának első száma 
tisztelt olvasóink kezébe nem juthatott, és hogy 
arról számolandók, oly dolgokat kell szóba hoz-
nunk, melyekről szívesen hallgattunk volna. 

A gyászosan lefolyt tizenegy évet boszantó, 
sőt vérig zaklatóvá kiváltképen az tette, hogy 
mig a zászlókra a legszentebb elveket irták, a 
gyakorlat és kivitel amaz elveknek folytonos 
kijátszása, valóságos kigunyolása volt s az életben 
önkénynél egyéb nem uralkodott. 

Ezen ellentét a zászlókra irt elv és gyakor-
lat között, tán sehol sem mutatkozott oly kirívó 
alakban, mint a sajtóviszonyok terén. Elvileg 
sajtószabadságnak kelle lennie, és az életben, 
mégis oly nyomasztó viszonyok közt nyögött az 
irodalom, hogy a praeventiv censura minden 
zaklatásai valóságos szúnyog csipések (bocsánat 
a triviális hasonlatért) voltak azon garázdálko-
dásokhoz képest, miket rajtunk a pesti rendőr-
főnök véghez vitt. Ugyanazon férfi, kinek hiva-
talánál fogva egész nap a közönség legnemtele-
nebb tagjaival kellett érintkeznie, közben-közben 
egy-egy férfit rántott elo az irodalom mezejéről, 
s épen nem csudálkozliatni, ha nem ritkán felcse-
rélvén a szerepeket, az irodalom embereit holmi 
kóborlók gyanánt tractálta, a csirkelopókat pedig 
uralta. 

De térjünk a kérdés alatt levő számunkra. 

Jól emlékeznek tisztelt olvasóink azon vál 
ságos s épen annálfogva súlyos állapotra, mely-
ben ezelőtt egy évvel egyházunk létezett. Az 
úgynevezett septemberi pátens, minden testületi 
ellenmondások dacára, egész hatalommal ural-
kodni akart mindenütt. Szerkeztöségünkhöz csak-
nem mindennap keserű panaszok érkeztek majd 
nyilt, majd titkos erőszakoskodásokról, melyek 
által a kormány organumai községeinket a pátens 
elfogadására kényszeri tették. Mi egy ideig helyet 
is adtunk e jogos panaszoknak; de a következés 
az lett, hogy folyvást a legborzasztóbb rendőri 
zaklatások alatt voltunk, és lapunk lételét koc-
káztattuk. 

Végre beláttuk, hogy miután egyházunk 
kebelében annak egyetemes és félremagyarázhat-
lan nyilatkozata által az ügy már el volt döntve, 
céltalan lenne lapunkat egyes panaszok emlege-
tése s az e miatt mindannyiszor felingerelt rend-
őri önkény által tovább is veszélyeztetni, annyi-
val is inkább, mert már ekkor nem a mi közön-
ségünket capacitalni volt a feladat, hanem a kor-
mány felé fordulni és attól várni, hogy az általá-
nos közvélemény nyilatkozatának -engedve a 
dolgon segítsen. 

E meggyőződéstől indíttatva, keresve-keres-
tiink egy oly egyházi kérdést, mely elegendő 
érdekkel és fontossággal birjon arra nézve, hogy 
a figyelmet a pátens kérdésétől elfordíthassa, 
hogy igy aztán lapunk is, mig a dolog felülről 
eldöntetik, a folytonos zaklatásoktól alólról ugy, 
mint felülről megkíméltessék. 

Ily közérdekű kérdésnek látszott nekünk az 
egyházi domestica, melyet hogy minél hatjia^ós 

m^Á 



alakban adhassuk a közönség elibe egyszermind 
azt practicus megoldásához is közelebb vihessük, 
több jeles férfiakon kívül értekeztünk egyházunk 
azon buzgó tagjával; ki a közgazdászati tudomá-
nyoknak hazánkban egyik legkitűnőbb kori-
pheusa, Lónyai Menyhért úrral s felkértük őt, 
legyen szíves lapunkban, egyházunk ez elsőrendű 
életkérdése körül becses nézeteit közölni, s egy-
úttal helyettünk a lefolyt 1859-ik év egyházi 
eseményeire is rövid pillantást vetni; s ezt részint 
azért, hogy cikkével, annak fontosságát külsőleg 
is kiemelendők, az évfolyamat megnyithassuk, 
részint azért is, hogy ezáltal megmenekedjünk 
azon kötelezettségtől, hogy a „noli me tangere" 
ügy általunk teendett részletes előadása által 
lapunkat uj veszélyeknek kitegyük. Lónyai ur 
kérésünknek szivesen engedve, emiitett cikket 
ismeretes tapintatával csakhamar meg is irta, s 
azt, miután közösen átvizsgáltuk, nehogy oly va-
lami maradjon benne, mi a rendőrség neheztelé-
sét előidézhetné, — quasi re bene gesta, sajtó alá 
adtuk. 

Azonban — minden elővigyázatunk dacára 
lapunk lefoglaltatott, szerkesztő ugy, mint a cikk 
irója perbe fogattak, és a vizsgáló zaklatások 
azonnal megkezdettek. Hiában kértük a rendőr-
főnököt, engedjen legalább más lapot nyomatnunk; 
kérésünk elutasíttatott s ezért kapta közönségünk 
lapunk mult évi folyamát csonkán. 

A tisztelt közönség mindezeket tudva, már 
most azt gondolhatja: mégis talán valami nagy 
dolognak, valami vakmerő, lázító és törvényelle-
nes kifejezéseknek kellett lenni egy oly cikkben, 
melyért a lapot lefoglalják és a szerkesztő s iró 
nyakába pert akasztanak. Hogy hibánkat vagy 
ártatlanságunkat s a rendőrség eljárásának alapját 
egyaránt megítélhesse a közönség, íme elébe 
adjuk a „Corpus delicti"-t szórul-szóra : 

Pest, dec. 31. 1859. Midőn a jelen év utolsó óráit él-
jük, s a jövőt már a küszöbnél állani érezzük: lehetetlen, 
hogy a lenyugvó évre vissza ne tekintsünk, s ne érezzük 
ismét megujulni a már-már elmúlt év aggodalmait. Azonban 
— habár egyházunknak nem csekély aggodalmai voltak 
már egy évtizeden át — főleg e muló év második felében; 
— habár egyházi szervezetünk és vallásbeli jogaink élet-
kérdéseit függőben lenni látjuk : mégis egész megnyugvás-
sal nézhetünk a jövő év elé, mert ezen év utolsó felében 
láttuk épen egyházi és világi férfiainkat, azon elhatározott-
sággal, lelki nyugalommal, higgadt komolysággal és azon 

akarategybehangzással egyesülni, — s régi jogaink meg-
védésére minden erkölcsi eszközökkel közremunkálni, 
melyet csak az oly mély meggyőződések szoktak jellemezni, 
melyek egy egész nemzedéknél ugy szólván már vérré és 
testté váltak. 

Vallásos buzgalmunkuak nincsen és nem is kell, hogy 
más fegyvere legyen, mint azon erkölcsi hatalom, melyet 
milliók egybehangzó állhatatos akarata szentesít, mert ezen 
mély és megingathatlan meggyőződésben fekszik a meg-
oldás biztos eszköze: meg lehetünk győződve, hogy 0 
Felsége két millió kétszázezer reformált és több százezer 
evangélikus alattvalóinak alázatos és tiszteletteljes esede-
zéseit, óhajtásait, — melyek egyházkerületi és egyházme-
gyei gyűlésekből fölterjesztettek, és ha szükséges, minden 
egyes egyházakban egyértelmüleg nyilváníttatni fognak — 
végre is kegyelmesen meghallgatni méltóztatand; hihetjük, 
hogy elébb-utóbb zsinatot tarthatunk, melyben annyi fon-
tos és régen elintézni ohajtott egyházi belügyeink felett 
határozhatunk. 

Ezeket elolvasván, azt kérdezheti már most 
minden ember: mit találhatott a rendőrség- e 
loyalis nyilatkozatokban olyasvalami megbotrán-
koztatót, melyért a lapot lefoglalni s még azon-
kívül pert indítani is szükségesnek lásson? Erre 
nézve felvilágosításul el kell mondanunk, hogy 
azon rendőrfőnök, ki 38 magyar lap fölött villog-
tatá öldöklő vasát, szót sem tudott magyarul s 
igy csak fordítások után ítélt és büntetett. A for-
dítók a lapok özönében természetesen nem érvén 
rá a cikkeket teljes kiterjedésükben lefordítani, 
csak is azon egyes mondatokat terjesztették 
elébe, a melyekben szerintök valami törvény-
ellenes volt, s igy a főnök ur csak ezeket látta és 
olvasta, de azt aztán nem vehette tekintetbe, 
hogy összefüggésben miként hangzanak azon ki-
szakított helyek. Igy a nevezett cikkből is csak 
ezeket olvasta: „milliók egybehangzó állhatatos 
akarata/ ' holott a lefolyt korszakban a millióknak 
nem volt szabad akarattal bírni. Ily kicsinység 
elégséges volt akkor arra, hogy a törvény tisz-
telete mellett szilárdul álló polgárok vagyonuk 
és személyes szabadságukban megtámadtassanak 
és ellenük, mint valami gonosztevők ellen a bün-
tetőkar szigorát felhíjják. Dedimus profecto gran-
dé patientiae documentum! A rendbontás rend-
szere (mert csak ennek lehet a lefolyt 11 év 
igazgatását neveznünk) az oktalansághoz még a 
csalhatlanság igényét is csatolta s e tekintetben 
a féltékenység rémlátásával oly mértékkel birt, 
hogy bizonyos kifejezésektől, habár a legártat-



lanabb szövegben fordultaid is elő, valóságos 
iszonyattal viseltettek s például a „szózat" kife-
jezést használni épenséggel nem lehetett, a mint-
hogy mi akárhányszor kénytelenek voltunk la-
punkat egyetlen-egy olyféle szerintük gyanús 
szó miatt újra nyomatni. 

Ily körülmények között a vallásos meg-
győződés egész bátorsága kellett hozzá, hogy 
midőn a september 1-ői pátenssel egyházunk 
gyökerére láttuk vettetni a fejszét, mi minden 
más fegyver nélkül, mint a melyet az igaz ügy 
tudata ád, felmertünk annyi hatalmaskodás, any-
nyi önkénynyel szemben szólalni és rákiáltani: 
„ne tovább ! — Láttuk a veszedelmet fejünk felett, 
de ismertük kötelességünket, s a szenvedések 
iskolájában megedzett protestáns egyház újból 
bebizonyitá, hogy a mint görög közmondás tartja: 
axfiiúV jxeyiaxoq, ou tpofizizai rouq (pcxpouq, a nagy üllő 
nem ijed meg a zörgéstől. 

Mindenki ismeri az ügy lefolyását; a hata-
lomnak engedni kellett s az elvhűség- állhatatos-
sága az igazság diadalát ülte. 

A protestáns egyház még egyszer kiállotta a 
tűzpróbát és megmutattuk, hogy a 19-ik század 
protestantismusát a szabadság ugyanazon szel-
leme ihleti, mely a 16-dik századbelinek a társa-
dalmat regeneráló erőt adott, s a nemzet újból 
meggyőződhetett , hogy MINÉL SZÉLESEBB 
JOGALAPRA FEKTETI EGYHÁZUNKAT, AN-
NÁL ERŐSEBB BIZTOSÍTÉKOT NYÚJT 
ÖNJÖVENDŐJÉNEK. 

Háromszázad óta ez nem első eset a nemzet 
történelmében,hol a vallásszabadságért vívott harca 
a protestantismusnak a nemzet önállóságának biz-
tosb alapra fektetésével végződött. A 17 -ik század 
elején Bocskay, hitsorsosi védelmére fegyvert 
ragadván, azt addig le nem teszi, mig a bécsi 
békekötés hitfeleinek a szabadvallásgyakorlatot 
nem biztosítja, és midőn e biztositás az 1608-iki 
országgyűlésen a koronázás előtti 1-ső cikkbe 
iktattatik, ugyan ez országgyűlés koronázás előtti 
10-ik t. cikk határozza, hogy „Caveat sua Ma-
jestas Regia sufficienter, praedictis statibus et 
Ordinibus Regni ne externae Nationes deinceps, et-
alterius Nationis homines in gubernationem U n -
garicanx, unquam sesé ingerant." A nikolsburgi 
béke szüli az 1622-ki törvény 2-ik cikkét, mely-
lyel Il-ik Ferdinánd királynak koronáztatása al-

kalmával esküvel erősített s „Magyarország sza-
badságait biztosító'4 oklevele iktattatik tör-
vénybe. 

Az 1647-ik 5-ik t. cikk az elébb nevezett 
törvényeket újból erősiti. 

Hová fog az ország ügye a pátens ellen 
mult évben megkezdetett és ujabb időkig növe-
kedő sebességgel haladó mozgalom után fejlődni, 
ezt ma még a jövendő homálya borítja. — Any-
nyit azonban jó lélekkel mondhatunk, hogy mi 
becsületesen vívtuk meg a jó harcot s eddigelé 
Isten megáldotta becsületes törekvésünket, mert 
hála az égnek, harcunk nem maradt gyümölcs 
nélkül egyházunk benső életére nézve sem. 

A mit több mint 60 év óta folyvást sürget-
tünk, de végrehajtani nem bírtunk, a mit óhajtot-
tunk, de tettleg soha odáig nem jutottunk, hogy 
hozzá fogjunk, t. i. egyházunk „egyforma44 pres-
byterialis alapra fektetését s iskoláink egyházi 
elveink, s az előhaladt kor igényei szerint való 
rendezését, a május 10-ki kibocsátvány után tar-
tott közgyűléseink és egyetemes értekezleteink 
határozatai értelmében tettleg életbeléptettük, 
miáltal nemcsak, hogy egy majdan leendő zsinat-
nak létrejöhetését tetemesen elősegítettük, hanem 
lehetővé tettük azt is, hogy az a klilszervezés 
mellett, melyre nézve a már fenállónak jóváha-
gyásán kivül alig maradt fen egyéb teendője, 
figyelmét majdan az állam és egyház közt fen-
forgó közjogi életkérdésekre és az egyház belélé-
tének gyarapítására fordítsa. 

Egyházunk anyagi szükségei mikénti fede-
zésének égető kérdésére, vagy a mi ugyan az, 
egyházi egyetemes közpénztár mikénti létreho-
zására nézve is nem kis haladást tettünk a lefolyt 
évben. Az által, hogy az ügy mindenütt kormány-
testületileg tárgy altatott, irodalmilag minden ol-
dalról megvíttatott; a közönségnek nemcsak hogy 
meg kellett a dolog sürgetős voltáról győződnie, 
hanem kétségkívül már-már is azon belátásra 
jutott, hogy itt többet nem szólani, hanem tenni 
kell. S ebben a mind általánosabbá váló közösség 
érzete s a szenvedő tagok iránti tettleges rész-
vétben mind szebben nyilatkozó közszellem per-
cig sem hagy kétkedni. Vessünk csak egy pilla-
natot a mai számunkban alább közlendő adako-
zásokról szóló számadásunkra és meg kell gyö-



ződnünk, hogy egyházunk e tekintetben is uj 
életre ébredt. 

Mi a tudományosság állapotát illeti, nem 
állithatni, hogy a lefolyt év nagy és eredeti mun-
katétel éve lett volna, vagy hogy oly gyüjtő-
műveket mutatna fel, melyek nagyobbszertisé-
güknél fogva fényt árasztandnak korunkra; de 
igenis történtek szép reményekre jogosító kezde-
ményezések, s „a magyar protestáns egyháztörté-
nelmi emlékek'1 megjelenése'buzditó például szol-
gáland multunk hasonló irányban történendő 
kutatására. Nem hallgathatjuk el pedig azt sem, 
hogy az egyházi napi irodalom terjedése által 
vallásügyeink ismerete és szeretete oly körökbe 
is elterjedt, hol ezelőtt azok iránt érdekeltség 
nem mutatkozott. 

Végül nem hagyhatjuk említetlentil „az 
oláh-moldvaországi missió ügyet, mely a lefolyt 
év vége felé hozatott szőnyegre, és már-már va-
lósulása kezdeténél vagyunk. 

Igaz, hogyha Czelder Márton atyánkfia apos-
toli buzgósággal magát a szent, de tövises pályára 
fel nem ajánlja, elhagyatottságban élő testvéreink 
dolga tán még évekig elmarad; igaz, hogy ő, ha 
gyűlt is be már eddigelé némi segély, jobbára a 
maga pénzbeli költségével indult útnak; de ad-
junk hálát a kegyelem Istenének; hogy engedte 
érnünk a szent ügy megkezdését, mert erős a mi 
hitünk, hogy a főtiszt, superintendentiák Czelder 
Márton atyánkfiának tett igéretükhez képest nem 
sokára biztositandják haladhatását a megkezdett 
szent pályán, és akkor majd hálaadással nézhetünk 
az egyházi élet azon terére is, melytől mai na-
piglan az elmaradás szégyenével és bánatával 
kapjuk el szemeinket. 

S most szabadjon szemlénket még egy pár 
általános észrevétellel berekesztenünk. 

A haza jelen kétes állapota, azon válságos 
viszonyok, melyek oct. 20-ka óta alakultak, 
mindenek felett mindnyájunk vállvetett összemu-
kédését, háborítatlan egyetértést tesznek szük-
ségessé, s mi legkevésbé sem csodálkozunk, ha 
lelkes honfiak mindent mellőzendőnek tartanak, 
a mi a nagy közös ügy szerencsés megoldásától a 
figyelmet másfelé fordíthatná, vagy épen felekezeti 
érdekek előtérbe nyomulását eredményezhetné. 

Nem csodálkozunk nevezetesen, ha sokan a 
vallásszabadság ügyében vívott legközelebbi har -

cunk emlegetését hallani azon való félelemből 
nem szeretik, hogy az más hitfelekezetüeknél 
könnyen félreértésre adhatna okot s azon gyanút 
ébreszthetné, mintha talán felekezetünk emberei 
maguknak többet akarnának tulajdonítani azon 
politikai vívmányok érdeméből is, melyeket az 
egyetemes nemzeti magatartás eredményezett. — 
Mi e lapok mult évi folyamának 40-ik számában 
főt. Dánielik urnák adott válaszunkban nyilat-
koztunk e részben; most sem mondhatunk egye-
bet, mint a mit akkor az evangélista szavaival 
fejeztünk ki - „Mikormindeneketmegcselekesztek, 
melyek parancsolva vannak nektek, azt mondjá-
tok: haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit 
megkellett cselekednünk, megcselekedtük.u (Luk. 
XVII. 10). — Ha a honfi a haza oltárára minde-
nét, életét viszi áldozatul, akkor is csak köteles-
ségét teljesítette; de midőn a kötelességteljesítés 
nemes példáit Clio évkönyveibe följegyezzük, ezt 
azért tesszük, hogy a jövő nemzedékek az ősök 
nyomdokát keresve, hasonló szép tettekre buz-
duljanak. S valóban nem egy esetet tudunk a 
lefolyt protestáns mozgalom korszakából is, mely 
érdemes arra, h o g y örökíttessék. 

Ugyancsak e kérdésre vonatkozik egy má-
sodik észrevételünk. — Ujabb országos esemé-
nyeink folytán gyakran hivatkoztak a septemberi 
pátens szülte protestáns mozgalomra. E hivatko-
zások többnyire oly szándékból történtek, hogy 
sikerrel keresztülvitt ügyünkben követett eljárá-
sunkat irányadóul vegyék a jelen nemzeti törek-
vések keresztülvitelénél is. De soha nem hittük 
volna, hogy találkozzék ember, ki a törvény ne-
vében az önkény ellen emelt protestatiónkra oly 
célból hivatkozzék, mely e nézettel homlokegye-
nest ellenkezik. S ime Zsedényi Eduárd ur az 
esztergami értekezleten tartott ' beszédében a 
nemzetnek az 1848-ki törvényekhez való hű ra-
gaszkodását helytelennek állítván , protestáns 
ügyünket is felhozá érvül, hogy, a mint mondá: 
„egyetlenegy felírásunk sem követelte az 1848-ik 
3 és 20. t. cikkeinek helyreállítását, hanem a;s 
1790. 20. t. cikk felélesztését/' 

Ha nem Zsedényi ur él ez argumentommal, 
hanem oly férfi, ki nem volt, vagy nem lehetett 
kellően beavatva a még oly fris emlékezetben élő 
mozgalom folyamába, legfölebb is tudatlanság 
rovására irnók e furcsa okoskodást; de Zsedényi 



nr szájából, ki nemcsak ismeri ügyünket, hanem 
annak idejében maga is a harcosok közt elsó' 
sorban állott, oly beszéd a leggyöngédebben ki-
fejezve : megfőghatlan. 

Zs. ur igen jól tudja, hogy a pátens iránt — 
tartalmát tekintve, meglehetett volna a hatalommal 
alkudni; de az egyház maga lételét épen az által 
látta veszélyeztetve, hogyha bár a legjobb alkot-
mány is octroyiroztatik neki pátens által, a mit a 
kegyelem ád, azt el is veheti s azért hivatkozott 
az 1790. 26. t. cikkre, mint a prot. egyház oly 
alaptörvényére, mely alkotmányozó és önkor-
mányzati jogát biztosítja. Az egyház önkormány-
zása alapjáról lévén tehát a kérdés, az akkori 
körülmények közt az 1790-ki törvény helyett a 
felekezetek egyenjogúságát megállapító 1848-
kiekre hivatkozni szerintünk annyi lett volna, 
mint mikor valakinek adósságkövetelési pöre 
levén, igényét bebizonyítandó, nem az eredeti 
kötelezvényt, hanem részletfizetésről szóló nyug-
tát mutatna eló'. — Az egészből csak annyit ta-
nultunk , mennyire igaz Terentius mondása: 
„Nihil est, quin male narrando possit deprevari." 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBBITÁSÁRA. 

Különös játéka a sorsnak. Ha megtekintjük nemzeti 
irodalmunk történetét, azt találjuk, hogy két nevezetes 
korszakában, ugy mint a közép és újkorban, melyek közül 
az első Szent István király megkoronáztatásától a mohácsi 
veszedelmes ütközetig, 1000-töl 1526-ig ter jed; mig az 
utolsó a mohácsi vésztől 1526-tól a mult század közepén is 
túl nyúló időt 1772-ig foglalja magában, — ha megtekint-
jük, ismétlem, azt találjuk, hogy a magyar nemzeti iroda-
lomnak csak nem egyedüli képviselője a vallás, az egyház 
volt. 

Ki ne emlékeznék p. ama Pray-codexben előforduló 
halotti beszéd és könyörgésre, melynek keletkeztét tudó-
saink szent István korára teszik; s az első Károly király-
sága alatt szerzett sziiz szent Márgit legendára a nemzeti 
muzeum codexében; valamint azon bibliai forditásokra: 
Ruth, Eszter, Judit, Dániel, a zsoltárok, Jób és énekek éne-
ke ó testamentomi könyveknek, az uj szövetségből a négy 
evangyélistának forditásaira, melyeknek magyarosítását 
Tamás és Bálint magyar hussita papoknak tulajdonítják. 
Továbbá szinte ezen korra esők szent Bernátnak a Czech-
codexben feltalált hymnusa a megfeszített Krisztushoz, 
melytől nem tagadhatni meg, hogy költői ihletséggel íra-
tott. Megemlítem még szent Katalin legendáját, s Bátori 

paulinus barátnak a 15-dik század első felében szerzett 
bibliafordítását, sat. sat. 

Hogy az újkorból is, mely gazdagságával nem csak 
az előző, de a mai kort is felülmúlja, megemlítsek néhá-
nyat : p. Dévai Bíró Mátyás legelső reformátorunk hittani 
munkája; Melius vagy Juhász Péternek szinte több hittanra 
vonatkozó mukái; Heltai Gáspár és Károli Gáspár bibliai 
fordításai. A költészeti nemből Szegedi Gergely és Sztáray 
Mihály énekei, Székely István szikszói ref. pap, s későbben, 
de ugyancsak ezen korszakban Molnár Albart szent Dávid 
zsoltáraink fordítása, amazé 1548-ra, emezé 1607-re 
esvén. 

A katholikusok közül Telegdi Miklós pécsi püspöknek 
egyházi beszédei; Pesti Gábor kanonoknak, négy evangyé-
liomot tartalmazó fordítása és végre Pázmán Péternek erős 
s velős magyarsággal írott munkái, sat. sat. 

Igaz hogy ezen korra esik ama Zrínyi Miklósnak, a 
lant és kard egyenlően nagymesterének, valamint az ára-
dozó Liszti és Gyöngyösinek élete, továbbá Koháry István 
volt országbíró és Amadé Lászlónak lyrai munkássága is ; 
de ezeknek müvei a nagyszámú egyházi munkákhoz mérve 
még is aránylag oly kevesek, hogy bátran el lehet mondani, 
miszerint nemzeti irodalmunk uj korszakában is a túlsúly, a 
szerepvivés csakugyan az egyházi irodalomra esik. 

Még igazabbnak bizonyul ez pedig akkor, ha azt is 
beszámítjuk, hogy e kor költői közül többnek, például Ri-
mái és Balassa költeményeinek alapanyagját nagyobb rész-
ben vallásos dolgok teszik; a mint hogy Rimái és Balassa 
több vallásosénekeket is szerzettek. 

Hát ha még azt is, a kinek bölcsőjét Mars és Apolló 
oly kiválló szeretettel rengették, Zrínyi Miklóst is, a költőt 
ide szorozzuk? Pedig ez így van. Mert ki ne tudná azt, 
miszerint a Zriniásnak, e faragatlan de igazi gyémántnak 
legfőbb alkotó elemét mageszmeileg szinte a vallás teszi ? 
ki ne tudná azt, hogy épen a reformatióval támadt vallási 
mozgalmak szolgáltatják neki azon kiindulási pontot, a 
melyből, s csak is a mely által lehetett oly nagyszerűvé a 
minő, lehetett valódi epossá, ugy tüntetvén fel a refor-
máltaknak a római egyházból kiszakadását mint Istentől 
való elpártolást, s ennek következtében a török pusztítást 
mint Istentől küldött büntetést, és csapást. De szóljon a 
költemény maga idézvén belőle ide vonatkozólag: 

A nagy mindenható a földre tekinte, 
Egy szemfordulásból világot megnéze; 
De leginkább magyarokat észbe vette, 
Nem járnak az úton, kit fia rendelte. 

Mihály archanygyalnak mondottakból: 
Nézd ama kemény nyakú és kevély sciták 
Jó magyaroktól mely igen elfajzottak, 
Szép keresztyén hitet lábak alá nyomták, 
Gyönyörködnek különb-különb vallásoknak. 
Eredj azért, Archangyal, szállj le pokolba; 
Válassz egyet a haragos furiákba, 
És küldjed el aztat szultán Szulimanba, 
Juttassd magyarokra való haragba, sat. 



Ez adja azon nézpontott, a melyből kell az egész 
költeményt tekintetni.— 

A képző művészet, nevezetesen az építészet, szobrászat, 
ötvösség, festészet, valamint a szólómüvészetböl az articu-
lált és az inarticulált rész is, habár nem argumentomul 
hozom is fel, szinte az egyházban találta legfőbb pártolóját. 

Igy lévén a dolog, csuda-e, ha kopár jelenünkből a 
dicső, a tettdus múltra visszatekintve ezen fájdalmat rejtő 
végzetes mondattal „különös játéka a sorsnak" kezdettem 
meg értekezésemet; csuda lenne-e az, ha felgerjedt indu-
latomban megrónám azon férfiakat, kik, bár tehetségők-
ben állott a munkálkodás, még is ennyire engedék jutni 
egyházi irodalmunkat; sőt csuda lenne-e az is, ha terhes 
panaszokra fakadva kikelnék a sors ellen, hogy miért hagyja 
még most az embereket, midőn már jól feljött a nap dolog-
talanul a tétlenség ágyában heverni; csuda volna-e? 

De bocsánatot kérek hevességemért; megvallom 
akaratom ellen türtént az egész. Mert a fájdalmat elpalás-
tolni nehéz, különösen midőn oly fájdalomról van szó, mely 
egy nagy hosszú századot sirat, csak nem teljesen elve-
szöt. Pedig mi magyarok igy vagyunk. Mert azon 60 évi 
pangás kezdetétől fogva, melyet világi irodalmunk most is 
könnnyez, a jelen időkig alig van valami nevezetesebb 
munka, mely a mult dicsőségéhez mérve valóban megáll-
hatna. 

S ez annyival nehezebben esik nem csak nekem, ha-
nem minden igazán vallásos magyarnak, mivel érzi, tudja, 
hogy egyházi irodalmunk nem csak a külföldi, de nemzeti 
saját világi irodalmunkkal, azon irodalommal, mely az em-
lített két korszakban növendéke volt, sem mérközhetik. 

De legkülönösebben fájhat nekünk protestáns magya-
roknak, hogy az az áldott vallás, mely külünösebben két-
szer menté meg nemzetiségünket, — első izben a reforma-
tiokor nyelvünknek újra élesztése által kiszorítván a 
latin nyelvet az egyházból, — másodízben a csak most 
nem rég mult patenses időben ugy azoban, hogy a kimuta-
tott két pont közt lefolyt éveknek három századán keresztül 
sem sziint meg soha nemzetiségünkre jótékony befolyást 
gyakorolni, — hogy az a vallás, mely háromszázadon ke-
resztül őrködött nemzetiségünk felett, ily pangó, ily elha-
gyatott állapotban van. 

Mert ha tekintem szent István királytól le a mai idő-
kig a vallást, két igen nagyszerű momentumot látok benne 
reánk magyarokra vonatkozólag, a mely isteni hivatásunak 
bizonyítja nemzetünket egy részről tevőlegesen, más rész-
ről szenvedőlegesen , elfogadólag. Az első momentum 
kezdődik szent Istvántól s tart a törökök magyar országból 
lett kiveretéséig; s ez azon időt foglalja magában mikor 
a magyar védte a vallást, — a második momentum pedig 
kezdődvén a reformatioval tart korunkig; s ez, midőn a 
vallás védte és védi a magyart. 

Ez azon két hely s azon két mozzanat a tények ily állá-
sában, mely bepillantást engedvén a jövőben Széchenyinek, 
nem tudom, sejtelemből-e vagy teljes tudalommal, de minden-
esetre prófétai lélekkel mondott ezen szavaira „a magyar 

nem volt, hanem lesz" ráüti a hitelesség pecsétét. Mert hogy 
az okoskodást felfejtsem, ha a protestantismus eddigi elha-
gyatott állapotában nemzetiségünket az iszonyú nyomá-
sok dacára felbirta tartani, bizonyosan emelőleg fog arra 
hatni, ha a magyar szellem által felölelve, kiművelve le-
szen. Hogy ez pedig befog következni, bizonyos onnét, 
mert van a protestantismusban élet, van benne igyekezet. 

Hogy van benne élet, mutatja a nemzetiség feletti 
háromszázados őrködés; azt pedig, hogy nem hiányzik az 
igyekezet, bizonyítja azon mozgalom, mely csak nem régen 
kezdődve már több lapokat és folyó iratókat (Prot. Egyh, 
Isk. Lap. Lelki Kincstár, Sárospataki Füzetek, Debreceni 
Könyvtár sat.) valamint más majd 200 multunkat kutató 
munkákat hozott létre, melyek ép oly biztos zálogai egy-
házi és igy nemzeti életünk szebb jövéjének, mint volt a 
18-dik század vége felé keletkezett szinte azon lapi és fo -
lyóirati munkásság (Ráth Mátyás által szerkesztett „Ma-
gyar Hírmondó;" Szacsvai Sándortól „Magyar Múzsa;" 
„Magyar Muzeum" Kazinczy Ferencz, Bacsányi János és 
Baróthi Szabó Dávid által; ilyen az „Orpheus" Kazinczy-
tól; „Mindenes gyűjtemény" Péczelytől; „Sokféle" Sándor 
Istvántól; „Uj magyar Múzsa" Pánczéltól; „Urania" Kár-
mán Józseftől), melyből nemzeti tudományos és költészeti 
sat. jelen életünk megszületett, megteremtetett. S hogy 
ennek változhatlanul igy kell lenni, nem is említve fel 
bizonyítékul azon jelenleg trónokat rázó és döntögető el-
vet, mely csak protestáns elv lehet, a minthogy III. Napo-
leon azt csakugyan az angoloktól is tanulta el, s a melyre 
nézve én neki csak az eszme kezelésében és abban, hogy 
elég bátorsága volt azt kimondani, tulajdonítok érdemet, 
de azért nem kis érdemet, — azon eszmére nézve, melynek 
teljes biztossággal állítom, hogy Eropában kezelésére a 
magyar nép is ugyancsak hivatva van, (ezt mutatja a ha-
zánkon már eszmében a suezi földszoros felé keresztül 
vonuló vasút; országunk természeti fekvése, és népünknek 
igazi acél szívóssága, mely olyan mint a jó kard, bár 
mennyire elgörbítsék, hajtsák is, még is mindig vissza 
ugrik) — nem hozva fel, ismétlem, argumentamul a „nép-
jog" nagyszerű elvét, melyet mi már 1848-ban, az olaszok 
még elébbb kimondtunk, s melyet az angolok és schvei-
ziak már régtől fogva érvényesítettek, — nem csak a vi-
lágesemények láncoló sorozatából, de az isteni állandó és 
változhatatlan bölcseség és igazságból is megbizonyítom, 
kimondván határozottan, — minthogy nem jött el még ná-
lunk a szellemi művelődésnek azon teljessége, melyet Isten 
a reformationak hazánkban megfoganatositásával célozott, 
— s minthogy a bevégzetlenség az Isten tökéletességének 
fogalmával homlokegyenest ellenkezik: — „el kell jőni 
azon időnek, a midőn köztünk is a tökéletlen tökéletes, 
és a kitűzött, de még el nem ért cél elérve, megnyerve 
lesz. 

De talán nagyon is eltértünk célunktól, midőn hosz-
szura nyújtott kézzel a mult és jövőben markolázva, a 
tán jobban vizsgálatra méltatni kellett volna jelent elmei-
lőztük. Nem, mert a jelent mindenki ismerve, ugy hiszem 
arra a puszta hivatkozás is elégséges, annyival is inkább, 



mivel, habár direct nem is, de indirect arról is volt szó a 
jelenkezö életjelek felmutatásával, hogy korunk minek, ne-
vezetesen az ébredésnek, az eszmélésnek kora. 

Erre nézve én tehát legkisebb hátrányt sem látok; 
másdolog az, a mit a figyelmes olvasó hiányzani érez. S ez 
azon kérdés megfejtése, hogy micsoda okok hátráltatták 
egyházi irodalmunk kifejlését, s eszközölték annak fájdal-
mas hanyatlását, annyira, hogy világi irodalmunktól telje-
sen elmaradt. 

Ha megengedhető volna, hogy tréfát is vegyítsek 
értekezésembe, nem minden igazság nélkül, mert azon 
körülmények között, melyekben világi irodalmunk fejlődött 
szinte előtte volt a tér magát fejleszteni, — azt felelném 
„mert mi maradtunk, az meg nem várt." 

De erre azt mondják, tudom sokan, ez nem ide 
való 

Azonban mielőtt az akadályok részletes elősorolására 
mennék, szükségesnek látom megemlíteni, hogy a római 
egyházat, mint olyat, mely az emiitett időszokokban csak 
az önvédés érdemében gyakorolt befolyást az irodalomra, 
most már elmellözöin, annyival is inkább, mivel ö reá az 
emlitendö akadályok nemcsak hogy nem tartoznak, hanem 
még gát volt; s ugy áll mint Petőfinek a téli esték cimü 
költeményében az öregség, melyről a költő azt mondja: 

„Nem előre szeret nézni, hanem hátra." 
Most már lássuk rövideden az okokat. — Hogy a 16-

dik században szépen fejlődésnek indult irodalmunk a foly-
tonos előbbre haladás helyett mind-inkább inkább csök-
kent, hogy végre csak predikátióirodalommá alacsonyult 
le, egyik legfőbb okát az idők politikai viszonyaiban keres-
hetjük. Ugyan is, ha vizsgálat alá vesszük hazánknak a 
reformatiókori viszonyait, ugy találjuk, hogy ugyanazon 
körülmények, melyek kedvezöleg hatottak az ujjitott tan 
elterjedésére, voltak akadályai is egyszersmind a tudomá-
nyos élet emelkedhetésének. 

I. A törökökkel való folytonos harcon kivül a fősúly 
az azon korban élt fejedelemekre esik, kik 2-dik Lajos 
szerencsétlen halála után a trónt elfoglalván, kezdetben 
a reformatiot számításból megtűrték, s ki is tárták karjaikat, 
de csak azért, hogy aztán annál könnyebben halálra szo-
ríthassák. 

Az eszélytelen Zápolya pedig, a ki oly igen könnyen 
elharitta volna nem csak a reformatióra háramló, hanem 
a magának végveszélyt hozó bajokat is, Blandrata hizelgé-
seinek engedve a protestantismusnak díihös ellensége volt, 
úgyannyira, hogy a libethbányai ev. pap Nikolai Filep 
és György mesternek, az elsőnek a dobronai várnál, az 
utóisónak Zólyomban lett megégettetése által az üldözést 
egész a máglyáig vitte. 

így történt hogy I-sö Ferdinánd maga ugyan a pro-
testánsokat nem bántotta, mert ott valának az általa beho-
zott jézsuiták. 1548-ban egy igazán a jézsuila kézszennyet 
magánhordozó rendeletet, törvényt bocsátott ki : „Különö-
sen a vallásra nézve az ország minden rendei és statusai 
egy szájjal szivvel ugy értenek : hogy az isteni tiszteletet 
a régi normára kell visszavinni és az eretnekséget minden 

ünnen ki kel irtani." Mit szegény őseink, mig az ekkor 
magyaroszágon elharapódzó Anabaptismus és Socinianis-
rnus ellen; addig római atyánkfiai általában minden nem r ó -
mai ellen értettek, tudtak hozatva lenni, amazok „a régi 
normára" visszavitelt az apostoli korra, emezek a római 
vallásra vonatkozólag értelmezvén. 

Maximilian ugyan törvényt nem hozott, de szinte 
megtűrte a jezsuitákat, s apja kétértelmű törvényének 
semmi más határozottabb értelmet nem adott. 

Rudolf az az 1604-dik évi országgyűlés végzéseihez 
adot 22-dik cikkelyében a római vallás részére addig ho-
zott törvényeket mind megerősítette. S meg is lett eredmé-
nye; mert még azon évben Kassán a protestáns templom 
elfoglalva, az egyházi birtok elkobozva s a papok száműzve 
lőnek. sat. így lehetne lejebb és le jebbjőni ; de ezt elha-
gyom, miután nem ez a cél, azon hozzátétellel: Istené a 
dicsőség, hogy adott Bocskait, Bethlent, és Rákócit. 

2. Ily nemű gátló ok volt az önállóságért vivott harc 
is Bocskai, Bethlen és Rákóci alatt; mert tudjuk, hogy a 
musa féli a háborút. S ezekhez járul még az is, hogy a bé-
keszegések soha sem szűntek meg, s még akkor is reme-
gésben tartották őseinket, mikor már félni is alig lehetett. 

3. Akadályul szolgált továbbá a két protestáns fele-
kezetnek még 1527-ben meghasonlása, s ennek következ-
tében 1554-ben a csengeri zsinaton teljes elszakadása, mit 
minden erő és törekedés sem tudott még máig is megszün-
tetni. 

4. Gát volt maga a reformatio is, a mennyiben nem ma-
gyarországon kezdődvén, ifjaink hogy az eredeti kútfőből 
meríthessenek, mint még ma is, a külföldet látogatták. S 
ennek az lett következménye, hogy elszokván a magunk 
fejével gondolkozni, nemcsak hogy tudományukat, hanem 
még külsőségeiket eltanulták német szomszédainknak. 

5. Midőn a bécsi (1606 és 1608), nikolsburgi (1621) 
és linci (1645) békekötések által biztosítva volt a protes-
tantismus, akkor meg bel szervezetére kellett a gondot, 
figyelmet fordítani. 

6. Nyelvünk müveletlensége is gát volt. Mert általáno-
san tudva van, hogy a theologia valamint a philosophia is már 
egy meglehetősen kiművelt nyelvet szükségei. 

7. Nagy kárára szolgált a magyar protestanlimusnak 
a biblia szerencsétlen fordítása Károli által, mely vizenyős 
nyelvével, bár hiszem, hogy néhány évig kielegitő jó volt 
a szükség fedezésére, teméntelen kárt okozott, miután 
a biblia alapja minden theologiai tudományosságnak. S 
természetesen, ha az alap rosz, az arra épített ház sem 
lehet jó, becsületes, erős. 

8. Ezekhez járult még azon szerencsétlen körülmény 
is, hogy az iskolai nyelv még mindig a holt latin volt. 
Még ezelőtt egy pár évtizeddel is tudjuk ugyancsak járták 
a signumok. 

9. Az átkos sajtótörvény is, nyomorú agy szülemé-
nye valamely hitvány embernek, gátló okul szegődött. Mi-
nek egyrészről azon gyászos következménye lett, hogy a 
szabadabb munkák a censurát nem állhatván ki, mind kéz-
írásban maradtak, s nem lehettek közkézen forgóvá; vagy 



ha a munka kiadathatott, lett édesnek látszó vadalma, mint 
szegény sajnálom Tóth Ferencnek egyházhistoriai törek-
vése ; másrészről azon még ma is 'divatozó irkafirka az 
iskolában, mely ifjainknak minden idejét elrabolván, 
midőn a tudományt megkellett volna tanulni, megunták a 
tanulást, s az iskolát nem Isten házának hanem robot és 
dologháznak tekinté, hol a tanár mint felügyelő hajdú sé -
tálgat vala kedvére; vagy ha lelkiismeretes volt a tanár 
remegnie kellett, hogy szabadelvű tanításait még a falak 
is elárulhatják, sat. 

Ennyi és ily különbféle súlyos okoknál fogva nem 
csodálkozom, hogy egyházi irodalmunk hanyatlásnak in-
dult, megbomlott; sőt elképedve igy kell felkiáltanunk: 
Isten csodája, hogy még áll hazánk! 

Most ezzel is készen levén közeledjünk a kitűzött 
cél felé. 

Midőn e rövid áttekintését adtam egyházi irodal-
munknak, tudom, hogy lesznek olyanok, kik azt fölösle-
gesnek és a kitűzött céltól eltérőnek látva, még haszonta-
lannak, magamat pedig phantasticnsnak fognak tartani. 
De ezzel nem sokat törődöm, mert bizonyos, hogy lesznek 
olyanok is, kik átlátva hova célozó szándékomat, megérte-
nek. 

Egyébiránt hogy mindenki megérthessen, im álljanak 
e sorok magyarázatul. 

Az öregeknél a tanács, az ifjaknál az e rő ; s ha e 
kettő egyesül, nincs tér sem idő, körülmény akadályozó a 
cél elerésében. 

Ez nézetből, elvből kiindulva midőn a jövőt, multat, 
és jelent összefoglaltam, s a magyart Isten választottt né-
pének, és a protestantismust e választott nép jövő dicső-
sége eszközének mutattam fel, célom nem volt más, mint 
az, hogy az öregeket tanácsadásra, az Ujakat munkálko-
dásra szólítsam fel. Mert Isten ellen való bün a heverés. 

Azért felszólítlak titeket ti tisztes öregek , kik a 
haza és vallástok iránti szent szereteteket már fényesen 
bebizonyítottátok, kérlek benneteket, tanítsatok meg minket 
is ifjakat a hazát és vallást szeretni. Nyissátok meg tapasz-
talataitok gazdag tárházát, oktassatok és vezéreljetek ben-
nünket. 

Ti pedig ifjak, pályatársaim, ismertek és ismeretle-
nek, ti kiken függ a haza, a vallás jövő sorsa, ha tétlen-
ség hitvány bűne által a hazán és Istent nem akarjátok 
megsérteni, éj és nap összetevése által vállvetve munkál-
kodjatok. Vegyétek elő a multat, emésszétek meg, t egyé-
tek jelenné, mert csak a jelenben fundamentomul letett 
múltra tétethetik a vallá», a haza jövő dicsőségének tem-
ploma. 

Ezen elv vezérlett engem is, midőn elhatároztam, 
hogy csekély tehetségem szerint én is valamivel járuljak, a 
dicsőtemplom felépítéséhez, választva énekeink múltját és 
jelenét kidolgazásom tárgyául oly tudattal, mely erősen 
meggyőződött az emberi művelődésben örök érvényűnek 
bizonyult azon törvényiről, mely a költészetet mindig 
előre szokta bocsátani. 

Most nem levén több mondani valóm, még csak an-
nyit mondok: A jövö hi, mult biztat, ti ifjak előre, előre! 

(Folytatása következik.) 

O 

KÖNYVISMERTETÉS 

Az „Egyházi könyvtáriról. 

Jelmondat: Lészen éneklésem az igazságról 
Solt. 101. 

Hogy ezen irodalmi vállalat ügye minden jóknál a 
legszívesebb figyelem tárgya, nem szükség vitatni; ezt mint 
tényt, csak egyszerűen elismernünk és jóvá hagynunk lehet. 
Bármely armalisnál díszesebb oklevele az „Alapszabályok/4 

melyekre közhitelesség-szentesítette pecsétet nyom az I-ső 
évfolyamról megjelent érdemleges bírálat (lásd Prot. E. és 
Isk. Lap második évf. 43, 44, 48, 49, 50, 52. számaiban). 
Épen azon reformált nép köréből nem hangzott még illetékes 
vélemény, melynek számára létesült. Ki tudja ? nem célo-
sabb-e ily felszólalás, mint az I-ső évf. I-ső füzet tanitmá-
nyairól támadott szaktudomány-érdekű vitály. — Bocsássuk 
meg egymásnak kölcsönösen jó előre, az őszinteséget: — 
az ügy érdeme minden előtt! Nem szándokunk elébe ker -
telni a tudományos itészetnek; azon kiYül is — a nép 
nevében — némely elmondani valónk van. 

Elismert életszükség, mert ugy köznemzeti értelme-
sedés, mint sajátlag hitfelekezeti vallásos tudat ébresztése 
egyiránt szent célok, s ezekre szolgál hatalmas eszközül; 
— tehát szolgáljon, és hatalmasan — az „E. könyvtár." 
De fájdalom! leverő hír szállong felőle, mintha kérdésbe 
tétetnék: kövesse, követheti-e és követhetendi-e ? ? ? harma-
dik évfolyam az elsőt és másodikat. Nemcsak bepanaszolni 
kívánjuk azonban — gyermekileg — hogy vernek; de 
szintoly őszinteséggel kívánunk a lehető vagy létező okok 
iránt tudakozódni, és a mi szivünkön fekszik, azt nyíltan 
bemondani. 

Ez a mi népünk legalább, melyhez nagyon hasonlók le-
hetnek másokéi is, még ekkorig sem fogta fel valódi becsét, 
s nem kiséri oly részvéttel—mint kellene, ez ily fontos válla-
lat sorsát. Mégis—ez szolgáljon dicséretünkre—a befizetést 
megtenni sein vonakodunk, sem késlekedünk, mit bizonyít 
az, hogy mindjárt kezdetleg a két évfolyamot megrendeltük. 
Illő volna tehát valakinek számadolni arról : hova lett a 
másodévi illeték ? hogy annak is értelmét vehetnők, miké-
pen kapjuk tehát ez utóbbinak is példányait ? Bárcsak mi, 
egykét igénytelen e. közönség hiányzanának a gyámolitás 
nagy munkájából és senki több más 1 De már egész e.-
megyének el nem foglalt helyén bizonyosan nagy hézag 
támad; pedig annyival megfoghatlanabb, ha ugyan-
azon megyének egyes e. közönségei, mint jelenlevők, cso-
dálkoznak az absentián. Ha a látszat nem csal, még az is 
történnék, hogy ezúttal „Consules desunt." Mert nálunk 
ugyan napi renden van: a programm szerinti gyámolitás^ 

í 



anyagi vagy bár szellemi segélyezés, általában „E. könyv-
tár felöl tudni sem méltózkodni egy némely világi főbbjeink, 
e.-megyei tanácsbiráink részéről. — Az itt fönakadhatott 
kereket uj lendületre hozni nem levén feladatunk és tehet-
ségünk, egyenesen a főt. superintendentiára hivatkozni elég 
lesz. Midőn aztán, hanem igen sürgetöleg és nyomatékosan 
segitve lett e bajon, akkor egy másik kérdés merül fel, — 
mely fontosságára nézve elöl is állhatna : 

Hát váljon a t. t. reformált papság mennyiben nézi 
sajátjának ez ügyet ? És mivel ide legkevésbbé illenék a 
doctrinair-hang, és mert ez is az ügy érdeméhez válhatlan 
kapcsolatban áll: édesmindnyájunk tanulságára — szóljon 
az irodalmi tekintély, bár nem bibliai, de szintén bölcs 
Salamon (József „Commentatio"ja 84. s több lapjain): 
„Munus Evangelii Praeconum — in idea excelsum, in praxi 
gravissimiiin, societati etiam civili perutile ac necessarium 
semper fuisse, vix quisquam sano judicio negare unquam 
ausus est. Ministri enim Verbi Divini, organa religionis, 
vehicula vitae religioso-moralis, et hoc ipso adminicula 
etiam virtutum socialium constituerunt, hodieque constitu-
unt. ,,Sunt sane doctores ac ductores populi." Quantum in 
primis rei literariae inter Hungaros — situ ac lingva a 
Cultiore Európa avulsos — haec classis hominum inde a 
sacris restauratis praestiterit, aequus quilibet rerum aesti-
mator grato animo fateri tenetur. Sicut apes laboriosae 
longe excurrentes, aeque diversis floribus caelestem rorem 
depastae, quidquid indefesso laboré, et arte suum fecere, ad 
propria deducunt alvearia, mellaque conflant, favos fingunt, 
examina deinde emmittunt, hominum causa pariter genita, 
eorumque usui inservitura : ita Ministerii Candidati diversa 
Europae Cultioris regna peragrantes, ex universitatibus 
scientiarum salutares cognitiones, alimenta animae, ele-
gantiores móres, ornamenta humanitatis, secuin in pátriám 
reduces attulerunt, vivaque voce et libris editis semina 
multifariae eiuditionis spargendo , et successive novas 
semper generationes in templo scholisque informando, ac 
velut examina in vitám emittendo, verae popularium suorum 
culturae ac felicitati prorsus inservierunt. — Nec defuit 
auctoritas el dignatio muneris, fructusque laborum Miorum 
seduli in vinea Domini operarii svavissimos uberrimosque 

coliegerunt At nimis mutatam rerum faciem hodie 
cernimus. Querelae enim undinque percellunt aures: ipsum 
officium sacrum vilescere, auctoritatemque et dignationem 
V. D. Ministrorum in dies magis imminui. Nec sane vile-
scentis officii causae penilus latent. Indiil'erentismum reli-
giosum vacua templa testantur, maxima pars hominum ma-
teria'ia sectatur invitamenta, et quamvis ingenua pectora 
ideis humanitatis, ac pietatis incalescant; mutata est tamen 
de ritibus sacris, de cultu externo hominum cogitandi 
ratio, et quae ad religionem referri solent, aJ) ipsa reli-
gione quae animis inest, acrius quam olim discernuntur, 
externaque illa a viris etiam distinctioribus negligunlur. In 
omnibus praeterea Scientiae hinnanae partibus eximii sunt 
facti progressus, Instituta literaria et plura, et ampliora, 
veliit totidem lumina, diversas Ch ium classes radiis suis 
intus collustrant; ab exteris vero cognitiones veri ac 

per plures alveos hodie patriae etiam nostrae infunduntur. 
Hinc opera Ministrorum in administrandis sacris non adeo 
necessaria a nonnullis aestimatur, merita autem in collu-
strandis civibus non sicut olim explendescunt; nec „docto-
rum titulis prae viris secularibus tam praeferenter insigniri 
merentur." 

Méltó lesz a következő sorokat is tovább olvasgatni, 
otthon és magánépülésre, és aztán jelen tárgyunkra vonat-
kozólag azt hozni ki belőle, hogy az „E. könyvtár" egy 
díszesen fölszerelt és megnyitott küzdtér, melyen pálya-
bérért versenyezni első és utolsó, ifjú és agg, segéd-
vagy rendes lelkipásztoroknak ünnepélyes feladat, — be-
csületbeli kötelesség. Bizonynyal, ha ugyan itt lesz a fő -
hiány, és ez okon találna megszűnni a reménylett és óhaj-
tott harmadik évfolyam : ellenetek emelendi legsúlyosabb 
vádját a közvélemény; — ,,az ö vére tirajtatok és a ti 
maradékaitokon !" De ilyesmit vaktában elhinnünk sem 
szabad. 

Nem sokáig keressük, önként vetődik fel a harmadik 
kérdés ; ha mindkét előbbi nem lészen, mi baj lehet még ? 
Ez, — bárki és bármit véljen, alig lehetne más, mint a 
vállalat népszerűtlensége (?). Ily nagy szót egy lélekzetre 
ám nem is könnyű dolog kiejteni. Annyi magán és hivata-
los biztosítékkal ellátott, statisticai számításon épített, és 
mintegy csalhatlanság előnyével kérkedhető valamely vál-
lalat — mint a szóban levő is — ha ingadozóvá és bizta-
lanná lesz, az eszmetársitás utján eszünkbe juttatja ama kis 
termetű, nagy bátorságú Dávidot, ki a filiszteus Góliát elle-
nébeni párbajra indultában, Saul királytól reá tukmált ne-
héz fegyverzetben mozogni nem képes. Mit tesz a hősíi ? 
Elhányja azokat, és könnyüded pásztorbottal, és egyszerű 
parittyával áll elő; de nem; — siet — a győzelemre. — 
Az „E. könyvtár"nál oly igen szakértő és minden kifogás 
nélküli „jó szerkesztés" mellett, — ha nem tévednénk, — 
talán a „szerkezetben volna hiány ? Bocsánat ez ily evös 
beszédért, mely iránt azonnal igazolni sietünk magunkat 
Ugyanis, az „Egyházi és „Könyvtár" és „reform, vallású" 
mellett, nekünk mostan, im ezen jogcím a legjelentősebb : 
„Nép számára !" Emeljünk kalapot ily nagyság előtt! „Nép-
szerűség" a hóditó elem, melyet már ekkorig annyiféle 
irodalmi, és kivált folyóiratbeli vállalat, mintegy rendjelül 
kitűzve mutogatnak programmjaikon, — bár utóbb nagyon 
kevéssé tartják s érdemlik is azont. Még most volna tán, 
készülőben csak, nálunk az igazi népirodalom, — melynek 
többrendbeli elökisérleteit nagy várakozások közt szemlél-
jük. Nem is egyházi téren kell azt legkönnyebbnek hinnünk, 
— habár annak legtisztább és nemesebb öseredeti példány-
képe a Sz.-Iratokban letéve van. Eszmét, és ezzel együtt, 
mint tapasztaljuk, annak legbiztosabb sürgönyét — az árt, 
egyháziasság szempontjából is, jól eltalálta az „E. könyv-
tár" és előbb „Lelki"-, majd ebből átalakult „Házi Kincs-
t á r " ; hanem ugy látszik, hogy ezeken kivül egyéb is kell 
még a népszerűséghez: — irmodor, és szerkezet. — El -
gondolva azt, hogy itt mindenkor uj olvasó közönség nyer-
hetése a feladat, mely épen csak most szerzi még hz olvas-
mánynak elöizletét: nagy lelkiismeretességgel és igazán 



apostoli eszélyességgel, — a tejnek gyöngébbszerii táp-
anyagát kell egyelőre, a keményebb és tartalinasb étkek 
helyett alkalmazni. — Nem türelemfárasztó, és tudományos 
fejtegetéssel adott terjedelmes cikkek , annyival inkább 
nem oly hivatali komolysággal kötelességül szabott tudni-
valók halmazára van itt szükség, melyeket tantermekben a 
„bonae spei" ifjúság — jó bizonyítvány érdekéből — hall-
gatni köteleztetik, s utóbb magától is reá kényszerül. Nem 
a hosszadalmason ékes rendsorban terjengő körmondatok; 
— inkább gnotnaszerü velős, röviden mindent mondó és 
legalkalmasabban eltalált beszéd való a nép számára. Arról 
pedig- a finoman mivelt, és társas körben élezett elmeful-
lánkok városi tulbőségében alig fogott valaki gondolkozni, 
mert különben megsajnálta volna, hogy a nép irtózatosan 
elbajlakodik (az ő nyelvükön: tevenelődik) egy-egy ma-
gyarul nem adott idegen névszó, vagy más ilyfélének 
kibetüzésével. Például följegyezni méltó a sok közül egy: 
T. uram! — mond a vasárnapi tanításon, és nem leggya-
korlatlanabb olvasóleányok egyike , — ezen nincs mit 
olvasni — : egy b., utána pont, aztán semmi több, mint V, 
a, és y . . . így az eredetileg magyar és zeneileg szép, 
történelmileg magasztos hangzású családnév. Mennyire ta-
nácslandó tehát magyarul bánni el a tulajdonkép idegen 
névszókkal, és egészen elannyira, hogy a hol p. o. Heine 
jön elő, zárjelben Hájne-vá magyarittassék, — mig a jó 
példák utáni beleszokás törvényesitendi a zárjelekből köz-
érvényre kibocsátandolt magyar hangzatokat. Ha van, mivel 
olvasásra édesgethetni falun és egyszersmind csekélyül 
iskolázott prot. magyar népünket, az főképen Boross M. 
népszerű kisebb munkái, — s ezek közt legajánlatosb — a 
„Kegyeletek oltára" , — melynek szerencséjétől messze-
marad „Melanchthon F. életirása." — Vajha sokára még 
ki ne nőlje magát az ily természetes egyszerű , tisztessé-
gesen kedélyes népi hangulatból az ő megáldatott tolla ! 
De továbbá, a bünt sem ismerheti az, kinek a törvényről 
fogalma nincs, és megfordítva; — előttünk az e. szellem-
ben nép kezébe adandó folyóiratok gyönyörű példánya, 
némethoni prot. feleinknél ily cím vállalat: „Glaubens-Leben, 
Glaubens-Muth und Glaubens-Treue" — ugy béltartalma 
és annak ügyes berendezése, mint szintén külszerkezet 
tekintetében. Ily modorban az „E. könyvtár"nak, a népnél, 
bízvást nagyobb szerencsét jósolhatunk. Még egy : — ha a 
főt. e.-kerület ugy látná jónak,—mert hiszen a programmot 
sem nézhetjük minden pontjaiban szentírásnak, — hogy az 
ö neve és jogcíme, minden ekkorig kifejezett kívánalmaival 
(melyek irányában a legcsekélyebb kifogást sem szabad 
bár kinek megengednünk), — egy magánvállalkozó szer-
kesztő-kiadóra szálianának át, kivel egyedül találkozzék 
az olvasó közönség, s a kit egyénileg őrzendő jó hírnév, 
e téren szerezhető dicsteljes népszerűség s annyival na-
gyobb anyagi haszonnak érdekei mind hatósabban ösztö-
nöznének arra, hogy a közkivánalmat figyelje, mind pedig 
a nyilvánosság előtt szigoruabb, és minden hivatali tekin-
télynél illetékesebb — felelőségre fognának kitenni. An-
nyi jó tanár a székvárosban, és annyi lelkész-munkatárs a 
vidéken, a mennyi még hallgatva várakozhatik, ekkor föl-

lépne és irodalmi kört alakitna egy, évenkint 40 vagy 30 
ivből 8—10 füzetre osztandó s ily nagy érdekű vállalatnál, 
mint az „e. Könyvtár," — melyet aztán a debreceni orszá-
gos vásárok és postautoni küldhetlenség bilincseiből már 
csak azért is fölszabaditaudónak szavazunk, hogy távolabb 
vidékekről megrendelők legalább ugyanazon félévben, 
melyben megjelentjuthassanak illetményeikhez. Jan. 18, 23. 

Kentron. 

BELFÖLD. 

Á. H. H. BÉKÉS-BÁNÁTI EGYHÁZMEGYE KÖZGYŰL-
ÉSE *). 

M. évi september 19. s több következő napjain, ha -
zánkban legnagyobb kiterjedésű, s népességű egyházme-
gyénk ez évben már harmadik, de egyszersmind 10 év óta 
első autonorn közgyűlését tartotta. A két első gyűlésen 
egyházmegyénk, mely az akkor célba vett eldarabolás által 
legérzékenyebben lett vala sújtandó, — minden figyelmét 
arra kényteleníttetvén fordítni, hogy az anyaegyházkerület-
hezi szívélyes vonzalma, törvényben gyökeredzett, s béke-
kötések biztosította jogaihozi rendíthetlen ragaszkodása 
érvényre emelésére, mikép kölcsönözhetne minél nyomaté-
kosb erkölcsi súlyt: nem csoda, ha belügy s bajai megsoka-
sodván, ezek elintézése vette a 4 napig tartott gyűlés csak-
nem minden idejét igénybe. Gyűlést elözŐ nap délutánján a 
népiskolák szervezéze, s a gyámoldai ügyben tanácskoz-
mány tartatott. Gyűlés napján az egyházmegyei tanács hites 
tagjai, s az egyházközségek képviselői, vezettetve egyházi 
s világi elnökei által, ünnepélyes menetben a Szent-Lélek 
segítségül hívása végett, az egyházi ügy iránt meleg érde-
keltséggel viseltető hívekkel megtelt templomba siettek; 
hol a 37. dicséret eléneklése, s karének elzengedezése után, 
helybeli egyik lelkipásztor Szalai István kenetteljes imával 
emelte föl ég felé a buzgó hivek szivei, — hálát r ebe-
gett Istennek a gondviselésért, melylyel prot. egyházunk 
fölött kezdettől fogva, közelebb az elviharzott napokban őr -
ködött, hogy egyházunk sokat hányatott hajóját ezúttal sem 
sem engedte a zajgó hullámok által eltemettetni, — kérte 
Istent, hogy áldás- s kegyelmével környékezze meg mind 
az időknek végéig a m. prot. egyházat; a Magyarhont, 
ennek törvényes királyát, s minden hü fijait s leányait. 
Mely ima után a lelki élvezetet gerjesztett karének, s a 
38-ik dicséret 4-dik verse eléneklése után: 

Elekes András s.-esperes, nsgos Lónyai Menyhért 
s.-gondnok, az egyházmegyei tanács hites tagjai, a szent-
asztal közelében előre elkészített helyen elnöki s tanács-

*) E cikk elkésett, de az egyház meghagyásából közlendő 
levén, utánpótoljuk. Szerk. 



bírói széküket elfoglalván : s.-esperes kenetteljes imával a 
gyűlést megnyitotta : 

Mindenekelőtt az -egyházmegyei tanács kiegészítése 
tűzetvén ki tanácskozás tárgyául. 

1. Fölvétetett nt. Tóth Ferenc esperes ur bucsűirata, 
melyben miután helye törvényesen betöltetett, agg kora s 
ezzel együtt járó gyakori betegeskedése miatt, az egyház-
megye kormányriídja tartásával. — köszönetet; mondva a 
bizalomért, áldást, s virágzást kívánva ezen egyházmegyére 
s az összes prot. egyházra, véglegesen visszalép. 

Ösz Áronunk hattyúdalként^ zengő bucsiíirata nagy 
részvétet gerjesztett; mit nevelt azon tudat, hogy e vissza-
vonulást, nem az akarat s buzgalomhiány, de azon körül-
mény idézte elő, mert a testi erő gyengülése miatt, a még 
mindig erős lélek, az esperesi fontos hivatalt áldásos sikert 
cszközlőleg folytatni nem^birja. És végleges visszalépést, 
— az esperesi cím meghagyása mellett — a~ gyűlés elfo-
gadván, a több mint 30 éves hivatalnok iránti hálás elisme-
rését jegyzőkönyvileg örökítni elhatározta: felkérte egy-
szersmind végzésileg lelépő esperes urat az egyházmegye, 
hogyha többé nem is mint kormányzó, de mint tiszteiéi!)eli 
tanácsbiró, gyűléseinken, mennyiben egészsége engedendi, 
s a közügyek vezetését tanácsadásával a következő időkben 
is elősegélni szíveskedjék. 

2. A főtiszt, egyházkerület azon ^határozata, melyben 
kerületszerte kihirdetteti, hogy törvényesen elválasztott 
s.-esperesünk s s.-gondnokunk, a hivatali eskü letevése 
után az egyházkerületi gyűlésen is elfoglalták, mint '̂ egy-
házmegyénk törvényes képviselői, s a kerület köztanácsbi-
rái székeit örvendetes tudomásul vétetett. 

3. Nt. Szél Sámuel általános szavazattöbbséggel elvá-
lasztatott egyházmegyei tanácsbiróul; s az eskü letevése 
után, ülnöki székét, közhelyeslést nyert székfoglaló beszé-

dével elfoglalta. Fájdalmas részvétet költött ellenben a 
gyűlés tagjaiban n. Tisza Lajos, szinte elválasztott világi 
tanácsbiránk egészségbeni gyöngélkedése miatti mem j e -
lenhetése, esperesi hivatal köréhez tartozónak határoztatok 
várvavárt v. tanácsbiránkat, a következő gyűlésre, eskü 
letevés s ülnöki széke elfoglalása végett meghívni. 

Az egyházmegyei tanács kiegészítve levén : 
4. Fölvétetett a főtiszt, egyház kerület m. évi jun. 10-én 

tartott gyűlése I. Ií. 2. sz. a. határozata, melyben & m. évi 
május 15-kén kelt eddigelö, mennyiben hivatalos uton meg 
nem küldetett , csak hirlapilag ismert császári kézirat 
kihirdettetvén, észrevételes tudomásul vétetik. A körülte-
kintő figyelmet s éber őrködést tanúsító egyházkerületi 
határzat felolvasása, a fájdalom, öröm s hála jeleit költé 
föl a gyűlés tagjaiban, — és ezek jegyzőkönyvileg lett 
kifejezése mellett, a midőn a hivatolt cs. kézirat tudomásul 
vétetett, egyszersmind azon tekintetből, hogy egyházme-
gyénknek, az elviharzott válságos napok alatti hü képét 
adhassuk át a jövő kornak, elhatároztatott, hogy a kebel-
beni minden egyházközségek elöljárói szedjenek össze, az 
elmúlt időről, a vallási ügyre vonatkozó minden adatokat, 
politikai hatóságok által hozzájok küldött rendeleteket, 
netaláni zaklatásokat, mint szinte saját maguk tartását, s 

presbyteri határozataikat is, és az egyházmegyei levéltár, 
bani letevés s örizés végett esperesi hivatalhoz hiteles 
alakban küldjék be, hogy legyenek azon okmányok, mint 
általunk utódaink számára hagyományozott ereklyék, azt 
szólók, azt hirdetők, hogy a netalán rájuk is elkövetkez-
hető válságos napokban ők is, mint az őseik, a tiszta 
evangyéliomban gyökeredző protestantismus örök elvei, a 
lelkiismeret szabadsága, a prot. egyház törvényes jogai 
védése, s megőrzésére, bármely oldalról támadtassanak is 
meg azok, fölmelegülni mind| tudjanak, mind készek le-
gyenek. 

5. Magyar Ittabén (Bánátban) a lelkipásztori hivatal 
halálozás által két évvel ezelőtt megüresedvén, az egy-
házmegyei, s kerületi tanács öszhangzó ítélete folytán 
Mészáros[László h.-m.-vásárhelyi s.-lelkész, rendeltetett 
rendes lelkipásztorul; s részint a kölcsönös követelések 
kiegyenlítése, részint az uj lelkipásztor beigtatására kül-
döttség neveztetvén ki. 

6. A népnevelési ügy kerülvén tanácskozás alá, hogy 
e fontos ügyre vonatkozó minden körülmény s eshetőségek 
annál biztosban fölismertethessenek, s mérlegbe vettethes-
senek : nsgos s.-gondnok ur elnöklete alatt küldöttség 
neveztetett ki oly utasítással, hogy véleményes jelentését 
még a gyűlés folyama alatt terjeszsze elő. Hol tett embere 
áll az ügy élén, ott a feladatot gyors, és sikeres megfejtés 
szokta követni. így lett e fontos ügyre nézve, — mert a 
küldöttségi munkálat még a gyűlés folyama alatt beadatván, 
ennek nyomán, az előleges intézkedések azonnal megté-
tettek. S.-esperes s s.-gondnok ő nagysága elnökletök alatt 
az egyházmegyei népiskolai választmány megalakíttatott, 
tagokul választatván: Szél Sámuel, Bonyhai Bénjámin, 
Bánffy József tanácsbirák, közlő Szalai István, Csák János, 
Szőllősi Antal lelkipásztorok, Szathmári Károly e.-megyei 
jegyző, Erdélyi Indali Péter h.-m.-vásárhelyi tanár, Szegedi 
Károly F.-gyarmati iskolaigazgató, Vincze Sándor makai 
tanár mint választmányi jegyző. A körügyelet, vagy deca-
natus egyházmegyeszerte felállíttatott, a népesb egyházak 
maguk képeznek egy körügyeletet. Körügyelök szabad 
választása az egyházközségeknek hagyatván föl, ennek 
eszközlésére egyházmegyei küldöttek neveztettek ki, kik-
nek elnökletük alatt, az egy körügyeletet képező egyház-
községek képviselői, egy bizunyos egyházközségben ösz-
szejövén, a köt ügyelőt, akár egyháziak, akár világiakból 
megválasztják; a népű kólákban, az egyetemes népiskolai 
választmány javaslata szerint, melyet az egyházkerület 
teljesen magáévá tett, a tanrendszer, mennyiben csak esz-
közölhető, öszhangzatos mielébbi alkalmazása, s életbelép-
tetése, az egyliázmagvei népiskolai választmány, s a kör-
ügyelők köréhez tartozván. A körügyelök részére előfo-
gatok kiszolgáltatása, s asztailali ellátás, az egyházközsé-
geket fogja illetni. 

7. Gyámoldai ügy. Egyházmegyénkben az 1848 
előtti években megalapíttatott ugyan e jótékony intézet, de 
2Z említett év eseményei, ezt is árjaik alá temették pár év-
vel ezelőtt a gyámolda alapszabályai kidolgozására, választ-
mány neveztetett ki ; ennek munkálata egyházmegye szerte 



köröztetett, s 1859. év tavaszán a vésztői gyűlésen a gyá-
molda megalapítottnak nyilváníttatott. Azonban ugy tetszik, 
hogy a nagy figyelemmel dolgozott, s gondosan átvizsgált 
alapszabályokban, még mindig vannak hézag- s fogyatko-
zások, — mert különben nem tudnók megmagyarázni, miért 
hogy e szent célú intézetet az érdeklettek részéről, az 
osztatlan bizalom nem karolja körül. Bár a befizetések, e 
jótékony intézetben már elkezdettek; hogy a gyámolda, a 
közbizalmon, mint alapon épülhessen föl; s hogy ehhez a 
kétely s bizalmatlanságnak még árnyéka sem férközhessék: 
az egyházmegyei gyűlés s.-gondnok ö nagyságát, mint 
kinek e téreni avatottsága hazaszerte ismeretes, kérte föl 
a gyámolda alapszabályai még egyszeri átvizsgálása, s ha 
ugy kivántatik, átdolgozására; ki a felhívásnak egy kevés 
tagból álló választmány közreműködése mellett, készsége-
sen engedvén, — ö nagysága elnöklete alatt Vajda Sámuel, 
Bonylmi Bénjátnin tanácsbirák, Szathrnári Károty, mint 
jegyző, oly utasítással küldettek ki, hogy az átvizsgálás, 
vagy újra dolgozás után megalapított gyámoldai alapsza-
bályokat , az egyházmegye pénztára igénybevételével, 
szükséges mennyiségben nyomassák ki, — hogy az egy-
házközségek, s illető részvényesek azokra észrevételeiket 
megtehetvén, a közelebbi tavaszi gyűlésen a gyámolda 
véglegesen megalapíttathassék. Az e sz. célú intézet r é -
szére egyesek, s egyházközségek által már eddigelő is 
tett adományozás, s alapítványok közzétételét az intézet 
végleges megalapítása utáni időre hagyjuk, — előlegesen 
azonban a legédesb öröm, s leghálásb köszönetnyilvánítása 
mellett tudatjuk, hogy a szentesi egyházközség, a gyámolda 
alapjául 500 osztr. ért. forintot kötelezett. 

/ 

Hajnal Ab el. 
lielv. liitv. lelkipásztor. 

(Folyt. köv. 

EGERBŐL irják december 24-kéröI: Tegnapelőtt 
egy megható ünnepélyen voltunk jelen a protestáns ima-
házban , melyben az első istentisztelet tartatott. Volt 
ugyan már itt, mindjárt a reformatió kezdetén, protestáns 
egyház, de az Eger várának a törökök által 1596. tör-
tént elfoglalásakor, végkép elpusztult s Papsi Mihályban 
az utolsó protestáns lelkipásztor kihalt. Azóta 264 év 
folyt le, s csak most sikerült néhány itt lakó protestáns-
nak, különösen a lelkes Vasváry Károly megyei alügyész-
nek, ki hitfeleinek ideiglenes imahelyül háza egy részét 
engedé át, uj protestáns egyházat alakítani s azt a mak-
iári anyaszentegyházhoz csatolni. Protestánsokon kivül, 
számosan gyülekezének még az ittlakó katholikusok kö-
zül is ez istenitiszteletre, mely alkalommal a szent be-
szédet Czelder Márton , volt losonci pap tartá az ur 
vacsoráját pedig Prágai Lajos makiári lelkész szol-
gálttatta ki. Szép s megható volt a szent beszéd, s csak 
szerencsét kívánhatunk moldva-oláhországi rokonainknak, 
Czelder Mártonhoz, ki hozzájuk, mint missionarius utazik, 
hogy leikök gondját átvegye, s ki, mint látszik, oly erős 
buzgahnu, hogy már útközben kezdi missióját. —r. 

T Á R. O A. 

HALÁLOZÁS. 

Egy kegyeleti tény lerovásával vagyunk adósok még 
a mult évről e lapok t. olvasóinak s ezennel utólagosan 
teljesítjük azt , midőn pesti lakos, özvegy GERENDAY 
JÓZSEFNE szütett Várady Johanna asszonynak élete 75-ik, 
özvegységének pedig 10-dik évében, mult hó 5-kén történt 
csendes kimultát jelentjük. Mint hü nő, ritka jó anya és 
nemeskeblü emberbarát egyaránt megérdemli a megbol-
dogult részünkről e megemlékezést; de mint azon kitűnő 
keresztyén anya, ki a polgárilag is jeles állású és honfiúi 
erényekben gazdag fiaiban: Gerendát/ Lajos számvivő, 
Gerenclay Jozse/orvostudor és magyar kir. egyetemi tanár, 
Gerenday Ambrus hites ügyvéd és Gerenday Antal ke-
reskedő és gyártulajdonos urakban mind meg annyi oszlo-
pokat és munkás bajnokot nevelt egyházunknak, — kiváló-
lag méltó reá, hogy egyházunk még sokáig hálás tisztelet-
tel emlegesse nevét, és kiváujon áldást poraira! 

A SZERKESZTŐSÉGÜNKHÖZ 1860. JULIUS 1-JÉTÖL 
DECEMBER UTÓJÁIG BEKÜLDÖTT IíEGYADOMÁNYOK-

RÓLI SZÁMADÁS. 

A pesti prot. árvaházra adakoztak : Tiszt. N. János 
N. korpádi lelkész 2 ftot. — t. Ferenci Pál, ceglédi ev. 
tanító gyűjtése 1 fr. 19 kr. — tiszt. Kovács József kis-uj-
falui ref. leik. ur gyűjtése 1 fr. 17 kr. — tiszt. Kármán 
József uj verbászi ref. lelkész 4 fr. — tiszt. Molnár Sámuel 
g. löki ref. leik. gyűjtése 16 fr. — tiszt. Fábián Mihály 
laskói ref. seg. leik. ur gyűjtése 8 fr. — tiszt. Sztehlo Já-
nos eperjesi ev. leik. ur gyűjtése 6 fr. — tiszt. Veress 
István f. gellérti ref. leik. maga és hallgatói részéről 1 fr.— 

ctiszt, id. Szánthó János bugyi ref. leik. 1 fr. — a tatai ref. 
egyház. 6 fr. — t. Lengyel Károly tiszttartó ur 2 fr. 30 kr. 
— a pankotai ref. egyház 3 forint — a mohi reform, 
egyház 1 forintot, a mohi helység 60 krajcár, — tiszt. 
Csik Péter leik. ur 2 forint. — Écsi Bálint tanító 50 
kr. — ozv. Kenessey Zsigmondné 5 fr. — Szikszai Zsófia 
és Rebekka 2 fr. 10 kr. — tiszt. Dómján Sámuel aranyosi 
leik. 1 ft. — tiszt. Péntek Mihály n. tanyi leik. 60 kr. — 
tiszt. Csanálosi György n. bányai leik. 30 kr. — tiszt. 
Makiári Pap Lajos berzétei leik. gyűjtése 2 fr. 30 kr. — 
nt. Ötvös Sándor a madocsai egyház részéről 23 ft. — tiszt. 
Kármán József ujverbászi ref. leik. gyűjtése 2 ft. 20 kr. 
— tek. Hegedűs József kanizsáról 8 fr . — Összesen 100 
ft. 36 kr. 

A libanon vidéki üldözött keresztyének részére ada-
koztak : tek. Mándy Antal földbirt. ur 1 fr, — tiszt. Gonda 
László t. keresztúri leik. ur 1 ft. — a dombói szegény 
pénztár 2 ft. — a gárdonyi szegény pénztár 1 fr. Halka 
testvérek 1 forint. — Gárdonyból többen 2 forintot 
— Dombóról többen 60 kr. — a gyomai ref. egyház 



tagjai 15 forint — Lengyel József monostori lakos 
1 ft. — tiszt. Kármán József uj verbászi ref. lelkész 1 ft. 
— özv. Kóczán Józsefné 5 ft. — főt. Zsarnay Lajos supe-
rint. ur gyűjtése 30 ft. — tiszt. Kálmán László p. ládányi 
ref. leik. ur gyűjtése 14 ft — tiszt. Kovács József faddi 
ref. lelkész ur gyűjtése 9 ft.—Máté József szentai ref. ta-
nító gyűjtése 3 ft. — tiszt. Szilágyi Gábor galamboki ref. 
leik. ur maga és hívei részéről 2 ft. 63 kr. — tiszt. Kéré-
szi Mihály alsó-vadászi ref. leik. 1 ft — tiszt. Vári Szabó 
Sámuel tiszaföldvári ref. leik. ur gyűjtése 6 ft. — tiszt. 
Fábián Mihály laskói ref. s. leik. ur gyűjtése 12 ft. 20 kr. 
— tiszt. Szele Imre ér-semlyei ref. leik. 2 ft. — tek. Ber-
nát György seg. gondnok ur 2 ft. neje Borbély Karolina 
2 ft. — lisz. Szondy Imre kis peregi leik. 40 kr. — N. N. 
-5 ft. — a csatári ref. egyházközség 4 fr. — tiszt. Veress 
István f. gellérti ref. leik. maga és hallgatói részéről 50 
kr. — tiszt. Nagy István bissei ref. lelkész gyűjtése 80 kr. 
— nt. Nánásy Lajos ur 2 ft. — t. Lengyel Károly 
tiszttartó ur 2 fr. — a mohi egyház 1 ft. — mohi helység 
20 kr, a lelkész 1 fr, a tanitó 20 kr. — tiszt. Péntek Mihály 
n. tanyi leik. gyűjtése 1 ft. 50 kr. — nt. Ötvös Sándor ref. 
esp. ur a madocsai egyház részéről 6 ft. — tiszt. Osváth 
József gymn. tanár 1 ft. — tiszt. Kármán József uj ver-
bászi ref. leik. gyűjtése 2 ft. — tek. Hegedűs József Kani-
zsáról 8 ft. Összesen 152 fr. 13 kr. 

Rádai-könyvtárra adakoztak: Tiszt. Pereszlényi 
János ászári lelkész ur községe részéről 16 ftot, — tiszt. 
Kovács József kisujfalui ref. leik. gyűjtése 1 ft. tiszt. Ma-
russy László hevesi ref. 1. ur gyűjtése 3 ft, 30 kr. nt. Nánási 
Fodor Pál felső-baranyai ref. esp. ur gyűjtése 28 ft. 26 kr. 
Az alsó-borsodi esperességből 7 ft, a tatai ref. egyház 15 
ft. t. Lengyel Károly tiszttartó ur 2 ft. tiszt. Dómján Sám. 
aranyosi leik. 2 ft, nt. Révész Imre debreceni ref. leik. 
1 aranyat, tiszt. Péntek Mihály n.-tanyi leik. 1 ft, tiszt. 
Czibor József tatai ref. leik. gyűjtése 7 ft. tiszt. Kármán 
József ujverbászi ref. leik. gyűjtése 7 ft. tek. Hegedűs 
József Kanizsáról 50 ft. Összesen 139 ft 56 kr. és 1 arany. 

A marmaros-szigeti egyház részére adakoztak : tiszt. 
Kovács József kis-ujfalui ref. leik. gyűjtése 1 ft, tiszt. Vári 
Szabó Sámuel tiszaföldvári ref. leik. ur gyűjtése 10 ft, tiszt. 
Veress István f.-gellérti ref. leik. maga és hallgatói részé-
ről 2 ft. Összesen 13 ft. 

A nemes-oroszi leégett eyyház részére adakoztak: 
Tóth Gáspár pesti polgár első gyűjtése 12 ft, második gyűj-
tése 11 ft, — tiszt. Kérészi Mihály alsó-vadászi ref. lelkész 
1 ft, — tiszt. Vári Szabó Sámuel tiszaföldvári ref. leik. ur 
gyűjtése 6 ft, tek. Bernát György s.-gondnok ur 3 ft, neje 
Borbély Karolina 2 ft,—N. N. 5 ft, t. Hollósy Mihály ur 1 ft 
50 kr., özv. Iíenessey Zsigmondné 5 ft, tiszt. Kármán József 
ujverbászi ref. leik. gyűjtése 7 ft, tek. Hegedűs József 
Kanizsáról 8 ft. Összesen 61 ft 50 kr. 

A nemes-oroszi leégett egyház lelkésze részére ada-
koztak : tiszt. Vári Szabó Sámuel tiszaföldvári ref. leik. ur 
6 ft, N. N. 5 ft, tiszt. Veress István f.-gellérti ref. leik. 
maga és hallgatói részéről 1 ft, tiszt. Szobi Pál garam kis-
sarlói ref. 1. 1 ft, t. Giczey Samu ügyvéd 2 ft, t. DessewíTy 

Dénes felügyelő 2 ft, t. Lichtenstein Gyula 1 ft, özv. Ke-
nessey Zsigmondné 10 ft, Szikszai Zsófia és Rebekka 2 ft 
10 kr., tiszt. Péntek Mihály n.-tanyi leik. 60 kr., tiszt. 
Szilágyi Gábor galamboki leik. 40 kr., tiszt. Horváth János 
sz.-györgyvölgyi ref. leik. gyűjtése 2 ft 78 kr., t. Apostol 
József daróci ref. tanitó 50 kr., nt. Ötvös Sándor ref. esp. 
ur 4 fi, tek. Hegedűs József ur Kanizsáról 8 ft. Összesen 
46 ft 38 kr. 

A nemes-oroszi leégett egíjház tanítója részére ada-
koztak: tiszt. Szobi Pál garam kis-sarlói ref. leik. 1 ft, özv. 
Kenessey Zsigmondné 5 ft, Szikszai, Zsófia és Rebekka 1 ft, 
tiszt. Péntek Mihály n.-tanyi ref. leik. 40 kr., tiszt. Szilágyi 
Gábor Galamboki leik. 40 kr., tiszt. Horváth János sz.-
györgyvölgyi ref. lelkész gyűjtése 2 ft, 78 kr., t Apostol 
János daróci ref. tanitó 50 kr., nt, Ötvös Sándor ref. esp. 
3 ft. Összesen 14 ft 8 kr. 

Gróf Széchenyi István emlékszobrára adakoztak: 
liszt. Stehlo András losonci ev. leik. ur 32 ft 30 kr., a tatai 
ref. egyház 8 ft. Összesen 40 ft 30 kr. 

A bukuresti hitrokonok fölsegéllésére adakoztak: 
tiszt. Bálint József r.-palotai ref. leik. gyűjtése 9 ft 20 kr. 

A moldva-oláhországi ref. missio segélyezésére ada-
koztak : N. N. 5. ft. tek. Bernát György seg.-gondnok 5 ft, 
a csatári ref. egyházközség 3 ft, tiszt. id. Szánthó János 
bugyi ref. leik. 1 ft, t. Nánásy Lajos ur 2 ft, tek. Hollós! 
Mihály ur 2 ft ezüstben, nt. Révész Imre debreceni ref. 
lelkész ur 1 arany, tiszt. Péntek Mihály n.-tanyi leik. ur 
gyűjtése 60 kr. tiszt. Szilágyi Gábor jjalambokj^ lelkész 50 
kr., ns. tolcsvai Nagy Gedeon gyűjtése 35 forint, tiszt. 
Kálmán Dániel kölesdi lelkész 7 forint, tiszt. Osváth 
József gymn. tanár 2 ft 30 kr., tiszt. Kármán József ujver-
bászi ref. leik. gyűjtése 2 ft, maga részéről 5 ft, tek. Hege-
dűs József Kanizsáról 8. ft, B. Z s . . . T-ről 20 ft. Összesen 
96 ft 40 kr. papir pénz, 2 ft. ezüst és egy arany. 

A bázeli téritöház részére adakoztak', tiszt. Nagy 
István bissei ref. lelkész ur gyűjtése 30 kr. 

A pesti ev. ref \ papnövelde részére adakoztak : tiszt. 
Kovács József kis ujfalui ref. leik. gyűjtése 1 ft. 50 kr. — 
tiszt, Kelecsényi Mihály szent lászlói ref. leik. ur 2 ft. — 
tiszt. Kármán József uj-verbászi ref. leik. 5 ft — tiszt. 
Szabó Lajos ipacsfai ref. leik. 4 ft. — tiszt. Pap Károly 
nagy várad püspöki ref. leik. 3 ft. — tiszt. Veress István 
f. gellérti ref. leik. maga és hallgatói részéről 2 ft. Össze-
sen 17 ft. 50 kr. 

A N.-berényi egyház részére adakoztak: tiszt. Nagy 
István bissei ref. leik. gyűjtése 40 kr. — a tiszántúli egyh. 
kerület 12 ft. Összesen 12 ft 40 kr. 

A pozsonyi iskolára adakoztak: tiszt, Dómján Sá-
muel aranyosi leik. 1 ft. 

A melanchton-szoborra adakoztak: Tiszt. Laskó 
Mihály felsöszeli ev. leik. ur egyháza részéről 3 ft. 30 krt. 
— Tiszt. Horváth Mihály győri ev. leik. ur maga és egy-
háza részéről 8 fr. 43 kr. — A Kun Sz. miklósi ref. egy-
ház 21 forint 86 kr. — Az egyháza radóci ref. egyház 
3 ft. 30 kr.—A kecskeméti ref. egyház 4 ft. 92 kr. és 3 
húszast. — A veszprémi ág. hitv, egyházmegye 21 ft, — 



Az ungi ref. "egyházmegye 9 ft. 69 kr. — Tiszt. Bálhori 
István N. vátyi leik. 30 kr. Swaty Ágoston 2 ft. — Parragh 
Lajos 1 ft. — A Zala Istvandi gyűl. 11 ft. 60 kr.—A lovász 
patonai gyül. 3 ft. — Az uj malomsoki gyűl. 2 ft. A téti 
gyül. 3 ff. — A fel-péczi gyül. 3 ft. 40 kr. — A békési 
ref. egyház 5 ft. — főtiszt. Révész Balint egyházk. főjegy-
ző ur gyűjtése 56 ft. és 2 arany. — A makádi ref. egyház 
1 ft. 80 kr. — nt. Nánási Fodor Pál felső baranyai ref. 
esp. ur gyűjtése 9 ft. 74 kr. — liszt. Nagy Istv. bissei ref. 
leik. gyűjtése 30 kr. — A tatai ref. egyház 4 ft. — Össze-
sen 175 fr. 4 kr, 3 húszas és 2 arany. 

A Luther emlékre adakoztak : A veszprémi ág. hitv. 
egyházmegye 21 ft. — A zala-istvándi gyűl. 10 ft. A téti 
gyül. 3 ft. — A felpéczi gyül. 3 ft. 40 kr. — tiszt. Nagy 
Ist. bissei ref. leik. gyűjtése 30 kr. — A tatai ref. egyház 
4 ft. — Összesen 41 ft. 70 kr. 

A Gusztáv-Adolf egyletre adakoztak : A békési ref. 
egyház 25 ft. — tiszt. Dómján Sámuel aranyosi leik. 1 ft. 
— Összesen 26 ft. 

Az egyházi dor,lesticára adakoztak: tiszt. Kelecsé-
nyi Mihály szent lászlói ref. leik. ur 3 ft. — A tatai ref. 
egyház 20 fr. Összesen 23 ft. 

Az alsó-vadászi leégett egyház részére adakoztak: 
t. Hollósy Mihály 2 ft. — t. Hollósy Béla 2 ft. — t. Kégl 
ügyvéd 10 ft. — t. Puky György 5 ft. — tiszt. Rácz István 
gyantai ref. leik. 3 ft. — t. Lengyel József monostori la-
kos 1 ft. — tiszt. Vári Szabó Sámuel tiszaföldvári ref. leik. 
gyűjtése 20 ft. — tiszt. Veress István felső gellérti ref. leik. 
maga és hallgatói részéről 1 ft. 50 kr. — tiszt. Nagy Ist-
ván bissei ref. leik. gyűjtése 40 kr. — A n.-körösi ref. egy-
ház 4 ft, — t. Nánásy Lajos ur 2 ft. — A mohi egyház 
.1 ft. mohi helység 20 kr. tiszt. Csik Péter leik. ur 1 ft. — 
t. Vida Ferenc nemes ócsai leik. gyűjtése 4 ft 60. — tiszt. 
Péntek Mihály n. tanyi leik. ur gyűjtése 2 ft. — t. Jesz-
szt;iszky József pozsonyi ev. egyli. biz. elnökének gyűjtése 
23 ft. — tiszt. Czibor József tatai ref. s. leik. gyűjtése 11 
ft. — Liszt. Osvath József, gyönki gymn. tanár 1 ft. — 
tiszt. Kármán József uj-verbászi ref. leik. 7 ft. — tek. He-
gedűs József kaninzsáról 8 ft. — Összesen 106 ft. 70 kr. 

A mayyar akadémia palotájára adakoztak: Az 
ungi ref. egjházm. 27 ft. 64 kr. — tiszt. Kovács József 
kisujfalui ref. leik. gyűjtése 2 ft. — tiszt. Nagy István bis-
sei ref. lelkész gyűjtése 1 ft. 50 kr. — Összesen 31 ft. 
14 kr. 

A szűkölködő horvátok részére adakoztak: A Cso-
bádi egyház 4 ft. 15 kr. 

A hévizgyörki ref. tanító fölsegélésére alakítandó 
magtár részem adakoztak : Mélt. Nagy István úrbéri főtör-
vényszéki elnök úr 3 évre minden évben 3 véka búzát. Özv. 
Koczánrié ő nga 2 véka búzát. Dr. Ballagi Mór egyszer-
mindenkorra 4 véka búzát. 

íme számot adtunk a tisztelt olvasó közönségnek a 
hozzunk begyült kegyes adakozásokról. A hazabeli segé-
lyezett egyéneket, gyülekezeteket s intézeteket felkérjük, 
hogy a számukra gvült összegeket, a mennyiben még eddig 
nem történt,elvitetni vagy azokról rendelkezni sziveskedjenek. 

A külföldi célokra szánt adományokat szinte útnak inditoltuk 
s a majdan nyerendő nyugták szerkesztői hivatalunkban bár-
mikor s bárki által is megtekinthetők lesznek. Pest juliusban 
1860. Szerkesztő. 

Jegyzet. Ha tévedésből valami tétel netán kimaradt 
volna, esedezem, méltóztatnának figyelmeztetni. A póstabér 
költségét szívesen hordozom. Szerk. 

A gróf Ráday-családi könyvtár megszerzésére alul-
írottnál befizettetett: 

1. Nov. l - i g 1860 (a Prot. Egyh. Lap 45-k számában 
közlött kimutatás szerint) 80l3ft. 58kr. s egy államkötelez-
vény Kúnszentmiklósról. 

2. Dec. 25-ig 1860 (a Prot. Lap 47—52 számaiban 
közlött kimutatások szerint) 1670ft. 62kr. 

3. Közelebb adakoztak: Halász Számuel úr Szilason 
lOOft., Hollósy János úr Szilason 5 aranyat, Szathmáry Sá-
muel úr N. Becskereken 200ft., Borbély László úr Jánosi-
ban 40ft., Búcsi ref, egyházban Kelemen Mihály lelkész úr 
gyűjtött 14ft., Rétfalui ref. egyházban Paczolay József lel-
kész úr gyűjtött 12ft., Dunaszentgyörgyi ref. egyházban 
Bán János lelkész úr gyűjtött 32ft., S. Patakon Zsarnay 
Lajos superintendens úr gyűjtött 34ft., Tatavidéki egyház-
megyében László József esperes úr gyűjtött 243ft, 83krt. 
u. m. az egyházmegye pénztára adott 50ft., Bana 5ft., Hé-
reg 4ft. 20kr., Kocs I6ft. 67kr., N. Igmánd 8ft., Ette 6 ft. 
30 kr., Bokod 5 ft., Ács 40 ft., Sáp 6 ft. 87 kr., Ó Szőny 
6 ft., Szomod 4 ft., Császár 14 ft. 11 kr., Dad 5 ft., Szend 
1 ft. 30 kr., Mocsa 6 ft., Csép 10 ft., Gyermely 4 ft., Tar-
jány 1 ft. 38 kr., Kömlőd 50 ft.,—Lovász Miklós ú rB .Ven-
dégiben 20 ft. államkölcsön köt., Tóth Dániel úr D. Vecsén 
1 ft. 50 kr., Czelder Márton úr 1 ft., Varga János tanár úr 
N.-Kőrösön 2 ft., — 5 arany, 20 ft. államkölcsön és 680 ft. 
33 kr. 

4. A koronként befolyt s takarékpénztárba tett ösz-
vegek után kamatul jött : 202 ft. 89 kr. 

Összesen: egy államkötelezvény, egy 20 forintos 
államkölcsön , 5 arany és 10567 forint 42 krajcár. — 
A kitűzött célra továbbá ajánlatok tétettek s adományok 
igértettek a Prot. Egyh. és Isk. Lap tavali folyamának 45-ik 
számában részletesen kimutatva, u. m. 2,600 ft, 8 arany, 
% tallér, — mely összegből közelebb befizettetett 500 ft. 
Beváratik 8 arany, % tallér és 2,100 ft. 

Közli Török Pál. 

Az oláhorszáyi missióra adakozlak: Halász Sámuel 
ur egy aranyat, Hollóssy János ur egy aranyat. Szerk. 



Adakozások. 

A Ráday-könyvtárra küldött tiszt. Mocsy Lajos ko-
nyári ref. leik. 3 ft, mely Összeghez a konyári ref. egyház 
1 fttal, lelkész Moesy Lajos 1 fttal, segédlelkész Báthori 
István 50 krajcárral, rektor Barra József 50 krajcárral 
járult. Szerk. 

Tiszt. Dezső András abonyi ref. lelkész ur küldött 
be hozzánk a Ráday-könyvtárra az egyház részéről 5 ftot, 
névtelen részéről 3 ftot, ismét névtelen részéről 1 ft. — A 
pesti árva-intézetre az egyház részről 2 ftot. — A moldva-
oláh missióra névtelen részéről 1 ft 30 kr. Összesen 12 ft 
30 kr. Szerk. 

Nt. Aszári Szalay Antal esperes ur küldött a moldva-
oláhországi missióra 1 ft 30 kr. Szerk. 

segélésére (a Prot. Egyházi [s Iskolai lap felhívása nyo-
mán) 5 ft. — 4) a moldva-oláhországi missióra 5 fr. — 5) 
Alsó-vadászi ref. egyháznak 2 ft. — 6) nemes-oroszi ref. 
egyháznak 2 f. o. é. 

A Ráday könyvtár megvételére szánt 30 ftot egy-
házmegyénk főespereséhez már beküldvén, a fennmaradt 
24 forintnyi összeget azon bizalmas kéréssel van szeren-
csém nagytiszteletü szerkesztő úrhoz beküldeni, hogy ab-
ból a 2—6 számok alatt jegyzett jótékony célokra szánt 
minden egyes mennyiséget a helybeli ref. egyháztanács 
ohajtásához képest illető rendeltetési helyére eljuttatni 
szíveskedjék. 

Csekély ez adomány; — de a mit adtunk, „nem szo-
moruságból vagy kényszerítésből adtuk, — hanem ugy 
cselekedvén, a mint szivünkben elgondoltuk, tudván, hogy 
a jókedvű adakozót szereti az Isten." — 1. Kor. 9. 7. 

Uj-Szivaczon December 27-én 1860. 

Gázon Zsigmond 
Uj-szivaczi h. h. leik. 

Tiszt. Szarka József ref. lelkész ur adakozott a 
Ráday-könyvtárra 1 ftot , a libanonvidéki keresztyének 
részére 50 kr., a pesti prot. árvaintézetre 50 krt, a moldva-
oláhországi missióra 50 kr. Összesen 2 ft 50 kr. Szerk. 

A pesti theol. intézetre beküldött tiszt, Tóth János 
farkasdi ref. leik. 2 ft. 10 krt. Szerk. 

Az ó budai ref. egyház iskolás gyermekei a pesti 
prot. árvaintézet részére adakoztak 2 ftot. Szerk. 

A gyönki ref. német gyülekezet küld a Ráday-könyv-
tárra 2 ftot. Szerk. 

Tek. Kajdacsy István orvostudor ur a nemes-oroszi 
leégett egyház lelkésze és tanítója részére, a kettő közt 
felezendő 5 ftot o. é. adományozott. Szerk. 

Nt. szerkesztő ur ! A legközelebb mult adventi napok 
2-ik vasárnapján, nyilvános isteni tisztelet alkalmával jó-
tékony célú adakozásra szólitám fel német ajkú híveimet, 
— s tapasztalásból tudván, hogy a jó szónál még inkább 
hat a jó példa-adás, a másnap megindított gyűjtési ivre 
segédemmel, a helybeli két tanítóval s községi jegyző ú r -
ral együtt 9 o. é. forintot irtunk alá bevezetés- és buz-
dítás képpen. — E magában csekély összeg, a visszakerült 
ivre jegyzet fillérek összeszámítása, s a begyült gabona-
mennyiség pénzzé tétele után 54 o. é. forintra nevekedett, 
mit is az egyháztanácscsal egyetértőleg, következő jóté-
kony célokra óhajtanánk fordíttatni: 1) A Gróf Ráday 
könyvtár megszerzésére 30 ft. — 2) A prot. árvaegylet-
re 10 fr. — 3) Libánon vidéki keresztyénj testvéreink 

Nt. szerkesztő ur ! Becses lapjának 49-dik számában 
olvastam egy felhívást. T. Bátki István lelkész és Kádár J á -
nos tanitó urak segéllésükre, minthogy tudom, ha sokan 
keveset adnak több gyűl össze, mintha kevesen soka tadnak, 
ide mellékeltem 2 o. é. 1 ft. a lelkész ur és 1 ft. a tanitó 
ur részére. Bár nem tartozom kortársaik közzé, reméllem, 
hogy barátjai közül kizárni nem fognak. 

Kassán 1860-ban Deeemb. 28-án. 

Hibaigazítás. Lapunk m. évi 1705-ik lapján az ada-
kozások közt ns. Pázmándy-Pély-Nagy Judith ^asszonyság 
neve mellett 100 forint van bejegyezve, holott a tisztelt 
asszonyság a Ráday-könyvtárra 110 ftot adakozott. 



Előfizetési felhívás 
a 

..Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
1861. negyedik évi folyamára. 

ö s ^ g ^ r 

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 útegyengetés 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 rege-
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 ft., 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 - jén 1860. 

Dr. Ballag! 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 -

Segédszerkesztők : Dr. S z é k á c s J, és T ö r ö k P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lagi Mór. 

OSTERLAMM KÁROLY könyvárusnál megjelent: 

egyháztörténeti képcsarnoka. 
Irta ' 

BOROSS MIHÁLY. 
I-stf füzet VTKLEF JÁNOS különféle források «tán 20 kr. — Ií-ik füzet HUSZ JÁNOS a vértanú 

20 kr. A Ill-ik füzet PRÁGAI JÁNOS 20 kr. e napokban hagyj a el a sajtót. 
Az egész munka 10—12 füzetből álland. Mindenyik fázét ára csak 20 kr. — Tiz példányra egy tisz-

tele tpél4ány. 
Vidékre postai bérmentes szétküldéssel minden füze t -80 uj kr. Tiz példány postán bérmentve csak 

2 ft. 50icr. 
Ajánlom e mrnkát minden protestáns figyelmébe. 

Pesk, 1860. Nyomatott Engel és Mandeüorál, (Egyetem utca) 2. sz. 
• 'TIT ' ~ 
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PROTESTÁNS 

SKOLAI 
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 l J : 
He lyben : 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 E S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

FŐGONDNOKI SZÓZAT A S.-PATAKI FŐIS-
KOLA ÜGYÉBEN. 

Azon erőfeszítés, melybe a középtanodák 
átalakítása akkor került, midőn az I850-ki kor-
mányrendeletek értelmében a szükségelt nyilvá-
nosság íentarthatása tekintetéből, a réginél nagyobb 
fizetéssel és számmal a gymnasium mindenik 
osztályába, állandó rendes tanárok helyeztettek, 
a sárospataki ref. főiskolát, kevés anyagi erejéhez 
képest annyira megviselte, hogy az akadémiai 
tanfolyamon egyedül azon tanszékek maradhat-
tak meg, melyek kizárólag az egyház különös 
érdekeinek szentelvék. 

A tanárok egy része gymnasinmban tétetvén 
át, az igazgatóság fájdalommal látta régi akadé-
miájának szűkebb térre szorulását, az egyetemes 
közönség aggodalommal vette észre, hogy az 
iskola nem a régi; a szakértő pedig borongó 
érzéssel jegyezte föl magának, hogy az egyetemes 
és hazai történelem, az irodalom és jog nem 
adatik elé többé önállólag és tüzetesen, mint azon 
boldog időkben, midőn a két testvér-hazának, sőt 
a magyar szent korona minden tartományainak 
legtávolábbi szögleteiből is tanulni vágyó ifjak 
sokasága özönlött Sárospatak felé, melynek isko-
lája, mint a világos nyomok mutatják, már-már 
ugy látszott, hogy nem felekezeté, hanem az Ösz-
szes magyar nemzeté. 

Igen, az összes magyar nemzeté! 
Valóban korunk történetirója nem fogja 

feledni, hogy a megpróbáltatás napjaiban volt a 
kevés közt egy protestáns főiskola, mely elsza-
kítva egy ideig magas pártfogóitól, elszigetelve, 
nemeskeblti igazgatóitól, egyenesen hagyományos 
hazaiságának, ugy szólván történelmi ösztönének 

köszöni a régi saját uton volt megmaradását. 
Nem fogja feledni, hogy egyik kezében a helvét 
hitvallástétellel, másikban a magyar nyelvtannal 
egy kis csoport ember — a tanári kar — egykét 
elvbarát csatlakozása mellett vívott döntő csatát 
az állam ereje, s a kormány tekintélye ellen, 
azon meggyőződésben, hogy hitét szivéből, nyel-
vét ajkáról senkinek senki el nem veheti, s e 
részben a legkisebb próbálkozás istenkísértés. 

Bátran kimondhatni; az ekkép jellemzett 
főiskola, épen a sárospataki, egyike az ország 
legrégibb tanintézeteinek, bölcsője a hazai tudo-
mányosságnak több mint háromszáz év óta. 

Szerénységünk dacára meg kelle lepetnttnk, 
midőn mindezt, mit jelenleg magunk látszunk 
dicséretül fölhozni, másoktól hallottuk azon ne-
vezetes ünnepélyen, mely a maga nemében szinte 
páratlan és országos részvét mellett tartatott a 
mult julíus 8-kán; értjük a szóban levő főiskola 
háromszázados ünnepét. 

Félre kellett volna tehát ismerni a dolgok 
állásának becsét, a pillanat fontosságát, ha mind-
járt akkor föl nem merült volna azon, utóbb erős 
meggyőződésre vergődött eszme, miként itt az 
idő, hogy iskolánk hiányát kipótoljuk, fönnmara-
dását szilárdítsuk; hogy állítsuk föl ismét aka-
démiai tanszékeinket a magyar nyelvészét és iro-
dalomnak, az egyetemes és hazai történelemnek, 
a jogbölcsészetnek és a magyar törvénytudomány 
fejlésének, ereklyéi előadásának. A mit a hon 
akkori gyászos helyzete csupa előgondoskodás-
ból a jövő kor számára megóvni parancsolt, 
annak mielébbi valósítása a kedvezőbb fordula-
tot nyert jelen által mulhatlanul kívántatik, s az 



most oly szükség gyanánt tuuik föl, melyet el-
utasítani nem lehet, sőt hazánk szebb jövője 
mielébbi földerítéséhez való járulás által lehet 
csak kielégíteni. 

Az isteni gondviselésnek a tiszáninneni ref. 
egyházkerület választói által kimutatott intézke-
dése ugy akará, hogy ez idő szerint én állíttas-
sam, mint világi főgondnok a sárospataki főiskola 
ügyeinek vezetésére.—Ragyogó elődök nyomait 
látom magam előtt, a herényiektől, a fejedelmek 
korszakán keresztül , Dobó , Bocskay , Vay, 
Lónyay, Teleky, Patay, Szathmári nevekben. 
Velem való szent emlékezetökböl erőt merít lel-
kem, hogy ugy cselekedvén, mint ők cselekedtek' 
nem fogok tenni haszontalan szolgálatot. 

Reménytől dobogó szívvel emelem föl an -
nakokáért szózatomat honunk nemesérzésü fiai s 
leányai előtt,' ezen, némi áldozatot igénylő, de 
koránsem megbirliatlan feladat pártolására, kivi-
telére. Alapítványt kérek, mely kamataival a 
mivelödésnek, a szép hazaiságnak hajtson jöve-
delmet, kérek a jelenkor lelkeseitől a jövendőkor 
serdültjei számára, és nem kevesektől, hanem 
sokaktól, mindnyájunktól; mert kénytelen va-
gyok föltenni, hogy a közönségesen bevallott 
szükség fölismerteti magát, s magasabb eszmé-
lettel vonz vállvetésre, együttmunkálásra; s a mi 
nem telik egytől, nem lesz sok többnek, könnyű 
lesz pedig valamennyinek. 

Azon hiedelemben, hogy az autonom pro-
testáns egyház egyik nevezetes iskolájában, 
melynek életelve a szabad tanítás, a célba vett 
intézkedéssel tetemes lendület fog adatni a hazai 
tudományosságnak, intézem e fölhívást a prot. egy-
ház minden buzgó híveihez oly őszinte kéréssel, 
hogy sükeréről 1861. év april 24-ik napjaig, címem 
alatt Sárospatakra utasítandó válaszában tudó-
sítani szíveskedjék. 

Kelt Sárospatakon, 1860. dec. 23-kán. 

B. Vay Miidós. 

Ha gyöngeségem tudata nem tiltaná is felszólalni ott, a 
hol egy Vay nemcsak szava, de tette súlyát is a mérlegbe 

etve szólott, maga az ügy olyan, hogy hitfeleinknek annak 

, r 

szükséges voltát, üdvös következését mutogatni akarni, töké-
letesen annyi volna, mint vizet hordani a Dunába. 

Avagy van-e lapom olvasói közt ember, kit csak 
figyelmeztetni is kellene, miszerint az uj constitutionalis 
életre támadt honban iskoláinknak vissza kell ismét 
okvetlen foglalniok azon tért, melyet 1848 előtt ifjainknak 
a honi ügyek vezetésére történt képesítése által oly dicső-
ségesen betöltöttek ? Szükséges-e fölemlítenem azon áldá-
sokat, melyek a jogi tanulmányok intézeteinkbeni virágzá-
sából a honi tudományra általában, egyházunkra különö-
sebben kiáradtak ? — Ki régi viszonyainkat ismerte, áldo-
zattal is visszaohajtja iskoláink régi dicsőségét, ki nem 
ismerte, az ujabb iskolai rendszer abbeli hiányait, maga 
vagy gyermekei nevelésében fájdalmasan tapasztalhatta. 

A hol az ügy maga oly hangosan szól, ott nem szóra, 
hanem tettre van szükség, s azért báró Vay ö excellentiája 
kétségkivül a dolog kellő végét fogta, midőn a lelkes fel-
szólítással be nem érve a szent célra történendő aláírást, 
maga és neje részéről 2,000 fttal kezdte meg. Ily kezde-
ményezés lehetetlen, hogy buzgó utánzókra ne találjon és 
teljes hitünk s reményünk, hogy a szép, nagy tettet várt 
siker koszoruzandja. Faxit Deus! Szerk. 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEG JOBBÍTÁSÁRA. 

I. 
(Folytatás). 

Az idők viselős méhéből megszületvén a reformatió 
Luther, Zwingli és Kálvin Istentől támogatott munkája által, 
a hír villámsebességgel járta be egész Európát; s mintha 
Keresztelő János szelleme lett volna, a vallásosságnak már-
már hamvadozó tüzét fölélesztve, az emberi lelkeket képe-
sekké és fogékonyokká tette az ujjitott tan elfogadására. 

Mintha az ég csatornái és a mélységes vizeknek fejei 
nyilatkoztak volna meg, mint özönvízkor, mindenütt bő 
forrása fakadt az ujjitott tudománynak. Többé nem volt 
semmi, mi ellentállhatott volna. A papérdek eddig áthágha-
tatlan gátja széttépve, elseperve lŐn, és az evangyéliomi 
tudomány habjai, mint egy helyéből kimozdult tenger, 
hempelyegtek mindenütt , az Isten dicsőségét harsogva. 
Zúgott, harsogott, rohant, míg hazánkat is elözönlé, s a 
Krisztusban vetett hitnek eddig megfenekelve álló hajóját 
itt is fölemelte. S azóta a gálya megy, jár biztos mozgással 
szállítva a költöző lelkeket az Istennek országába. 

Énekköltészetünk kűtforrásai. 
Ezen időben a költészet sem maradhatott hátra. Mert 

a megváltozott körülményekből származott szükség erősen 
ösztönözte a kor nevezetesebb férfiait, hogy lantot ragad-
va, a római katholicismus által a pogánysággal együtt kiölt 
nemzeti nyelven , újra magyar nyelven értelemmel és 
okossággal zengjék az Istennek dicsőségét. S támadtak is 



férfiak, kik megértve a kor kiáltó szózatát, a megváltozott, 
javított tudomány és istenitisztelet szemmel tartása mellett 
vagy eredeti énekeket szerzettek, vagy a régi egyházi 
atyáktól jelesebb müveket és német darabokat fordítottak, 
vagy pedig szent Dávid zsoltárait szabadon kidolgozva 
énekelték az összesereglett, az ige hallására összegyűlt 
hívek előtt és hívekkel. 

Az eredeti darabokat a mi illeti, nem valami nagy 
számmal találtatnak ugyan , részint azon körülménynél 
fogva, mely szerint még az éneklésben sem igen akartak 
eltérni a szentirástól, a melyek már többnyire kivalának 
dolgozva még a reformatiót megelőző időkben, részint, 
mert nem vala teremtő szellem és erő, mely számosabb 
önálló müveket alkothatott volna; — vagy ha volt ilyen, az 
is a zavargós korban a dogmák, a vallástudományra és a 
térítésre fordítván figyelmét, megelégedett az átvett, a 
kölcsönzött énekekkel — ismételem, az eredeti darabok 
bár nem nagy számmal találtatnak, mindazáltal nem hiány-
zanak ilyenek sem. S dicséretére legyen mondva ezen 
kornak, mindenkor a mennyire lehetett, még midőn a haza 
és egyház bajait akarták is siratni, mindenkor bibliai he-
lyeket és történeteket vettek az illető írók,—természetesen 
viszonyítva egyiket a másikhoz,—költeményeiknek alap-
anyagul. Ilyen p. „Siralmas könyörgése Magyarországnak 
a Jeremiás próféta oratiójábólu című ének, mely még a 
mohácsi vész után nem sok időre szereztethetett; mert az 
akkori viszonyokat tárgyazza. stb. Vagy ha vannak nem 
közvetlen bibliai történeteken és helyeken nyugvó énekek, 
azok legnagyobb részt, minthogy dogmás tartalmúak didak-
ticus, tanköltészeti elemmel bírnak ugy annyira, hogy 
némely darabok egész prédikáció jellemmel vannak felru-
házva. Bizonyítékul egyes énekek helyett jobbnak látom 
Bornemisza Péter Detrekőn 1582-ben kiadott énekes-
könyvének előszavában, midőn énekes-könyve tartalmát 
tárgyazza, mondott ezen szavait idézni: „Másodic részében 
kedig egynéhány válogatott hosszú énekec vadnac, az 
szent-írásból szép tanúságokra rendeltettek: kickelházunk-
nál és házunk kivül, menyegzőbe és mértékletes nem zabáló 
lakodalomba, és minden helyeken , ha élünc, szabadon 
predikatio gyanánt lehetnec." Ezen idézet természetesen 
legjobban áll azon énekes-könyvre, a melyből vétetett; de 
azért, habár kisebb mértékben is, még Gönczi Fabricius 
György gyűjteményére, valamint az azután készült minden 
gradualókra is. Mert ezekben igazán szólva nem igen talál-
tatnak olyanok, melyek hitteljes szívből származva, a mi 
pedig minden vallásos éneknek főkelléke, minthogy ez is a 
lyrához tartozik, a minek főjelleme az érzelem kifejezése, 
valódi énekeknek neveztethetnének. 

Vannak ugyan ilyenek is, de ezek igen ritkák. E neme 
az igazi énekeknek, csak a mostani kézen forgó énekes-
könyvben található, de itt se nagy mértékben. Ilyen például: 
„Oh könyörgést meghallgató.'4 Ezen ének az, a melyről 
méltán és bátran elmondhatja mindenki, hogy ének. 

A latin és német nyelvből átvettekre nézve is, hogy 
szóljak valamit, különösebben pedig a latinból kölcsönzöt-
tekről, — ezek tulnyomósággal birnak a többiek fölött. 

Ennek igaz volta nemcsak a sok idézhető példákból, ne -
vezetesen „Gyermek születék Bethlehemben, Puer natus ii* 
Bethlehen; Jövel népeknek megváltója, Veni redemptor 
gentium'4 stb. énekekből; nemcsak azon virágvasárnapi 
hymnusból, mely fölé nincs ugyan a kűtfŐ kezdete odatéve; 
de helyette ott áll ezen megjegyzés: „deákból fordít-
tatott44, s a mely így kezdődik: „Dicsőség és dicséret t e -
néked megváltó királyunk4' s többekből: hanem Gelei Ka-
tona István Graduálja elébe tett ezen szavaiból is kitűnik : 
„Az melyeket noha az mi boldog eleink, az pápislaságból 
való kijövetelek után, azt mint egy elsőben olyan hirtelen-
séggel, az evangyéliomi vallásnak együgyű szelidségéhez 
képest, az reformationak első üszögében, leheli, az deákból 
magyarra elég illendőképen forditottanak, de osztán egyik 
exemplárból másokban való sokszori által s megáltal iratta-
tások miatt közzéjek sok tapasztalható és elszenvedhetetlen 
fogyatkozások őgyeledtenek , az exemplárok egymással 
sokban nem egyeztenek, mert az énekek egyben sokkal 
többek és különbek voltanak, mint másban. Ezt látván, 
tagadhatatlan mondom., hogy ifjúságomtól fogva, miulta 
valami itéletecském kezdett lennni, mind vonattam neminemü 
kegyes indulattól arra az kívánságra, hogy támasztana 
az ecclesiáknak őrállói közzül, az ki azoknak közönséges 
ususokra egy mindenféle énekekkel tökélletes tellyes, az 
sok fogyatkozásoktól penig üres, Graduált (az mint az nó-
táknak gradusikért híják) készítene, hogy abból osztán, 
mint egy példából többeket is Írhatnának le. Mely kívánság 
mindannyiszor izgattatott bennem, valamennyiszer az ének-
lésben valami vétket vöttem eszemben. Az minthogy ezen 
okért tsaknem mindannyiszor kívánom az Graduál mellett 
levő kisebb Cantionálét is megjobbitatni, az mennyire annak 
énekeit hallom énekeltetni, melyre is talán még Isten va-
laha reá segit, avagy én kivülöttem mást valakit felindít.44 

Az idézhetnék sok példákon kivül Geleinek ezen szavaiból 
annyiban következtettek a latinból vett énekeknek tnlnyo-
móságára, a mennyiben nem más költemények, de ezek 
nemcsak az énekes-könyv megjavítása óhajtásának eszmé-
jét és kívánságát támasztották kebelében és fejében, hanem 
később még arra is ösztönözték, hogy Keserűi Dajka János 
erdélyi superintendenst is felszólítsa az énekek példány-
szerű megjobbitása és kiigazítására. S hogy ez tény, kitűnik 
ezen szavakból: „Nem ohattam néhányszor szó nélkül 
udvari papságomban is, némely fogyatkozásokat és illetlen-
ségeket, hanem az idvöziilt praedecessoromnak, Keserűi 
Dajka János uramnak, az erdélyi orthodoxa ecclesiáknak 
akkori dicséretes püspökjöknek, az isteniszolgálat ntán 
rebesgettem, jelengettem, és előtte, mint egy ujjal szurdál-
tam, melyeket ö kegyelme is megismervén, és az jobbítást 
szükségesnek lenni ítélvén, addig ostromiám egyszer is, 
másszor is ratioimmal, hogy reá vevé magát az reformá-
lásra, kívánván az én segítségemet is, s megindult boldogul 
benne'4 stb. 

A németektől behozott énekek csak későbbiek, bár 
már Gönczi Fabricius György énekes-könyvében is talál-
hatni néhányat, p. Luthertől: Erős várunk nékünk az Isten, 
Atya Isten tarts meg minket stb. Nagyobb mértékben csak 



a „Zengedező mennyei kar, azaz németből magyarra for-
díttatott és más magyarul szereztetett isteni dicséreteket és 
lelki énekeket magában foglaló könyvivel hozattak be, 
(Augustában 1735. adatott ki), melyből• az énekek aztán a 
későbbi Graduálban is felvétettek; például az „Uj zengedező 
mennyei kar, azaz régi és újonnan szereztétett válogatott, 
isteni dicséreteket és lelki énekeket magában foglaló, szép 
rendben vétetett Graduálban, (Pozsonyban és Kassán 1778-
ban adatott ki) nagyobb részt feltalálhatók. 

Mindkét nevezett könyvben meglelhetni ezen énekeket. 
A nap immár elenyészett, Nun sich der Tag geendet, Adjunk 
hálát az urnák, mert érdemli, Danket dem Herrn, dann; 
Krisztus ki vagy nap és világ, Christus der du bist der 
Tag stb. E felhozottak mostani énekes-könyvünkben is 
meg vannak. 

Mielőtt tovább mennénk, megemlitendőnek tartom, 
hogy a latinból fordított darabok eredeti minőségükben 
Syriai Ephrem, Alexandriai Kelemen, Ambrus, Prudentius 
egyházi atyák, mint szerzők közt oszlanak föl a már ismert 
„Zengedező mennyei kar" előbeszédje szerint, melyben a 
nevezett egyházi atyákról ez mondatik: „Kiknek szép 
hymnusai rész szerint magyar nyelvre fordíttatván a Gra-
duálban feltaláltatlatnak, és egyebeket, kik mind nemü-nemü 
énekeket irtanak." 

Nagyon nevezetes részét teszik régi egyházi éne-
keinknek a szent Dávid zsoltárai után készített dicséretek, 
melyekben egy ének kétszer, háromszor is ki van dolgozva, 
s egymásmellé helyeztetve ily felirattal: „Azon nótára" — 
természetesen más-más szerzőtől, llgy hogy bár hetven-
három zsoltár van csak körülbelül felhasználva, mégis a 
psalmusokból való istenidicséretek száma, mintegy kilenc-
venötre megy. Ezek teszik legnagyobb részét Gönczi 
György énekes-könyvének, míg a mostani kézenforgóból 
teljesen kimaradt. Legnagyobb mester volt ezen psalmu-
sokból való istcnidicséretek szerzésében a költő, a zenész 
és térítő Sztárai Mihály. 

Nem hagyhatom megemlítés nélkül azon körülményt 
egyházi énekeink történetére nézve, hogy midőn a refor-
matio magyar hazánkban terjedni kezdett, itt több hussita 
gyülekezetek voltanak, melyek, minthogy némi tanrokon-
ságban állottak a protestánsokkal, különösebben az urva-
csorára nézve Zwinglivel, szinte elfogadták a tisztított 
evangyéliomi tudományt, s áttértükkel templomaik is pro-
testáns imaházakká változtak állal. Ezt bizonyítja Tóth 
Ferenc a ratkói evang. templommal, mely Schmal András 
odavaló lelkész (1765.) tanúsága szerint a hussiták birtoka 
volt, hasonlót mond a modri imaházról, mely 1674. vétetett 
el a protestánsoktól. 

Ebből és Molnár Albertnek zsoltárai elébe irt beszéde 
ezen szavaiból: „Mert látom, hogy főemberek által, a zsol-
tároknak nagy része meg vagyon fordítva Cseh, német és 
tulajdon nótákra/4 valamint Tóth Ferencnek szinte ilyen-
nemű, de már erősebb ezen megjegyzéséből: „Azon-
ban, mivel Dávid minden zsoltárit senki Molnár Al-
bert előtt egészen magyar versekbe még nem foglalta, és 
azoa egynéhány lefordított zsoltárok is csak holmi idétlen 

cseh, német vagy magyar nótákra voltak szabva" stb. — 
azt kell következtetnem, hogy énekeink közé nem egy 
hussita ének csúszhatott be, s plántáltathatott énekes köny-
vünkbe. Példát ugyan nem igen hozhatok fel, mert nem 
levén szerencsém csehül tudni, irodalma csaknem teljesen 
ismeretlen ország előttem. 

Azonban az isteni gondviselés megőrzött egyet, meg-
lehet azért, hogy legyen egy cérnaszál, melylyel összeköt-
tetvén a hussita és protestáns hymnologia, az azok közti 
viszony kikutatására valakit felösztönözzön. S ezen ének 
kezdő sora így hangzik: „Háborúsága Dávid királynak 
egykoron nagy vala." Szerzőjének neve a versfők első 
betűjéből igy jő ki: „Harsiáni Imreh hus ; " megtalálható az 
ujabb Graduálban is azon különbséggel, hogy a 4-ik vers-
szakban az S helyett T van, míg Gönczi Fabrinicius György 
gyűjteményében még a leirt módon. A kutforrások ezen 
utolsó nemét csak mint igen valószínű hypothesist állí-
tom fel. 

Énekeink dallamtörténete. 
A dallamokat a mi illeti, a tulnyomóság itt is a la-

tin, a római egyház dallamaira esik. Mert legtöbb levén 
a latinból vett ének, természetes, hogy a latin dallamnak is 
legtöbbnek kell lenni, viszonyítva a más nyelvből kölcsön-
zöttekhez. Mert azon kezdő korban, mint most is, nem a 
dallam, mit változatlanul a protestantismus kára nélkül 
használhatlak, hanem a tartalom volt az, a mire különösen 
ügyeltek, függesztették figyelmüket a tisztított tudomány 
terjesztői és őrállói. (Lásd Géléitől idézettek első sorait s 
a latin kutforrásokra nézve). 

De nagyon természetes is, hogy a latin dallamok 
lőnek leginkább elterjedve, mert az áttértek, tudjuk, mind 
római katholikusok levén, kivéve azon keveseket, kik hus-
sitákból lettek protestánsok, csak is oly dallami énekeket 
zenghettek közösen, a melynek zenéjét magukkal megta-
nulva áthozták. Sőt nemcsak latin dallamu, de egészen latin 
szövegű énekeket is használtak protestáns eleink, különö-
sebben a kezdeményezés korában, midőn még nem voltak 
magyarított énekek. Ennek nyomait még a szatmárnémeti 
zsinat által megállapított énekes-könyvben is fel lehet ta-
lálni, nevezetesen a halotti énekek közt, teljes latin szöveg-
gel van : Clemens mihi Jehova sis, In pace decedo Dei, 
Jam moesta quiesce querela; vagy a kételkedők számára, 
hogy egy pár strophát ide ir jak: 

Jesu Deus fiens homo, 
Affixus et patibulo: 
Pro me tulisti quum necem, 
Mihique placasti patrem. 
Te per crucem tuam rogo, 
Mihi benignus sis reo : 
Exantlo si fincm meum, 
Mortisque tangó praelium stb. 

Ezen ének és énekdallami összeköttetés csak Gelei 
Katona István Graduáljával (1636.) kezdett tágulni , a 
mennnyiben itt már, mint maga is élőbeszédében említi 
több uj darabokat szerezvén, azoknak dallamairól is bizo-



nyosan kellett gondolkozni. Ide vonatkozó szava Geleinek 
ezek: „avagy némelyeket magam elmémmel szerzettem 
hozzá," (t. i. a Keserűi Dajka János által szerkesztett, de 
írásban maradt (graduálhoz) „mint az minden napra való 
responsoriákat, versiciüusokat és benedictiókat, avagy az 
egész éneklést berekesztő áldásokat, a melyekben az egész 
esztendőn által való evangyélumoknak summájokat és vele-
jüket rhythmusonként rövideden fontos szókkal béfoglaltam, 
az melyek soha még egy Graduálban sem láttattak, mert 
ugyan nem is voltak." 

Beyte István, ki 1580-ben dunántuli superintendens 
volt, énekes-könyvéről, mely bár Toldy Ferenc ur állítása 
szerint kótákkal ellátott, azért nem szólhatok, mivel nem 
levén még alkalmam látni, nem ismerem. De ha megkapnám 
is dallamairól, minthogy zenéhez nem értek, helyes ér te-
sítést nem tudnék adni, annyival kevésbbé pedig, mivel a 
még eddig unicumnak, mely csak Nagy István ur régisé-
gekben gazdag könyvtárában lelhető meg, eleje és vége, és 
igy az előbeszéd is hiányzik, a mi pedig nekem e részben 
ugyancsak szükséges volna. 

Egyébiránt, ha volna is benne valami eltérés, nem 
lehet valami nagy, mert az utánna megjelent graduálok 
még az 1676-ban Brever Lőrinc által Lőcsén nyomtatott 
kiadás is, még latin dallamokat használnak túlnyomólag. 
Azért mondom túlnyomólag, mert lehetnek bennök hussita 
és német dallamok is Molnár Albert és Tóth Ferenc meg-
jegyzéseik szerint (lásd hussita kútforrásra idézett helye-
ket), de melyeknek kikutatását másra hagyom a már tudott 
oknál fogva. 

Határozott eltérés csak Molnár Albert zsoltárok fran-
cia versekben fordítása által történt, ki azt a mint tudjuk, a 
reformatio elein élt Maróth Kelemen és Béza Tódor francia 
egyházi költőktől Szent Dávid után szerzett müveiből for-
dította le a dallamok átvételével és meghagyásával, melye-
ket Claudius Gaudimellus párisi zenész szerzett. Megjegy-
zésreméltó az, hogy Gaudimellus, ki Thuanus szerint a pá-
risi vérmenyegzőkor öletett meg, annyira eltalálta Ízlését a 
világnak, hogy belgák, angolok, olaszok, csehek, lengye-
lek, spanyolok, és németek is rövid idő alatt felkarolván, 
mind az ö dallamai szerint énekelték a zsoltárokat. 

Molnár Albertnek ezen egyházköltészetünkbenepochát 
alkotó munkája bár 1607-ben kiadatott, mégis csak 1743 
után lett az közhasználatra teljesen elfogadva Maróthi 
Györgynek „Zsoltárok négyes nótájik és hármoniás ének-
lésről rövid tanítás" cimti énekes-könyvével (1743. Debre-
cen), melyet az ég elismerésül Molnár Albert iránt hozott 
tán létre. 

Midőn igy szólunk, nem akarjuk Maróthitól az érde-
met megtagadni, mert az bizonyos, ha ő fel nem lép, a 
francia versben fordított zsoltárok, még tovább is ismeret-
lenek maradnak. Sőt elismeréssel és tisztelettel emlékezünk 
meg róla, mint oly férfiúról, ki egyházi énekeinknek dal-
lami tekintetben ép oly újra élesztője és alkotója volt, mint 
vala Molnár Albert a költészet, a tartalmas költészetre 
nézve. 

Ettől fogva semmi nevezetesebb, sem kisebb eltérés 

nem történt énekes-könyvünket illetőleg egészen a mai 
időig, megemlítésével Nagy Károly énekes-könyvének, 
mely csak javítása és correctebb kiadása az ismert zsoltá-
rok dallamainak. — Nem történt pedig azért, mivel a most 
kézenforgó énekes-könyvnek tartalma nagyobb részben, 
mert csak igen kevés lehet az, a mi még a latin énekekből 
meghagyatott, Molnár Albert zsoltáraira van mind mér-
téki, mind zenei tekintetben alkalmazva az eredeti darabo-
kat irt költök által is. 

Ez rövideden dallamtörténete énekeinknek, kimuta-
tása azon ténynek, miképen szoríttatott ki a latin dallam s 
vele a költészet is ev. prot. egyházunkból. 

(Folyt, köv.) 

Jegyzet. Tisztelettel kérek minden a prot. egyház 
iránt érdekkel viseltető urat, hogyha valahol meg van 
Losonczi István körösi professornak 1754-ben, de név 
nélkül megjelent ily című énekes-könyve: „Éneklésben 
tanitó (vezérlő) mester" — ne terheltessék azt szerkesztő-
ségemhez beküldeni, hogy az illető énekeink történetét 
irónak átszolgáltathassam. Méltóztassanak az illető thecarius 
urak is megnézni kezök alatt levő könyvtárukat. A bekül-
dött könyvért jót állok. Szerk. 

— 

ISKOLAÜGY. 

Nt. szerkesztőség! Az eperjesi collegiumban újonnan 
felállítandó jogi tanszék tárgyában az illető isk. bizott-
mányból kiküldött választmány ebbeli részletes tervét már 
elkészité, mely is legközelebb az iskolai párlfogósági nagy 
gyűlés eleibe fog terjesztetni. „Két évi" tanfolyamban 
történt a megállapodás, s felvétetett minden, mit a jogtudo-
mányok jelen állása, s a hazának közviszonyai e tekintet-
ben igényelnek. Azon szándéktól azonban, miszerint a ta-
nítás „még e folyó isk. évben megkezdessék", azon nehéz-
ségeknél fogva, melyekkel a jogi viszonyok jelenlegi át-
alakulása j á r , elállni kénytelenittetünk annyival inkább, 
mivel az első évi tanfolyam tantárgyait rövid „fél év" 
alatt tüzetesen tárgyalni teljes lehetetlenség, ugy hogy 
tehát a jogtanitás Eperjesen csak a legközelebb jövő isk. 
év elején fogja kezdetét vbnni; mit is ebbeli előbbi köz-
lésünk helyreigazításául közzétenni sietünk. 

Újdonság gyanánt jelenthetem még, hogy a történeti 
nevezetességű késmárki egyházkerületi gyűlésünknek ha -
tóságilag lefoglalva volt jegyzökönyve a nagymélt. magyar 
kir. helytartótanács magas rendelete folytán a zár alól 
felmentetett és immár vissza is szolgáltatott, s utólagosan 
az egyházkerületben köröztetik. 

Eperjes, jan. 4. 1861. Sztehlo János 
ev. lelkész. 



Nt. szerkesztő u r ! Nem épen felesleges dolgot vélek 
teljesíteni, midőn azon lapban, melyet ön oly dús tehetséggel 
és kitűnő avatottsággal szerkeszt, az ugyanannak 1859. 
második évi folyam 741. és 742. lapján érintett 70 o. fo-
rintnak, mely később 1 ft 66 krral szaporodott, hováfordí-
tásáról részletes jelentést teszek. Ez által az illetőknek 
nyilván befelelni s talán némelyeknek utasítással szolgálni 
fogok. 

A nevezett összegen, nagyobbára a sárospataki főis-
kolai képezde jeles igazgatója a t. Arvay József ur szíves 
utmutatása és megrendelése folytán, megszereztettek nép-
iskoláink részire ezek: 

1. Két félgömb, melynek címe: Grossc Wandkarte 
der Planigloben gezeichnet, grawiret und gedruckt von L. 
Holle. Wolfenbüttel. Verlag von L. Holle. Ára 4 ft 25 kr. 

2. Szentföld térképe : Schulwandkarte von Palaestina 
zur Zeit Jesu und der Apostel gezeichnet und gravirt von 
L. Holle in Wolfenbüttel. Ára 4 ft. 

3. Magyarország térképe : Magyarország, Szerbvaj-
tíaság és Temesi Bánság, Erdély-, Horvát- és Tótország, 
és Határőrvidéknek térképe, iskolák számára. Tervezte és 
rajzolta Thot A. J. F. Aradon. Ára 5 ft. 

4. Állatok természetrajza, és pedig: Az emlősök, a 
madarak, a hüllők, a halak, puhány-, héjanc-, rovar fé reg-
és sugárállatok természetrajza képekben, részint a termé-
szet , részint , a legjelesb állattani képgyűjtemények 
után rajzolva, finom és hü színezettel az ifjúságnak szem-
léleti oktatásul tanodák és családkörökben Dr. Schubert G. 
H. udvari tanácsos s müncheni tanárnak tanodák számára 
készült, közönségesen ismeretes és kedvelt tankönyve után 
magyaritá Virányi János. Ezenkívül a természetrajz minden 
tankönyvéhez alkalmazható megfejtő szöveggel magyar 
nyelven. Pesten, Emich G. bizománya. Ára 12 ft. 

5. Növények természetrajza képekben Dr. Schubert 
G. H. udvari tanácsos és müncheni tanár közönségesen is-
meretes és kedvelt természetrajzi tankönyvének elrende-
zése nyomán szerkeszté Hochstetter M. F. tanár. Magyaritá 
Virányi János 52 ívre finomul színezeit rajzok s magyarázó 
szöveggel. Pesten, 1856—1859. Emich Gusztáv bizománya. 
Ára 8 ft 50 kr. 

Az ábrák üveg alá tétetvén 52 darab ráma ára 
5 ft 20 kr. 

52 darab üvegtábla 8 ft 32 kr. 
A magyarázó szöveg keménybe kötése 50 kr. 
Srófos karikák a rámákba és horgas szögek a 

felfüggesztéshez 1 ft 41 kr. 
6. Számoló asztal 4 ft 70 kr. 

Reá 2 pléh és 2 kulcs 1 ft 20 kr. 
7. Fali olvasó-táblák nyomott betűkkel (van 13 lábla, 

egy melléklet; — kártyabelük 84 kr. 
8. Kerti gazdaság könyvtára. Gyümölcsfa-iskolák 

Lucas Ede utmutatási nyomán, hazai viszonyainkra átdol-
gozva, különösen a községi faiskolák vezérkönyveül. Kiadja 
a „Kerti Gazdaság" szerkesztősége. Pest! 1859. 1 ft. 

Kemény táblába kötése 40 kr. 

9. Az ütenyirás elméleti és gyakorlati tanmódja. Lö-
vényi József. Pesten, 1860. 1 ft. 40 kr. 

Kötése 40 k. 
10. Egy tölcséres cső bádogból természettani kísér-

lethez 50 kr. 
11. Egy szekrény, melyben az iskola és az iskolás-

gyermekek taneszközei tartatnak 7 ft. 
12. Egy fali táblatartó fából 30. 
13. Vezérkönyv az elemi számtanitásban egész és 

törtszámokkal stb. Sárospatak, 1855. 1 ft. 35 kr. 
Kötése 35 kr. 

14. Vezérkönyv a magyar nyelv tanításban. Sáros-
patak, 1855. 1 ft 5 kr. 

Kötése 35 kr. 
15. Elemi oktatás beszéd-, írás-, olvasásban. Sáros-

patak, 1853. 52% kr. 
Kötése 35 kr. 

16. Az uj pénzzeli számítás népiskolai és magán-
használatra. Irta egy karcagi ref. tanitó. Pest, 1858. 21 kr. 

Kötése 30 kr. 
17. Színlap, készítette t. c. Szűcs István sárospataki 

rajztanár. 
Ráma hozzá 10 kr. 
Üveg 16 kr. 
Sróf és szög. 

Összes kiadás 71 ft 66% kr. 
Ezekenkiviil gazdagodott iskolánk 1859. évben — 

mint az idézett 742. lapon emlitém — egy delejtüvel fel-
készült, fokmutatóval stb. ellátott magyar szövegű, nagy, 
remek, müföldgömbbel, méltóságos Szirmay Ádámnő ke -
gyességéből. 

1860. évben tek. Mezőssy Imre ur ajándékából nyert 
iskolánk egy erkölcsi és tudományos olvasmányt, a „Hal-
may-családot," melynek szerzője derék veterán irónk, Fáy 
András. 

Tek. Mezőssy László ur adományozta a közhasznú 
„Vasárnapi Újság" 6. évi folyamát. 

Továbbá közlő 23 fali (irott) olvasó táblát, melyek, 
valamint a nyomott táblák alsó és felső széleiken vékony-
deszka lemezekkel látvák e l ; egy a számtanitásnál, külö-
nösen az alapszámok szétbontásánál sükerrel használható 
számtáblát; egy, az idő meghatározására szolgáló s annak 
felfogatását szemléltetés utján elösegélö, u. n. téri idöképet, 
mint saját készítményeit, a tolcsvai h. h. népiskola javára s 
birtokába kész szívvel oda ajánlotta, nem különben a t é r -
képek és ábrák használásánál célszerűnek bizonyult 3 
tartó és 2 mulató pálcát is. 

Jegyzéskép álljon it t : miszerint csekély személyem 
indítványozása nyomán, egyháztanácsunk, hogy a régi, 
eléggé nem roszalható szokásnak, mely szerint az iskola 
tulajdonaira semmi, legalább igen kevés gond fordíttatott, 
elannyira, hogy sok tan és olvasó-könyv, mint a cigány 
rákja, ma már csak papíron van, végzésileg gondoskodott 
az iskola mindennemű eszközei ép és teljes voltának meg-
maradhatása felől. 

És most, az ég minden áldását kívánva és esdve azon. 



nemcskeblü adakozókra, kik a sz. Pál (II. Korinthus IX: 
7.) szavai értelmében nyújtott jótéteményeik által egyhá-
zunkat ekként felsegélték vala, bezárom cikkemet ama 
szívből fakadt óhajtással: vajha a tolcsvai h. h. egyház 
mielébb elérné ama szerencsés állapotot, melyben jelenlegi 
ideiglenes helyzetéből kimenekülve, mind lelkészt, mind 
iskolatanitót tarthatna, melyet a kegyességéről országszerte 
ismeretes méltóságos asszonyság, özvegy Szirmay Adámné 
a közel kilátásba helyzeit tagosztály alkalmával egyházi 
buzgóságához mért adományozása által — teljes jogunk 
van reményleni — hathatósan eszközölui legkedvesebb 
hivatásának tartandja. Segítse is öt a minden erőnek és 
áldásnak örök kútfeje, a kegyelmes Isten, hogy nemes 
példája hassa meg a többi, kisebb rendű földbiliokos ura-
kat is és ihlesse meg a nagy apostol emez intése : 

„Ne nézze kiki mind az ö hasznait, hanem minden 
az egyebek hasznokat is nézze." Filippi I I : 4. 

Tolcsván, dec. 16. 1860. 
Török István. 

s.-lelkész és tanító. 

KÖNYVISMERTETÉS 

Két alkalmi egyházi beszéd. 

1. „A keresztyéni vigasztalás oszlopa a jeles emberek 
sírjánál", halotti beszéd n. b. e. Jakahfalvy András felett 
elmondta a f.-bátori templomban 1859. mart. 5. Kún Ber-
talan miskolci lelkész. 

2. ,,Mi örökíti s teszi áldotta köztünk a nagy emberek 
emlékezetét ? egyházi beszéd, melyet n. gr. Széchenyi 
István gyászemlék-ünnepe alkalmával, a miskolci h. h. 
avasi templomában. 1860. apr, 22. elinoudott Kún Bertalan 
h. h. lelkész. 

Beménylein megbocsát az én kedves jó barátom, ha 
jelenleg bemutatott müveire vonatkozólag egy pár észrevé-
telt teszek. E két beszéd átlagos tekintettel, iskolai merev 
rendszer, kidolgozási kerekdedség, ép logikai eszmefüzés, 
es nyelvre viszonyítva : egyik jobb a másiknál, s ezt szer-
zőről, mint klassikus tollú kerületi főjegyzőről már előre 
is jogosan föltételezzük. 

Ezen méltó elismeréssel azonban nem akarjuk azt 
állitan;, mintha e két beszéd magasztos fölemelkedettség-
ben, észre és szívre egyiránt hatva, választékos szellemi 
túlsúlyban , a valódi egyházi szónoklatok „netovábbja" 
lenne: nem! mert ezeknek is meg vannak árnyoldalaik, 
tán azért, hogy belőlük, a fénylő gyöngyszemek annál szeb-
ben ragyogjanak fel. El kell ismernünk azt is, hogy — mi 
különben szerző tehetségdús lélekerejét tünteti ki — mikép 
alkalmi beszédek rögtönzése nem utolsó munka, kivált mi-
kor, mint itt is történt, lelkipásztorát az egyháztanács csak 
ugy röviden megszorítja, s mellé még tárgyát is maga 
jelöli ki. 

E kis előzmény után, keressük fel tehát szerzőt, az ő 
világában, hol a vallásos hit csendes kikötőjében vet ho r -
gonyt — „hol nincsenek zúgó habok." 

1. Sz. halotti beszédnek nincs leckéje; tárgya „a 
keresztyéni vigasztalás oszlopa", melyről leolvashatni, 1) 
hogy jeleseink is csak emberek levén : le kell fizetniök a 
természet adóját, 2) de szellemi létkört alkotván maguknak, 
az haláluk után is megmarad, s abból ránk fényt árasztanak 
— s végre: szellemi létkörök fenmaradván, ők maguk is, 
miként mieink voltak életükben, mieink maradnak haláluk 
után is. 

Az exordium valami kedvesen megható — csendesen 
percenként olvadozó érzelmek közt vezet be a fájdalmak 
ama kínos édes hazájába, melyben: „szivünk saját sebébe 
mártja azon tollat, melylyel okokat, erősségeket ír a vesz-
teség feletti kiengesztelődésre." A részek is mind jók — 
egyenként olyanok, mint egy külön vidék, melynek rónáin 
elragadó tájak emelkednek — mint egy-egy külön folyó, 
melynek partjain szebbnélszebb virágok díszlenek s illa-
toznak. 

De ám elszorul keblünk, ha „a keresztyéni vigaszta-
lás oszlopára" tekintünk, s ott a szentírás betűi helyett 
összegartnadolt pogány bölcsek tanait olvassuk, s a szelíd 
Jézus helyett, Cicero, Socrates, Plató s több efléléktől kell 
az örökkévalóság igéit hallani. Nem hiányzanak itt az élet 
és események képei, Apelles, Raphael, Correggio, Zénó, 
Aristoteles, Nicomachos, Plinius, Seneca, Husz, Homer, 
Caesar, Atticus, Demosthenes, Pindarus, Solon, Pericles, 
Fabriciusok, Mátyás, Hunyadi: mind, mind szerepelnek [itt, 
mig Nehémiás, Dániel s Krisztus urunk csak egy alig oda 
tévedt pár szóval érintetnek . . . . Ez nem jól van igy ked-
ves barátom ! . . . vagy ha : igen ? akkor bizton várnunk 
kell, hogy a megtestesült rationalismus viharrá fajulandó 
szele, palástjainkat mielőbb leszaggatja vállainkról . . . . 
Azonban ezt leszámítván, „a keresztyén vigasztalás osz-
lopa" méltó az életre, méltó arra, hogy bárminő drága sírt 
ékesítsen, s róla, különösen mi lelkészek s tanárok a vi-
gasztalás betűit olvasgassuk, s megszerezzük, annyival 
inkább, miért „a jövedelem a miskolci helv. hitv. gymna-
siumbeli tanári nyugdíjintézet alapjának nevelésére for-
dítlatik." 

A 2-dik sz. alatti egyházi beszéd élén, igen egyszerű 
elöfohász áll, melyet tüzetesen keresztül olvasván, akarat-
lanul is azon gondolatra jövünk, mikép: a derék szerző, 
bár szónoklattan mestere, nem tud ugy imádkozni, mint 
szónokolni. De ezen egyenes baráti vallomás ne legyen 
félreértett, mert szerintem a kettő közt nagy különbség is 
van. Mig Révész Bálint s Szász Károly imái, át meg áthalva 
a kebel minden érzéseit, a menny magas régióin hordozzák 
a lelket, s nemes resignatio könnyei közt emelik fel a por -
halandót a Mindenhatóhoz: addig Dobos és Medgyes velő-
ket és veséket villámként hasogató szónoklatokban inkább 
erősek, s mondhatnám, utolérhetlenek. 

Hideg ész fegyvereivel harcolva, szónoklattal meg-
győzni az észt — vagy szelíd hitté olvadott imával a szi-
veket megindítani: egészen különböző hivatás, s kiben a 



két géniusz — egyesülve van, azt méltán ég kegyeietjének 
mondhatni. 

De térjünk vissza tárgyunkhoz. 
Ezen 2. sz. egyházi beszéd — Zsolt. CXII: II. 5. 

6. v. — előadja, hogy: „a nagy emberek emlékezete csak 
ugy lesz áldott s örök, ha az egymásután következő nem-
zedékek, 1) Elveiknek hü képviselői. 2) A reájuk örökség 
gyanánt hagyott munkájuknak lelkes folytatói. 3) Erkölcsi 
életmódjuknak tántorithatlan követői lesznek." 

Szerző ezen hétköznapi tárgyat szövegéhez hiven 
tárgyalja, s müvét itt már helyesen idézett tisztán szent-
irati helyekkel illustrálja. Itt-ott egyes kifejezések ellen 
emelhetnénk szót, mint például: „mulassunk" ma a nagy s 
igaz emberek sírjánál" . . . . Már hogy lehet a „sírnál mu-
latni" ? akkor épen, midőn szerző ugyanott „a lelki áldo-
zat hálakönnyüit zokogja el." 

De hiszen, ha csakugyan keresünk, a kákán is lehet 
göböt találni, annyit azonban a szerénység megsértése 
nélkül mondhatok: hogy az „egyházi szónoklattan" köz-
elismerésben részesült szerzője, e legújabb elmemüveit is, 
mint kellemesen illatozó virágszálakat, nyugodtan fűzheti 
érdemkoszorujába. 

Litterdti János. 

BELFÖLD. 

A H. H. BÉKÉS-BÁNÁTI EGYHÁZMEGYE KÖZGYŰ-
LÉSE. 

(Vége). 
8) A szentesi egyházközség elöljárói azon előterjesz-

tése folytán, mikép ők a presbyteriumot, az egyházmegye 
által még 1859. év tavaszán kidolgozott s elfogadott terv 
szerint, népképviselet alapján, — azonban a helyi viszo-
nyokhoz alkalmazva — ohajtnák választás által szervezni: 
ez előterjesztés által, az egyetemes egyházmegye, saját 
nézetét s óhajtását látta ugyan kifejeztetni, mindazáltal, 
hogy a presbyteriumok szervezése — ha szabad ugy 
szólnunk — hazaszerte egy öntetü legyen, az épen Debre-
cenben zsinati előmunkálattal foglalkozó egyetemes érte-
kezletet (conventet) határozta az iránt fölkérendőnek az 
egyházmegyei gyűlés , hogy a presbyteriumok , habár 
ideiglenes népképviselet szerinti rendezését, a convent, 
legelső s legsürgősb teendői közé sorolni méltóztassék. 

9. Nádor Károly debelliácsi lelkipásztor, s tisztelet-
beli tanácsbiró azon előterjesztése, mikép ö, bár a mellék-
letként eredetben megküldött magas leiratban, a tervezett 
uj-szivaci egyházkerületben superintendensi hivatal elvál-
lalására — három hónaponkénti 600 ft fizetéssel — fölhíva-
tott, „azt el nem fogadta," közhelyeslés, sokszoros éljen 
nyilvánítással fogadtatott; és a t, lelkipásztor ezen prot. 

hitelveinkhez következetes eljárása, mennyiben ott a távol-
ban a határőrvidéken, hol az egyházi s polgári törvények 
ismeretlenek, hol egyedül a katonai szigorú parancsszó 
kormányoz, megmutatta a kicsinyhitüeknek, mint kell a zajgó 
hullámok közt is sziklaként ingatlanul megállni, az ö méltó 
becsületére, a főtiszt, superintendensi hivatal kívánalma 
szerint is, jegyzőkönyvben örökíttetni határoztatott. 

10. Eddigelő t. Nádor Károly ur, mint egyházmegyei 
tiszteletbeli tanácsbiró egyedül működvén, a távol esÖ 
Bánátban, s határőrvidékeken fekvő helv. hitv. egyházköz-
ségek ügyei intézésével, — az egyházmegye csak minden 
harmadik évben küldvén oda esperesi vizsgáló küldöttsé-
get : az egyházmegyei gyűlés, az egyházi felügyelet cél-
szerűbb gyakorolhatása, s érvényesithetése tekintetéből, 
fölkérendőnek határozta a főtiszt, egyházkerületeit az 
iránt, mikép engedtetnék meg, hogy épen a bánátból, egy 
egyházi és egy világi rendes tunácsbirót választhasson az 
egyházmegye szavazat utján, s ekkép rendes tanácsbirói szá-
mát szaporíthassa; egyszersmind méltóztassék az egyház-
kerületi közigazgatási pénztárból, bizonyos évi összeget, 
a bánáti egyházközségek évi törvényes megvizsgálására 
utalványozni; mert az egyházmegye pénztára e nagy ki-
adást fedezni nem képes; az ottani szegény egyházközsé-
geket ezen kiadással terhelni teljes lehetlen; s érdekében 
áll, hivatási köréhez is tartozik az egyházkerületnek, hogy 
azon, a távolság miatt igen elszigetelt egyházközségeink,ne-
csak el ne olvadjanak, de minél virágzóbb állapotra juthas-
sanak ; és ez utóbbit az esperesi évi vizsgálat, hitünk sze-
rint, igen sikeresen elősegitendi. Reményijük, hiszszük, 
hogy ez uttali felszólamlásunk, illetőleg kérésünk, nem 
hangzik el kiáltó szóként a pusztában, mint évtizeddel 
ezelőtt elhangzott. 

11. Nehéz feladat megoldása, keserű kötelesség tel-
jesítése is jutott jelen gyűlésünkön osztályrészül az egy-
házmegyei tanács elnökei s tanácsbiráinak. Arcvonásaik 
közöl olvasók a tiszteletreméltó testület tagjainak, mint 
küzd kebleikben az emberszeretet, részvét, a kötelesség 
érzete s teljesítésével. A gyulai, gyomai, s bánfalvai egy-
házközségekben kellemetlenségek fejlődtek ki, — ezek 
elintézése, az illető hivatalnokok hátrányával eszközöltetett. 
Mindhárom ügy a főtiszt, egyházkerülethez, birtokon belül 
fölebbeztetett. 

12. Debreczeni András gyomai biró s neje, az egy— 
házközségnek saját költségükön, a szent asztalra aranynyaí 
gazdagon hímzett, fehér atlacz terítőt, — mely 700 o. é. 
ftba került — készíttettek ajándokul; s az egyházközség, a 
sz. asztal , arany-csipkével szegélyzett eddigi teritőjét, 
Csorváson alakuló h. h. leánygyülekezetnek; Körözs-
Tarcsa pedig a sz. keresztséghez uj keresztelő edényt 
készíttetvén, az eddigit Orosházán alakuló h. h. gyüleke-
zetnek ajándékozták. Gyomai biró ur s neje gazdag a ján-
déka, mit az Ur oltárára föltettek, az egyházmegye által, 
szíves köszönet nyilvánítása mellett, mint szinte mindenik 
egyházközség adományozása is , jegyzőkönyvbe igtatni, 
elirmerés és buzdításul, köröztetni s közzététetni rendel-
tetett. 



13. Megragadó figyelemmel kisérte az egész gyűlés 
azon nagyszerű földadományozás felöli hivatalos jelentést, 
melyet a közelebbi évben Békés városa legelőilletőséggel 
biró lakossága, saját járandóságából — a legelő teljes 
kiosztásakor — a vallás s népnevelés oltárára hozott. Nem 
emlitve ngyanis itt, a rom. kath. görög nemegyesült egy-
ház, s a zsidó község részére tett adományozásokat, a 
helybeli helv. hitvallású egyházközség részére, a következő 
földadományozásokat tette: 

1. Egy alsó fiiskolai tanítói állomáshoz, mely eddigelé 
földdel nem bírt, 40 holdat. 

2. Ezután felállítandó felső leányiskolái tanítói állo-
máshoz 40 holdat. 

3. Ezután létesítendő kisdedóvó-intézethez negyven 
holdat. 

4. Ezután fölállítandó orgonista fizetéseül negyven 
holdat. 

5. Reáliskola alapjául háromszáz holdat. 
6. Temetöhelyiségek nagyobbitásául 14 holdat, — 

Nyeste Mihály közlakos, saját illetőségéből egy holdat. 
És mind ezen földadományozások felsőbb helyeken 

jóváhagyatván az adományozó község s lakosság altal már 
ki is hasíttatván, rendeltetési céljukra jövedelmeznek. — 
Végre: 

7. Uj templom, iskolák, kántorilak helyiségeiül, eddig-
elö ugyan még ki nem hasított, de a legközelebbi év tava-
szán kihasíttatni célba vett 10 hold körüli térséget, — a 
hol fog egyébiránt lenni az uj piac is, — szinte az egyház-
községnek adományozott. 

A mily nagyszerű a szent végre tett adományozás, 
ép oly magasztos lelkesültséggel fogadta az egyetemes 
egyházmegye a hivatalos jelentést, — és azon indítványt, 
hogy ez adományozás a főtiszt, egyházkerületnek tudomá-
sára juttassék, s Békés városa elöljárói, a legelő kiosztása 
körül működő népképviseleti választmány, s általában a 
legelő illetőséggel biró lakosságnak, — kik megértve a 
soha többé elő nem forduló idő intését; s átlátva, mikép nincs 
áldásosabban gyümölcsöző áldozathozatal annál, mely a 
vallás, és népnevelés oltárára tétetik, — ez adományozásért 
jegyzőkönyvileg elismerés, s hálás köszönet nyilvánittassék, 
nemcsak egyhangúlag elfogadta, de ez adományozást, a 
mennyiben hasoneseteknél, itt s ott az Ur oltára iránt 
szűkmarkúság, hidegkeblüség mutatkozik, ezek fölmelegí-
tése, s a szép példa utánzása tekintetéből, egyházmegye-
szerte köröztetni, sőt azon remény alatt, hogy az adomá-
nyozók szerénysége ezáltal nem sértetik, a hirlap utján is 
közzétéletni elhatározta; s.-gondnok ő nagyságát pedig 
készséges maga fölajánlása után, fölkérte, hogy az adomá-
nyozó városi községnek, s illető lakosságnak az áldozat-
hozatalért, az egész egyházmegye elismerését, s hálás 
köszönetét, hivatalos levelében tudatni szíveskedjék *) . 

14. Mező-Sámson gróf Károlyi György ö méltósága 
majorsági birtokán, haszonbéres telepítvény — azon szo-
morú helyzetben levén — bizonyosan azért, mert a vallásos 
keblű nemes grófhoz ez iránt semmi kérelem eddigelé föl 
nem terjesztetett, — hogy templom s iskola helyisége; to-
vábbá a lelkipásztor használatában levő 7 % holdföldért 
évi haszonbért köteleztetett fizetni; s.-gondnok ő nagysága 
közbenjárása következtében, a nemes gróf, a templom s 
iskola helyiségét, a következő időkre, minden haszonbér 
fizetése alól feloldozta; a papi földért pedig, csak azon 
mennyiséget nyilvánította fizetendőül, mennyiből említett 
föld adója fedezhető leend ; ezen felül az egyházközségnek. 
205 fl 29 krt o. é. tevő hátralékban volt haszonbéri tarto-
zását, egészen elengedni kegyeskedett. A gyenge erejű 
egyházközség iránti e kegyességét a mélt. grófnak s.-
esperes ur fogja az egyházmegye nevében megkö-
szönni. 

Tisztelettel fölkéretnek a hazai hírlapok s folyóiratok t. 
c. szerkesztői az iránt, hogy ez adományozást lapjaik-
ban közzétenni szíveskedjenek, — az egyházmegye 

15. A főtiszt, egyházkerületet fölkérni határozta egy-
házmegyénk az iránt, hogy közgyűlései jegyzökönyveit, a 
következő időkben, más egyházkerület példájaként, nyo-
massa ki, s a kebelbeni egyházmegyék, s egyházközségek-
nek ingyen küldje meg. 

16. Azon tekintetből, hogy a canonica visitatio, minél 
hatásosabban gyakoroltassák , inditványoztatván , hogy 
vizsgáló esperes ur v, tanácsbirót is vegyen maga mellé, s 
egyszersmind a hivatalos eljárás könnyítése tekintetéből 
rovatos ívek nyomassanak, melyekre az egyházközségi 
elöljárók, az egyházak szellemi s anyagi állapotjáróli hiva-
talos jelentést előlegesen készítsék el. Az indítvány mél-
tányló helyesléssel fogadtatván e tárgyra vonatkozó véle-
ményes jelentés kidolgozása, s előterjesztésére, s.-esperes 
elnöklete alatt, Vajda Sámuel, Gál Dániel, Bonyhay Bénja-
min tanácsbirák, közlő és Szathmári Károly egyházmegyei 
jegyzők küldettek ki. 

17. Nt. Elekes András ur s.-esperessé lett választása 
által, egy egyházi tanácsbirói szék megüresedvén; — 
továbbá az egyházmegyei pénztárnoki hivatal nt. Gál Dániel 
ur lemondása által szinte üresedésbe jővén, eltérve az 
egyházmegyei tanács, azon eddigi gyakorlattól, mely szerint 
a pénztárnokot, a tanácsbirák közül, maga szokta kinevez-
ni, s e választási jogot is, az egyházközségek köréhez 
tartozónak nyilvánítván, — mindkét hivatal betöltése iránt, 
szavazásra rendeltettek fölhivatni a kebelbeni egeházköz-
ségek. 

Ezek voltak a 4 napig tartott egyházmegyei gyűlés 
nevezetesebb határozatai. Mielőtt tollamat letenném, köte-
lezettnek érzem magamat a szentesi egyházközség egyházi 
s világi elnökei, s elöljáróinak, azon dicséretes vendégsze-
retetükért, mely szerint az egyházközségek képviselőit, 
az egész gyűlés ideje alatt gazdagon és ingyen látták el, a 
leghálásb köszönetet nyilvánitni. 

Hajnal Ábel. 
helv. hitv. lelkipásztor. 

nevében Hajnal Ábel által. 



ORGONA SZENTELÉS ARADON. Tisztelt szerkesz-
tő ur! Nem mindennapi dolgot mondok, midőn röviden 
megírom, hogy szegény kezdő ref. egyházunk nagy részt 
adakozásból mult évben iskolát, ez évben orgonát emelt. 
Köszönet a jóltevöknek, kik valláskülönbség nélkül siettek 
áldozataikkal a buzgóság emelésére! Jutalmuk legyen há-
lás szivünk s köz elismerésünk! 

Dec. 9én eljött a várvavárt „orgonaszentelés" napja. 
Már 9 óra előtt seregesen özönlött a vidéki s helybeli nép 
vallás- s nemzetiség-külömbsége nélkül a templomba, a ha-
rangok csak fél tízre szólaltak meg, s akkor már a sz. egy-
ház ugy zsúfolva volt, hogy a lelkész T. Bökényi János alig 
juthatott székéhez. Megzendüli az orgona ,,Szent Isten no-
ha neked, majd a CLik Zsoltárral" miket a nép áhítattal 
énekelt, majd a szószékre lépett pap imádkozott, ki beszé-
dének alapját szinte a CL zsoltárból vette „Dicsérjétek az 
urat orgonákban" stb. s miután a muzsika történetét elő-
adta, elevenen rajzolta, hogy milyen összefüggésnek kell 
lenni .,a családi, polgári és vallásos életben." Felszólította 
a külön nemzetiségeket, hogy a szerb a románt, a román a 
szerbet, a szerb a horvátot, a horvát a magyart, a ma-
gyar pedig mindeniket védje, — együtt léptessék életbe a 
haza alkotmányát, karöltve eszközöljék a magyar haza 
nagygyá létét, s oly összhangzás legyen a családi élet s 
nemzetiségek közt, mint van az orgona sípjaiban, hogy 
egymást védve boldogítva, egy nagy népet alkotva, bár 
mely néppel szembeszálhassanak. Egész beszédét hazafilé-
lek lengte át, beszéde lelkekig hatott. — Végül orgona 
kiséret mellett a „Szózatot" énekeltük. Éljen a köztetszést 
aratott ifjú lelkész! megérdemli, hogy munkájit, melyeket 
eddig Kazinczy, Széchenyi, Sz. István - orgona szentelése 
ünnepeken, elmondott, kinyommassuk s átadjuk a közvéle-
ménynek. Dr. Csurgay József. 

ben megőszült agg bajnok hivatalból kilépése által az egy-
házmegye szenvedni fog, de a határozott és őszinte szán-
dok, valamint a lemondó hajlott kora iránti tiszteletből is 
elfogadtatván, határoztatott: hogy Fáy András ur egyház 
körüli érdemei, az agg kora dacára ideiglenesen felvállalt 
hivatal szíves és buzgó viseléséért tett őszinte hála és kö-
szönet kifejezése melleit, jegyzőkönyvileg fejeztessenek ki; 
föesperes ur pedig egyuttal fölkéretelt, hogy az egyháza-
kat a segédgondnokra való szavazás végett azonnal szólítsa 
fel. A szavazatok beküldésének határnapjául febr. 1 - j e 
tűzetvén ki, azok felbontása s az eredménynek a közgyű-
lés elibe leendő fölterjesztés mellett kihirdetése végett 
föesperes ur elnöklete alatt egy hét tagu választmány ne-
veztetett ki. 

3. Részint írásbeli, részint szóbeli előterjesztésekből 
értesülvén a gyűlés, hogy inig az egyházmegyei községek 
nagyobb része a legnagyobb pontossággal és híven telje-
siti egyházi tartozásait, vannak oly községek is, melyek 
ilynemű kötelezettségeikre nézve még nagy részben, vagy 
sokan egészen hátralékban vannak: határoztatott, miszerint 
azon egyházak iránt, melyek egyházi tartozásaik pontos 
lerovásában kitűnő és örvendetes példával haladnak elő, a 
gyűlés írásban fejezze ki elismerését, azokra nézve pedig, 
melyek tartozásaikat mindeddig helyes ok nélkül nem tel-
jesítették, 15 napi határidő tüzetett ki oly módon, hogy 
annak leteltéig vagy kötelezettségeiket teljesítsék, vagy 
pedig azok felől magukról kötelezvényeket adjanak; ellen-
kező esetben az esperes ur felhatalmaztatik a vonakodókat 
világi hatóság igénybe vételeáltal is tartozásaik lerovására 
kényszeríteni. 

Ezek után még több rendbeli kisebb és csekélyebb 
fontosságú ügyek elintéztetvén, a gyűlés berekesztetett. 

A PESTI H. H. EGYHÁZMEGYE KÖZGYŰLÉSE. Tar-
tatott jan 9-én Fáy András segédgondnok és nt. Kiss Lajos 
esperes ur elnökletük alatt. 

A gyűlés fontosabb tárgyai voltak : 
1. Fáy András elnök ur a hozzá beküldött főesperesi 

szavazatokat bemutatván, miután az azokat rejtő levelek 
közmegállapodás utján azonnal fel is bontattak, kiderült, 
hogy az egyházak egyhangú bizalma és elismerése a főes-
peresi méltósággal nt. KISS LAJOS eddigi alesperes urat 
tisztelte meg. A szavazatok ilyetén örvendetes ^eredménye 
folytán Kiss Lajos ur föesperesnek kikiáltalván, az eskü 
ünnepélyes letétele után, főesperesi székét a gyűlés osztat-
lan örömnyilvánitásai között azonnal el is foglalta. 

2. Fáy András ur s.-gondnoki hivataláról, melyet 
előlegesen is csak a főesperesi hivatal betöltéseig vállalt el, 
határozottan lemondott és az egyházmegyétől érzékeny 
szavakkal, szokott ékesszólásával szívélyes búcsút vett. — 
E lemondás szomorú kényszerűséggel ugyan, mert az 
egész gyűlés mélyen érezte a veszteséget, mit az érdemek-

T A. JEL C A. 

PÁRSZÓ HITROKONIMHOZ! 

Isten megsegített, hogy Moldva és Oláhor-
szágban szétszórva minden vallásos vigasztalás 
nélkül levő testvéreinkhez, lelkök szent ügyének 
felkarolása végett immár elindulhatok. Mire e 
sorok napvilágot látnak, elszakasztatva mintegy 
azon szent érdekektől, melyek engemet, mint ha-
zafit, gyermeket, testvért, rokont, barátot a hazai 
földhöz kötnek, a mindörökre imádott hazához; 
kapcsolnak: idegen ország hideg levegője, kétes 
szerelmű karjai által fogadtatom. Ha minden el-
hagyna is; ha a részvétnek egy könye, egy 
sugara sem hullna utánam: meg lesz Istentől 



adott buzgósága lelkemnek; meglesz Isten or-
szága érdekében azon szerelmi lángom, mely 
lehet, hogy megtart, de lehet, hogy meg is emészt 
engemet. Mindegy! Isten kezében vagyok, s hogy 
ő engemet segél: megdönthetetlen ezen hitem. 
Melylyel is, mint legszentebb őrangyalommal 
mielőtt útra kelnék: köszönetemet küldöm azon 
Isten országa épitését szerető hitrokonimhoz, kik 
engemet hivatalos eljárás- s tettleges szeretet 
bizonyságival szent célom megkezdésében segi-
tettek s részvétök tettlegességét továbbra is Ígér-
ték. Szabad legyen erre számitanom; szabadjon 
reménylenem, hogy az adott kedves Ígéretekhez 
képest a főtiszteletü superintendentiák irántam 
és reám folytonos kegyes gondoskodással leend-
nek. Adja ezt az én Istenem! Adja a magyar Sión 
Őre, hogy a magyar protestáns buzgóság, szere-
tet, lelkesedés nemcsak a hazában, de a külföl-
dön is viruljon fel! 

S most Isten veletek kedvesim, rokonim, 
ismer ősim, kik szerettek: áldjátok meg távozó 
szerelmeseteket ! Isten veled anyaszentegyházunk! 
te a magyarföldön a hazaszeretetnekpalladiuma. 
Isten veled hazám! reményeimnek örök zöldje,— 
a te érdekedet is kebelemben hordozom, s a te 
szerelmed is épen, mint az anyaszentegyházunk 
iránt való szent szerelmi láng, csak utolsó sóhaj-
tásommal szakad ki keblemből! 

Pest, jan. 2. 1861. 
Czelder Márton. 
ref. lelkipásztor. 

Adakozások. 

Kunszentmiklós, jan. 2. 1861. Kedves barátom! A 
kunszentmiklósi h. h. egyház a keresztyéni szeretet s val-
lásos buzgóság egy nemes tényével végezte be a múlt évet 
s kezdette az ujat. Az ó év utolsó vasárnapján egyházi 
beszédet tartottam — a presbyterium előleges megegye-
zésével — a libanoni keresztyének s a moldva-oláhországi 
missio javára adakozást kérve, s ugyanaz nap és uj év első 
reggelén a perselyek e két nemes célra gyűlendő adako-
zásoknak befogadására tétettek ki. Az eredmény ismét 
megmutatta, hogy ez egyház, sok népesebbeknél buzgóbb, 
sok gazdagabbaknál adakozóbb, mert a két napon 62 ft 65 
kr. gyűlt, mely összeget azon kéréssel küldök hozzád, 
hogy két egyenlő részre osztva, illető helyekre légy szives 
juttatni. 

Alkalmi beszédemet pedig azon kéréssel küldöm, 

hogyha jónak látod, a moldva-oláhországi missio javára 
nyomasd ki s áruitasd. Én száz példányra előfizetek *). 

Szász Károly. 

Szabó Endre ref. lelkész a h. h. nagyodi egyház 
részéről a libánonvidéki keresztyének számára küldött 1 ft 
30 krajcárt ; a maga részéről 1 ftot. Összesen 2 ft 30 krt. 

„A libanonvidéki keresztyének" részére adakoztak : 
Az abaujvári egyház 1 ftot, a pányoki leányegyház 1 ftot, 
a nevezett egyházak lelkésze 1 ftot, összesen 3 ftot. 

„A pesti prot. árvaintézet" részére adakoztak: az 
abaujvári egyház 50 kr., a pányoki leányegyház 50 kr. 
nevezett egyházak lelkésze 50 kr. Összesen 1 ft 50 kr. 

Szerk. 

„A libanonvidéki keresztyének részére" adakoztak: 
a kisbajomi ref. egyház 5 ft 50 kr. lelkész 1 ft, t. Hajjas 
Károly s.-lelkész 40 kr., Varasdy Sándor tanitó 30 kr. 
Összesen 7 ft 20 kr. 

„A nemes-oroszi lelkész és tanitó urak" részére 
adakoztak: a kisbajomi ref. egyház 1 ft 50 kr. ;A lelkész 1 
ftot. Összesen 2 ft 50 kr. 

„A moldva-oláhországi missio" részére adakoztak: 
a kisbajomi egyház 80 kr. A lelkész 2 ftot. Összesen 2 ft 
80 krt. 

„A pesti prot. árvaintézet" részére adakozott: a 
kisbajomi ref. egyház 2 ftot. 

„A Luther-emlékre" adakozott tek. Perlaky Gábor 
ur 1 ftot. Szerk. 

Tiszt. Erdélyi Sándor kisújszállási lelkész ur bekül-
dött a nemes-oroszi leégett egyház lelkésze részére 2 ftot, 
a tanitó ur részére 1 ftot. Szerk. 

Tiszt. Neuman Károly fazekas-varsándi ev. lelkész ur 
küldött egyháza részéről a nemes-oroszi egyház részére 1 
ft 60 kr. Szeric. 

Tiszt. Jeremiás Lajos nagy-acsadi ref. lelkész ur 
küld a nemes-oroszi leégett egyház lelkésze számára 1 ft 
50 kr. Szerk. 

*) A beszéd sajtó alatt van, Szerk. 



Tiszt. Bogár Zsigmond negyedi lelkész ur beküldött 
a nemes-oroszi leégett egyház lelkésze számára 1 ft 78 
krt, a tanitó számára 1 f tot ; a Ráday-könyvtárra 1 ftot, a 
moldvai missiora 1 ftot, összesen 4 ft 78 kr. Szerk. 

Tiszt. Szabó Lajos ipacsfai ref. leik. ur maga és egy-
háza részéről küldött a nemes-oroszi leégett egyház lel-
késze és tanitója részére 2 ft 10 kr. Szerk. 

Tiszt. Dáné István szászvárosi ref. leik. ur adakozott 
a pesti prot. árvaházra 30 kr. Szerk. 

A gyónki ref. német gyülekezet a Ráday-könyvtárra 
2 uj ftot. — A Kövesd-Csopak-palazneki ev. ref. gyüleke-
zet küldött 3 ft 35 kr. o. é., melyből az oláhországi 
missiora 1 ft, a domestika alaptökéje nevelésére, 1 ft, a 
nemes-oroszi leégett egyház segélyezésére 1 ft 35 kr. 

Szerk. 

Tek. Gáspár János nagyenyedi tanár ur adakozott a 
pesti prot. árvaházra 20 kr. Szerk 

Tiszt. Békássi Sándor beregszászi ref. lelkész ur ada-
kozott a pesti prot. árvaházra 30 kr. Szerk 

Tiszt. Tóth János farkasdi lelkész ur beküldött a pes-
ti theol. intézetre 2 ft 10 kr. Szerk 

Gróf Ráday Könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Váraljai egyházbeliek 6 fr: Mórágyiak 22 fr. Csanády János 
ur Gebén gyűjtött 30 fr. Liszkay József ur Győrött 60 fr . 
Beleváry Ferenc ur Viszlón adott 10 fr . Parragh Gábor ur 
Pesten 10 fr. Tóth István vendéglős Pesten 5 fr. Boldizsár 
Imre fő esperes ur A.-Baranya-Bácsból küldött 40 fr. 
Báthory István ur Konyáról 10 fr . Dapsy Vilmos ur Rima-
szombalhban adott 100 fr. Ugyanaz Rimaszombath városa 
részéről beküldött 100 fr. Rimaszombathi több lakosok r é -
széről 203 f t o t = 5 9 6 fr. Közli Török Pál. 

A győri helv. hitv. egyház adakozott: A nemes-oro-
szi lelkésznek 3 ft, iskolatanitónak 2 ft, egyháznak 1 ft. — 
Vadászi egyháznak 2 ft. — Moldva-oláh missiora 1 ft. — 
Libánonvídéki keresztyéneknek 1 ft, összesen 10 ft. 

Szerk. 

Beke József varsányi ref. lelkész ur beküldött: a 
nemes-oroszi lelkész ur részére 70 krt, a tanitó részére 60 
krt, összesen 1 ft 30 kr. Szerk. 

A moldva-oláhországi missiora liszt. Környei Imre 
ref. lelkész ur által vettük a következő adományokat: A 
perecsényi egyház részéről 10 f to t , az ipoly-pászthoi 
egyház részről 5 ftot, Összesen 15 ft. Szerk. 

Tek. Szabó Károly pápai tanár ur adakozott a Ráday-
könyvtárra 1 ft 50 kr . Szerk 

ADAKOZÁSOK A PESTI EV. REFORM. FŐISKOLA 
RÉSZÉRE. Közelebb mult években a pesti ev. reform, főis-
kola javára tett alapítványok s adományok, mihelyt azok a 
hírlapokban említve voltak, a hírlapi jelentés nyomán s 
alapján, azonnal százalékos adó alá vétettek a pénzügyi 
hatóság által. Azon reményben, hogy ilynemű kegyes 
adományok s alamizsnák ezentúl mentek lesznek a meg-
dézmáltatástól, bátorkodom, a jelen éven kezdve, ezen 
jótéteményeket közzétenni , az adakozók megnyugtatása 
végett, egyebeknek pedig dicséretes s követendő például. 

A folyó évi adakozók sorát megnyitotta nt. Beleváry 
Ferenc ur, viszlói ref. lelkész Baranyában, a ki a mondott 
tanintézet javára 5^0 ftot kegyeskedett alapítványul küldeni 
kész pénzben. Legszivesb hála érette mitőlünk s öröklő 
áldás az utókortól! 

A nevezett tanintézet érem- s pénzgyüjtemények 
szaporítására, néhai Pázinándy Zsigmond ur örökösei, — 
u. m. Pázmándy Johanna Mészöly Károlyné S.-Bogárdon, 
Krisztina Berzsenyi Pongrátzné Niklán , Borbála Fülöp 
Lajosné Sókon, — 13 darab magyar, 15 római s 2 emlék-
pénzt szíveskedtek Ensel ur által küldeni. Közli Török Pál. 

Tek. Balogh András gyoroki ref. leik. ur adakozott a 
pesti prot. árvaházra 1 ft. Szerk 

OLÁHORSZÁGI MISSIO. A föld távol részeiben mun-
káló missiók gyámolitása végett adakozásra serkenteni 
híveinket tartózkodtam, félvén, hogy saját és közelebbi 
szükségeinkre emlékezés s emlékeztetés által paralysáltatik 
felhívásom hatálya. De nem kétkedem felszólalni, mikor a 



vászont, mely eladatott 26 kr. Perselyben gyűlt 30 kr. 
Nagy Sándor lelkész 50 kr. Összesen 3 ft o. é. 

Kadarkút, dec. 22. 1860. 
Nagy Sándor lelkész. 

Nt. szerkesztő u r ! Ide mellékelve küldök 14 ftot o. é. 
azon kérelemmel, hogy ennek fele részét a libánonvidéki 
szerencsétlen keresztyének számára, fele részét pedig a 
moldvai missiora forditani méltóztassék. Az adakozók nevei 
ezek: Szikszai József lelkész 1 ft 10 kr. Bujdosó Lajos 
tanitó 50 kr. Cs. Vad Ferenc 50 kr. Nemes Ferenc jegyző 
1 ft. Szányi István számtartó 1 ft. Nagy Istvánné 1 ft. Iía-
soly Istvánné 1 ft. Horvát János 1 ft. Ör. Horvát Jánosné 
1 ft. Somogyi Mihály 10 kr. Jakab János 20 kr. Pál Imre 
10 kr. Horváth József 1 ft. A. Horvát Ferenc 20 kr. Katona 
Mihály 40 kr. Öreg Horvát Ferenc 40 kr. Tarsoly Ferenc 
40 kr. Perselybe gyűlt 2 ft 10 kr. Nyiri István 1 ft, összesen 
14 forint. 

B,-Böszörmény, dec. 27. 1860. 
Szikszai József lelkész. 

Moldva s oláhországi faj-, nyelv- s hitrokonink közti mis-
sio került szőnyegre, mire Czelder Márton tiszttársunk 
vállalkozott. Közelebb Bugát Pál orvostudor ur hozatott 
Pestre két csángó fiút, kiket itt gondosan képeztetett. Majd 
Bernáth Zsigmond ur tett alapítványt a s.-pataki főiskolá-
nál, melynek jövedelméből két fiu a Havasalföldről a mon-
dott főiskolában tanittassék. Most rajtunk a sor mindnyá-
junkon gyámolitni a missiót, mely ott a hely szinén munkál 
vér-, nyelv- s hitrokonink s szomszédaink lelki szükségei-
ről gondoskodik. Történtek e szent célra eddigelé is ada-
kozások, de nem folytonos, évenkénti kötelezettséggel: 
pedig a missiót ott maradandóvá kellene tenni. Ily végre 
közelebb Egressy Sámuel u r , pestvármegyei főügyész, 
méltóztatott alulirthoz egy száz ftos úrbéri kötelezvényt 
küldeni, mit örömmel tudatunk a közönséggel. 

Közli Török Pál 

Nt. szerkesztő ur ! A moldva-oláhországi missioügy 
elöségitésére , és a gr. Ráday-könyvtár megszerzésére, a 
n.-tanyi egyházból 4 ft 20 krt o. é. van szerencséin küld-
hetni. E csekély, de szívesen nyújtott adományhoz járultak: 
A missiora : Szigethi János 30 kr., özv. Kocsi Gergelynő 
10 kr., Horvát Kocsi György 50 kr., özv. Tóth Jánosnő 30 
kr., Marton Pál 10 kr., ifjú Kur Péter 10 kr., Nagy Istvánnő 
10 kr., Kur Katalin hajadon 10 kr.,Virág Eszter hajadon 10 
kr., Kovács Zsófia hajadon 10 kr., Szabó András 10 kr., 
özv. Szabó Sándornő 10 kr., Kosár János 25 kr., Zs. Kur 
János 20 kr., tanvi egyház 50 kr., összesen 2 ft 95 kr. 

A könyvtárra: Szigeti János 10 kr., özv. Kocsi Ger-
gelynő 10 kr., Nagy Istvánnő 10 kr., Kosár János 25 kr., 
Zs. Kur János 20 kr., tanyi egyház 50 kr., összesen 1 ft 
25 kr.. — N.-Tany, jan. 4. 1861. 

Péntek Mihály lelkész. 

Nt. tanár u r ! A kadarkúti reform, egyházban, részint 
a libánonvidéki üldözött keresztyének, részint tiszt. Bátki 
István tűzvész által károsult oroszi lelkész gyámolítására 
következő adakozások történtek : Libánoni keresztyéneknek. 
Ifjú Bankó János 20 kr. Mihóka József 13 kr. Takács 
György 20 kr. Fazekas Mihálynő 20 kr. Egy darab vászon, 
mely eladatott 17 kr. Vida Ferenc 10 kr. Mihóka János 10 
kr. Kozma Erzse hajadon 15 kr. Ifjú Mihóka János 10 kr. 
Fejes Katalin 15 kr. András Ferenc 10 kr. Reinicz orvos 20 
kr. Kohn Ignác 10 kr. Kreisler Izsák 30 kr. Vasdinnyei 
Béla 50 kr. Báró Majtényi László 1 ft. Nagy Sándor lelkész 
50 kr. Összesen 4 ft o. é. 

Bátki István lelkésznek. Hollósi Mihály 20 kr. Mihóka 
Ferenc 30 kr. Vajda János 20 kr. Pál Ferencnő 20 kr. Pap 
Ferenc 20 kr. Alsó Pál Erzsébet 14 kr. Hollósi Katalin 
hajadon 20 kr. Vida Ilona hajadon 20 kr. András János 
20 kr. Hardi Jánosnő 10 kr. Fejes Mihálynő egy darab 

Kedves barátom! Midőn a tűzvész által károsult 
n.-oroszi egyház és lelkésze szerencsétlenségéről ér te-
sültem azonnal föltettem magamban, hogy e károsultak 
számára gyülekezetemben segélyt gyüjtendek. A begyülen-
dett segélyt azonban csendben, Mat. 6 : 3. utasítása szerint 
akartam az illetőknek kézbesíteni. 

De miután Szobi Pál barátunk által a „Prot. Egyh. és 
Isk. Lap" 49-dik számában nálad „találkozóra vagyunk 
meghiva": hogy hajdani iskolatársaink, s ifjúkori barátink 
kedves társaságából ki ne maradjak, irne megjelentem a 
gyülekezetemben gyűjtött, s magam által is szaporított 
könyöradománynyal 43 fttal o. é. 

Ezen összegből: 
a) Tiszt. Bátki barátunké 25 ft. 
b)*A nemes-oroszi egyházé 8 ft. 
c) „ „ tanítóé 4 ft. 
d) Alsó-vadászi egyházé 6 ft. Összeg 43 ft. 
Az alsó-vadászi gyülekezet részére a n.-igmándi 

egyház is adott 8 ft 30 krt, mit szinte ide zárva küldök, 
kérve téged barátilag, hogy légy szíves ezt is a hozzád e 
célra begyült adományokkal együtt illető helyére elszál-
lítani. 

Ugyan a mai postával küldtem el a Ráday-féle könyv-
tárra egyházmegyénkből hozzám begyült adakozásokat, 
főtiszt. Török Pál superintendens urnák. Némely egyházaink 
maguk elküldték, az általam küldött összeg 243 ft. 83 kr. 
Ha más vidékeken is hasonló arányban történt volna az 
adakozás : ngy a Réday-könyvtár könnyen kifizethető lenne. 

Kocs, dec. 27. 1860. Barátod 
László József. 



Nt. szerkesztő u r ! Tisztelendő Czelder Márton ur 
Moldva és oláhországi szent vállalatát buzgó gyülekezetem 
előtt szószékről tudomássá tevén, házankénti gyűjtést r en-
deztem ; mely eljárásnak eredményét ezen 8 uj ftba ezennel 
idezárni , s nagytiszteletüséged szerkesztői hivatalába 
tiszteletteljesen átküldeni igen fontos, és legkedvesebb 
kötelességemül ismerem. Vályi Lajos 

perbetei ref. lelkész. 

Nt. szerkesztő u r ! Építkezés miatt adósult egyházam-
ban, a jóltétel munkáinak gyakorlására én is felhívtam 
híveimet, — a mitgyüjtenem sikerült, küldöm, ide zárva: 

1) a moldvai missiora 1 ft 20 kr. 
2) a libánonvidéki keresztyéneknek 40 kr. 
3) a pesti prot. árváknak 40 kr. Összesen Csököli 

egyház részéről 2 ft. 
Magam részéről ezen összeghez adva küldök: 
1) az oláh-moldvai missiora 40 kr. 
2) az árva-egyletre 40 kr. 
3) n.-oroszi lelkésznek 80 kr. 
4) n.-oroszi tanítónak 40 kr. Összesen 2 ft. A két 

rendbeli adomány 4 ft. — Ráday-könyvtárra is fogok nem 
sokára küldeni, tehetősbjeinknél is megkísértem a gyűjtést. 

Mezei Pál 
csököli lelkész. 

Egyházamban az újév első napján a tűz által károsult 
egyházak részére behozott a persely 8 o. é. ftot, melyet 
nt. úrhoz ezen alázatos esedezésemmel vagyok bátor be-
küldeni; hogy azt rendeltetése helyére kegyeskedjék kül-
deni, e következő sorozattal: 

Alsó-vadászi egyház részére 3 ftot. 
Nemes-orosziéra szinte 3 ftot. 
Nemes-oroszi lelkész urnák 1 ftot. 
Tanitó urnák szinte 1 ftot. Összesen. 8 ft. 
Gomba, jan. 3-án 1861. 

Márton István. 

Nt. szerkesztő u r ! A szeremlei egyház hivei megem-
lékezvén moldva-oláhországi magyar hitrokonainkról, s a 
szerencsétlen libánoni keresztyénekről, és a n.-oroszi 
egyházról: újév első napja délutáni istenitisztelet alkalmá-
val elhozták részükre is az újévi ajándékot, s melyet — nt. 
szerkesztő urat tisztelettel felkérve: megosztatni igy kivan; 
„Moldvai missiora 5 ft. a libánoni keresztyének részére 
2 = k é t ft. A n.-oroszi egyházuak 1 ft. Tiszt, lelkészének 
1 ft. Tanítójának 1 ft, összesen 10 forint osztrák értékben. 

Megkülönböztetett tisztelettel vagyok szívességébe 
ajánlott. Szeremlén, jan. 1. 1861. Bede Sámuel 

: • r reflelkész. 

Nt. szerkesztő u r ! Többször tapasztaltam, hogy sze-
retett híveim közt a segélyt igénylők kérelemszava visz-
hangra talál, s ők nem fáradtak el a jótéteményben. Leg-
közelebb mult karács oni ünnepek előtt is adakozásra szó-
litván fel őket, van szerencsém örömmel jelenteni, hogy 
több jótékony célokra a gyömrői anyaegyházban 26 ft 
78 kr., az üllői leánygyülekezetben 8 ft gyűlt össze; mely 
összegnek felosztása rám bízatván, miután abból 11 ftot 
e.-megyénkbeli szükségletekre fentartottam, baráti biza-
lommal kérem önt; szíveskedjék az ide zárt 23 ft 78 krból 
a libanonvidéki keresztyének számára 4 ftot a moldvai 
magyar ref. missiora 6 ft, a prot. árvaintézetre 4 ft 38 kr. 
alsó-vadászi ref. egyháznak 3 ft 40 kr., nemes-oroszi ref. 
egyháznak 1 ft 50 kr., ugyanott a lelkésznek s tanítónak 
2 ft 50 kr. s az újvidéki ref. egyháznak 2 ftot juttatni. 

Kelt Gyomron, jan. 5. 1861. 

Kiss Lajos ref. lelkész. 

ÖRÖM NYILVÁNÍTÁS. 

Azon nagy buzgalmú férfiak között, kik hat év óta 
fenálló pesti theologiai intézetünket, felállhatása s kifejlöd-
hetésében szellemi erejökkel támogatták; kitűnő helyet 
foglal el Dr. KAJDACSY ISTVÁN úr — ő betegséggel 
meglátogatott növendékeinket, szakadatlan buzgalommal 
Önzéstelenül ápolta. És midőn mi neki annyi fáradalmai-
ért, sem anyagi jutalmat, sem kitüntetést nem adhatunk, 
s jutalmunk csupán elismerés és szíves köszönetből állott; 
valánk megindulva az öröm érzetétől, midőn láttuk, hogy e 
szerény férfiú érdemeit a Pestmegyében nyilatkozó köz-
vélemény orvosi érdemeiért, helyettünk is, polgári ju ta-
lommal tisztelte meg, elválasztván főorvosul. — Nem mu-
laszthattuk el, hogy ezen alkalommal is Pestmegye újonnan 
választott főorvosának , Dr. Kajdacsy urnák, pályájához 
szerencsét ne kívánjunk s egyúttal intézetünk irányában 
tanúsított szíves fáradozásaiért újból szives köszönetünket 
ne nyilvánítsuk. 

Szerk.. 

Figyelmeztetés a „Néptanítók könyve" üyyében. 

Miután alulírottak költségkímélés tekintetéből e nö-
vel észeti közlönyből nem szándokoznak ugy, mint eddig, 
fölösleges példányokat nyomatni: figyelmeztetik mindazo-
kat, kik e füzeteket birni óhajtják, hogy előfizetéseiket 
„ január végéig" Szegedre alulírott szerkesztőséghez ok-
vetlenül beküldeni szíveskedjenek. Nagyon sajnálnék, ha a 
későbbi jelentkezőknek teljes füzetekkel nem szolgálhat-
nánk. Szeged, jan. 8. 1861. 

A Néptan. k. szerkesztősége. 



JELENTÉS. 

A dunamelléki egyházkerület megbízása folytán 
Engel és Mandello pesti nyomdatulajdonosok halottak, há-
zasultak és keresztelési anyakönyvek készítéséhez szüksé-
ges, valamint az ilyen könyvekből készíteni szokott hiva-
talos kivonatokra rovatos és a kellő felírásokkal ellátott 
iveket feles számban nyomatván: ezennel tudatják az illető 
egyházakkal, miszerint hasonló szükségleteik kielégítése 
végett tett megrendeléseknek azonnal eleget tesznek a 
következő árakért: 

Az anyakönyvi rovatos ivek konca, 24 í v = 5 0 kr. o. é. 
A kivonatok íveinek konca 24 í v = 5 0 kr 
Megyjegyezvén, hogy a kivonatok íveinek mindeni-

kén két ugyanazonnemü példány levén, az 50 kr. árért nem 
24, hanem 48 darab szolgáltatik. 

Osterlamm Károly pesti könyvárusnál épen megjelent: 
„Harmadfél század után !" Első protestáns templomi beszéd 
Egerben, melyet karácson ünnepén az egri reformátusok 
imaházában mondott Czelder Márton reform, lelkipásztor. 
Ára 20 uj kr. Postán bérmentve 25 kr. 

Ezen egyházi beszéd jövedelme az egri prot. tem-
plom alapjára fordittatik. 

ELŐLEGES ÉRTESÍTÉS. 

A haza visszanyeri alkotmányos jogait, visszanyeri 
egész területét. 

A haza alkotmányos jogainál fogva iskoláinkban is a 
nevelés és oktatás kell, hogy nemzetiségünk igényeinek 
megfelelő legyen. 

„Magyarország története és földrajzának tanítása" 
ki volt küszöbölve a csak imént lefolyt s keserű emlékezetű 
12 év alatt iskoláinkból. 

Pedig e két tudomány ébreszti és szüli a hazaszere-
tet dicső erényeit, ez erősít meg a bizalmat a hazafiak 
szivében a nemzet jövöjéhez. 

Ezért szükséges e két tudományt a haza szebb jövő-
jének mostan hasadó hajnalán mindjárt iskoláinkban taní-
tanunk. 

De mig a magyar nemzet történeteire nézve csak 
megakad egy-két használható tankönyvünk , — azalatt 
Magyarország földrajzára ezeknek épen hiányában vagyunk. 
„A letűnt rendszer alatt, egészen más volt Magyarország, 
mint most." 

Hogy tanügyünk ezen baján némileg segítve legyen, 
fölkértem a földrajz-irodalom terén ismeretes Batizfalvy 
István tanár urat, hogy polgári-, kereskedelmi- s közép-
tanodák alsóbb osztályai számára írja meg : 

•>,A magyar királyság s kapcsolt részei-
nek földrajzát," a mint azt 1848-ban 

ismertük. 
Nevezett szerző ur már hozzáfogott a tankönyvnek a 

legjobb kutforrások szerinti kidolgozásához s az folyó év 
február hó közepén már kész s az illető tanodákhoz elküld-
hető leend. 

Előlegesen bátorkodom tehát az illető iskolák t. c. 
elöjáróit s tanárait értesíteni, hogy e tankönyv a jelen tanév 
második felében már használható leend. 

Az ezen előleges értesítés folytán teendő megrende-
léseket a tankönyv megjelenése után azonnal teljesílendem, 
— sőt kívánatra az illető t. c. megrendelőknek ívekben is 
megküldhetem. 

Egy példány ára 40 uj krajcár leend, — de az elő-
legesen megrendelt példányok ára csak a tankönyv teljes 
megjelenése után fizetendő meg. 

Kelt Pesten, január 8-án 1861. 
0 sterl a m m Károly 

könyvárus és kiadó. 

Felvilágosítás. A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" mult évi 
utolsó számában kijött „Nyiltleveleinet, a tiszai superinten-
dentia espereseihez"" illetőleg, egy előttem igen tekintélyes 
oldalról, ily megjegyzés tétetvén, s értésemre adatván: 
„hogy a ki Miskolcon volt, az nem érti, a ki ott nem volt, 
az rendre félre fogja érteni aztu — minden nem- és félre-
értés elhárítása tekintetéből szükségesnek látom ezennel 
kijelenteni: 

Hogy a kérdéses szláv újság a miskolci egyházkerü-
leti gyűlésről a következő hamis tudósítást hozta. 

1) Hogy a nép Máday superintendens urat nagy l á r -
mával az utcákon végig hordozta. 

2) Hogy a gyűlési közönség Székács és Maday supe-
rintendens urak templomi „szent beszédeiket" többszörös 
„éljenzésekkel" meg-megszakitotta volna. Végre 

3) Hogy több ott jelen volt autonomicus esperes 
nyilatkozata szerint, a gyűlés olyan volt, hogy már csak a 
szivarra (nem pipára) valóra gyújtás volt hátra. — Hogy 
mi különbség van a szivarra, és a pipára való gyújtás kö-
zött, azt a szláv lap nem magyarázza meg. 

Nyiltlevelem megírására főleg ezen utolsó pont szol-
gáltatott okot; — s az egész nem nagy félreértést hihetőleg 
csak az okozá, hogy levelemben ezen szó „hamis" helyett 
ironice e két szót „igen igaz" használám, minden kérdő 
és felkiáltójelek nélkül. — Csetnek, jan. 7. 1861. 

Bartholomeidesz János esperes. 

Hibaigazítás. A mult félévi kegyadományok jegyzé-
kéből kimaradt: A magyar akadémia tökéje gyarapítására 
tiszt. Kovács József, kisujfalui ref. lelkész gyűjtése 2 ft. — 
Azonban befizetve e 2 ft is van, a miről a nyugta nálam 
mindég megtekinthető. 



Előfizetési felhívás 
a 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
1861. negyedik évi folyamára. 

™ 

Egyházunk lezajlóit 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 útegyengetés 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 rege-
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 ft., 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 én 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 . 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadő : Dr. Ballagi Mór. 

HIRDETÉSEK. 
OSTERLAMM KÁROLY könyvárusnál megjelent: 

H I T Ú J Í T Á S b a j n o k a i 
egyháztörténeti képcsarnoka. 

Irta 

BOROSS MIHÁLY. 
I-sö füzet VIKLEF JÁNOS különféle források után 20 kr. — I l - ik füzet HUSZ JÁNOS a vértana 

20 kr. A Ill-ik füzet PRÁGAI JÁNOS 20 kr. e napokban hagyja el a sajtót. 
Az egész munka 10—12 füzetből álland. Mindegyik füzet ára csak 20 kr. — Tiz példányra egy tisz-

teletpéldány. 
Vidékre postai bérmentes szétküldéssel minden füzet 30 u j kr. Tiz példány postán bérmentve csak 

2 ft. 50 kr. 
Ajánlom e munkát minden protestáns figyelmébe. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel é» Masdellonál, (Egyetem ntca) 2. ez. 



Negyedik évfolyam. 3. ® Pest , jan. 2 0 . 1861. 

PROTESTÁNS 

MI ĵ jĵ ĵf̂ i 
S S E K K E S Z T O - E 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 E S I D I J : 
He lyben : házhozhordással leiévre 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 akiadóhivatalban. 

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. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

AZ EVANGYELMIAG. HITV. TISZAMELLEKI 
EGYHÁZKERÜLET HÍVEINEK , KÜLÖNÖ-
SEN ANNAK LELKÉSZEI ÉS FELÜGYELŐI-
NEK, AZ ÚRBAN SZERETETT TESTVÉ-

REIMNEK ! 

„Tudóin a te cselekedetidet, nyomorúságo-
dat és szegénységedet, de gazdag vagy" (János 
jelen. 2, 9). E szózattal, melyet Üdvözítőnk egy-
kor intéztetett a smyrnai gyülekezethez, én ez 
alkalommal fordulok összes egyházkerületünkhez, 
megemlékezvén dicső és követésre méltó cseleke-
deteire, melyeket minden nyomorúsága és sze-
génysége mellett teremtett a hit ereje által, be-
bizonyítván, hogy gazdag a szegénységben is. E 
szózattal be akarom vezetni a gyülekezetek ta-
nácskozó gyűléseibe a folyó évben Pesten tartott 
egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 22-dik 
pontját, mely „egyetemes egyházi gyámintézet" 
alapitását elhatározván, egyházkerülétünk díszes 
tagjai: Berzeviczy Egyed és Czékus István urak-
ból álló választmány utján felszólitja a gyüleke-
zeteket, a keresztyén szeretetből folyó önkénytes 
adakozásra. 

Vettétek, keresztyén atyámfiai, e gyáminté-
zet programmját, megértvén belőle, hogy a "buzgó 
szeretet alapján hasonló jótékony tevékenységre 
akar Titeket serkenteni, minőt az áldásdus né-
methoni Gusztáv-Adolf-egylet kifejt. Szükségte-
len bebizonyítani, hogy mi elhagyatottságunkban 
szegények vagyunk, nyomorúságban sinlődők, 
és az anyagi szükségek hiányában gyakran szel-
lemi életünkben is tespedők, legalább számos 
gyülekezetekben. Hol van köztünk a nagy sze-
génység ? Bizonyára kiváltképen ott, hol a hivek 

csekélyebb száma az egyházi szolgálatban fára-
dozó lelkészt és tanítót terhes munkájáért kellő 
jutalommal el nem láthatván, őket gondteljes, 
Ínséges, gyakran pirító szegénységre kárhoztatott 
életre kényszeríti. — Ha széjjelnézünk , talá-
lunk-e embert egyházunk szolgálatában, ki az Ur 
szőlője mivelése fáradalmainak méltán megfelelő 
földi jutalmát is venné ? Sokan kénytelenek 
megelégedni azzal, hogy nagy takarékosság mel-
lett igénytelen szerény életmóddal ehetik sanyarú 
mindennapi kenyeröket. Többen meggörbedve az 
élet nyomasztó gondjai alatt, lemondva az élet 
örömeiről, lemondanak az eleinte tán táplált édes 
reményről is, hogy csekély számú hiveik valaha 
az élet terhei viselésében rajtok könnyitenének, 
s hivatalukat nem folytatják örömmel , hanem 
bánattal, mi a híveknek nem használ (Zsid. 13, 
17.). Ki az iskolai tanítás után kapához kénytelen 
nyúlni, az meg nem felelhet magasabb hivatásának, 
mert senki nem szolgálhat két urnák (Máté 6, 
24.). Vagy hogy követelhetjük a lelkésztől, hogy 
hivatásához képest álljon a miveltség színvonalán, 
ha szegénysége elzárja előtte az irodalom nagy 
mezejét? Hogyan várhatjuk, hogy a jobb tehet-
ségű ifjú hosszú és költséges tanulási éveken át 
oly pályára készüljön, mely keble édes reményei-
nek KlAWvndulásával számára nyomasztó gondot 
készit? Hogyan varfíaijvtk, hogy a lelkész élte 
minden erejét szentelje magasztos lilvrt-fcáaá.nak, 
ha még csak azon csekély vigasztalást sem 
nyujthatjuk neki, hogy a legszentebb céloknak 
szánt életének elmultával Özvegye és árvái, k i -
költözvén a paplaki szállásból, nem lesznek a 
nyomorúság áldozatjai, nem alamizsnára szorult 
koldulók? „Méltó a munkás az ő jutalmára (Luk, 



10, 7.); az olyan ember pedig, a ki taníttatik az 
evangyéliom tudományára, közölje minden javait 
azzal, a ki öt tanitja (Gal. 6, 6.). Ezt mondja az 
Ur, ezt kiáltja egyházi szolgáink szüksége, ezt 
kívánja saját érdekünk és becsületünk. 

De hány helységet mutathatnék még azon 
kiviil, hol liiveink csekély száma és szegénysége 
saját lelkész vagy tanitó tartását nem engedi; 
hol az ifjúság felnő a nélkül, hogy az Isten igé-
jében és hasznos ismeretekben kellő oktatást 
nyert volna; hol a felserdültek ís évenként alig 
egyszer-kétszer hallhatják a lelkész ajkairól 
zengő vallásos buzdítást és tanítást földi nyomo-
ruk vigasztalására? Vagy hány elhagyott gyüle-
kezetnek üdve és öröme elvész, ha szerencsétlen 
tűzvész pusztítja templomát, paplakát, iskolai 
épületjét, s a közbajtól mindenki saját tűzhelyé-
nek építésére kényszerítetvén, egyedül a keresz-
tyén irgalmass ágtól várhatják, hogy az Urnák 
romokban dűlt háza ismét felálljon ? 

Valóban ránk illik az Ur szava: Tudom a 
te cselekedetidet, nyomorúságodat és szegénysé-
gedet, de gazdag vagy. 

Gazdag vagy, evangyélmi egyházunk, az 
által, hogy még mindig találkoztak egyes jótevők, 
kik az Istentől vett bővebb adományaikból bő-
ven adakoztak is szent célaidra, akár templomot 
kellett építeni, akár tanintézetben kellett a vilá-
gosság lámpájába önteni a fogyatkozó olajt.G-azdag 
vagy, mert bővölködöl kegyes férfiakban, kik 
önmagukról és önhasznukról elfeledve, egyedül 
néked élvén, önfeláldozással is híven sáfárkodnak 
szolgálatodban. Gazdag vagy, mert kebeledben 
él Isten félelme, él a hit és tudomány ápolása, él 
az anyaszentegyház iránti hő szeretet. Ezeket 
drága kincs gyanánt őrizted a sötétség éjjelében 
is, megtartottad a veszélyek viharaiban, mint 
jobb jövőd iránti reményeidnek vezércsillagait. 
Hitedben, elveidben, kegyességedben, tehát szel-
lemi életedben dicső vagy és erős, és gazdag-; te 
vigasztaltam, bátran, söt hüozAtín szólhatsz Ü d -
vezitönk á r v á i v a l : „Nemcsak kenyérrel él az 
ember" (Máté 4, 4.). 

De más részről az is igaz, hogy kenyér nélkül 
sem élhet, mert a lélek is testhez van kötve; és 
azért int bennünket az Apostol: „A jótétemény-
ről el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban 
gyönyörködik az Isten (Zsid. 13, 16.); a szentek 

szükségeire adakozók legyetek" (Hóm. 12, 13.). 
Es „kölcsön ad az Urnák, a ki kegyelmesen ad a 
szegénynek, és az Ő jótéteményét megfizeti neki" 
(Péld. 19, 17.). 

Emlékeztetlek, Atyámfiai, hogy gazdagok 
vagytok. Gazdag az, ki mással jót tehet. Gazda-
gok minden nagyobb gyülekezet tagjai, a hol 
egyházi szükségeik terhes adóztatás nélkül kitel-
nek. Gazdag minden keresztyén, ki az Ur evan-
gyéliomának hirdetéséből örömet, békét, vigasz-
talást nyer. Gazdag az, kinél még szerencsétle-
nebbek is vannak a világon. 

Ám! egyházkerületünk, sőt egyetemes ma-
gyarhoni protestáns egyházunk , a lelkiekben 
szegények nevében, szegény gyülekezetek, lel-
készek és tanítók, özvegyek és árvák nevében 
koldusként kopogtat sziveitek ajtaján: adjatok 
alamizsnát a Krisztus országának, alamizsnát az 
evangyéliomi hit ápolása körül fáradozóknak, 
alamizsnát az oktatás után szomjazó gyermek-
világnak , alamizsnát a haláloságyon mennyei 
vigasztalás után epedŐknek, — alamizsnát a ke-
resztfára szegzett Krisztus nevében, kinek üdvös-
ségében Ti ugy kívántok részesülni, mint a leg-
szegényebb közületek. Adjatok alamizsnát édes 
anyátoknak, az anyaszentegyháznak, melynek 
emlőin táplálkoztatok gyermekkorotokban; ő 
büszkén és méltán követelheti hálás gyermekei-
től, hogy róla ne felejtkezzenek. Adjatok ala-
mizsnát, ha nagy adományokat nem adhattok, de 
adjatok azt sokan, mindnyájan, a gyermekek 
ugy, mint a vének, ki egy fillért, ki egy marok-
nyi gabonát, és ezer meg ezer cseppekből lesz 
egy éltető forrás, és száz forrásból lesz egy 
áldást hozó folyam, melynek vizéből inni fognak 
késő utódaitok. 

Ezrek nevében kértem, kérünk, adjatok ez-
renként. Elmúlt az idő, hol egyesek adtak ezre-
ket: most az adakozók sokasága.álljon az egye-
sek helyébe. Adjatok önkényt, a mint minden em-
ber vette az ajándékot (I. Péter 4, 10.). Csak 
szervezzétek az adakozás „módját", és e munká-
ban el ne fáradjatok. Nem hiszem, nem is hihe-
tem, hogyha a lelkészek és egyházi elöljárók e 
munkában hiven eljárnak, találkoznék egyetlen 
egy gyülekezet is , mely százezernyi kérőket 
rideg szívvel visszautasítani képes lenne. A te-
hetősebb gyülekezet Istennek kölcsönzi adomá-



nyát , a szegényebb pedig önmagán segít és 
saját számára gynjt, ha közsegélyt előmozdít. 

A bejövendő adományok kezelése és elosz-
tásáról bőven értesit a gyámintézeti programm. 
Az alakulandó gyülekezeti vagy esperességi bi-
zottmányok értesítését szivesen veendem, gyámo-
lításukra kötelességem szerint sietendvén. Isten 
áldása legyen munkátokon. Isten áldása legyen 
mindnyájunkkal. Amen. 

Kelt Bélán, december havában 1860. 
Mádciy Károly 

superintendens. 

N Y Í L T L E V É L . 
Méltóságos Radvánszky Antal urnák, zólyomi espe-

rességi felügyelő és zólyommegyei főispánnak üdvöt az 
Úrtól. 

Méltóságos u r ! Magyarhoni protestáns egyházunk, 
mely édes hazánk jobb és balsorsában szerető testvérként 
mindég hiven osztozott, és alkotmányos elvii életének ren-
dületlen megőrzésében legbiztosabb földi oltalmát találván, 
azt tiszteletreméltó hősi következetességgel védte, három-
százados bűs történétének sérelmekkel tölt mostoha helyze-
zetébőli tükélyes kibontakozását most és onnan várhatja legin-
kább, amidőn és a honnan az összes haza várja jobb idejét, 
az országgyűléstől, melynek a legközelebbi időben nézünk 
elébe. E reményünk alapszik az 1848. évi XX-ik t.-cikk 2-ik, 
3-ik, 4-ik és 5-ik szakaszain, melyek rövid szavakban a 
magyar haza protestáns gyermekei, a haza elismerésére 
sohasem méltatlan fiairól is el akarták venni örökre a mos-
tohaság és jogtalanság lebilincselő és szégyenitő bélyegét, 
melyek a mult századok igazságtalansága reájok nyo-
mott volt; s meg akarták törni azon szellemi és anyagi 
nyűgöt, mely annyi keserves panaszunkra, annyi lelki küz-
delemre, annyi sérelemre okot szolgáltatott volt. Nem is 
lehet elsőbb reményünk és kivánságunk, minthogy ezen az 
országgyűlésen teljes érvényességgel hozott, és koronás 
féjedelmi megerősítés által szentesitelt törvénycikknek tö-
kélyes érvényre emeltetése általános szabálylyá váljék. 

Más részről pedig, ha el is hallgatjuk a közel mult 
évtized fájdalmas emlékét, el nem hallgathatjuk ebbeli ag-
godalmunkat, hogy különösen a nevezett törvénycikk 2-ik 
és 3-ik szakaszai, fellegekben járó általánosságok miatt 
csupán irott malaszt maradván, épen ott találnának alkalma-
zási akadályra, hol egyes jogok és egyesek jogairól levén 
szó, a polgári hatóságok könnyen a régmúlt igazságtalan 
törvényeinek részletes rendeléseit foganatosítanák, mi az 
1848-ki törvénynek célbavett szándokával ellenkeznék s 
egyházunk bajain épen nem segítene. Azért szükséges és 
kívánatos, hogy a jövő országgyűlésen, melynek egyik 
első rendű feladata az 1848-ki törvények átvizsgálása le-
endhet, a „jogegyenlőség és viszonosság" elveinek „ alkal-

mazása" is történjék ugy a vegyesházasságok jogkérdéseire 
s az azokból származó gyermekek vallásos nevelésére 
nézve, mint a községi és állami pénztárakból nyerendő 
segélyezés és egyházunknak a többi törvényesen bevett 
egyházak példájára az országgyűlésen leendő képviselé-
sére nézve is. 

Bizton hiszem, hogy a nemzet vissza nem utasitandja 
méltányos követeléseinket, és azért követendőnek tartom 
Üdvözítőnknek intését: „Kérjétek és megadatik néktek; 
keressétek és megtaláljátok, zörgessetek és megnyittatik 
néktek" (Máté 7, 7.). Ugy vélekedem azonban, hogy midőn 
az országgyűléshez jogaink rendezése és biztosítása tekin-
tetéből szózat intéztetik, azt nem tehetik egyes tagjai az 
egyháznak, legalább nem annyi nyomatékkal és sikerrel; 
hanem annak inkább és méltóbban kell eredni az egyház 
egyetemének képviselőitől. 

Anyaszentegyházam iránti határtalan szeretetemtől 
indíttatván, tehát bátorkodtam méltóságodat jelen soraim 
által bizalomteljes kérelemmel felszólítani, méltóztassék az 
országgyűlés kezdetének talán második, vagy harmadik 
hetére, a körülmények tekintetbevételével, összesen négy 
egyházkerületünk elnökeit és némely képviselőit összehívni 
Pesten tartandó értekezletre, melyből a fentérintett fontos 
ügyek feletti tanácskozás folytán elérendő megállapodás 
után az egyetemes egyház nevében történjenek a további 
szükséges intézkedések. 

Ha méltóságod jelen sajnos körülményeink között, midőn 
egyetemes felügyelőnk nincsen, mint a f. évben Pesten tar-
tott egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvények 23-dik pont-
jában a zsinati előkészületekkel megbizott választmány 
elnöke elvállalja a kezdeményezést, csak nevelni fogja azon 
hálás tiszteletet, melylyel az egyház egyik hü és érdem-
teljes vitéz bajnoka iránt viseltetik. 

Jelentvén, hogy az egyetértés előmozdítása végett 
jelen soraim tartalmát a többi három testvérkerület elnök-
ségével is közlöm , egyszersmind kérem, méltóztasssék 
indítványom elfogadása esetében a helv. hitv. tesvérkerüle-
tekkel is közölni tartandó egyetemes értekezletünk idejét; 
bennünket pedig arról szinte jókor értesíteni, hogy kerületi 
értekezlet vagy kisgyűlés összehívására még elegendő 
időnk maradjon. 

Ki Isten oltalmába ajánlott ernyedetlen bizalommal 
és atyafiságos szeretettel maradtam Bélán, december 28. 
1860. Méltóságodnak testvére az Úrban 

Mdday Károly 
tiszamelléki superintendens. 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA, 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBBTTÁSÁRA, 

(Folytatás). 

„Egy volt-e a két prot. felekezet énekeskönyve ? " 
Tudjuk, hogy a hazára csaknem végveszélyt hozó mo-

hácsi ütközet után jött közvetlen 1527-dik évben a meg-



i : 

hasonlás felütvén fejét, a esengeri zsinaton (1557.) mái-
mérges sárkánynyá nőtte ki magát, s átkos lehelletével a 
levegőt annyira megrontá, hogy később minden erőkodés 
és igyekezet mellett sem lehetett az egységet, a békét és 
szeretetet a két testvér prot. felekezet között felállítani. 

Mindenik megbocsátó József, de bűnét elismerő tes t -
vér egyik egyház sem akart lenni. S igy a helyett, hogy a 
testvériség, mint egyiptomi József és testvérei között, ismét 
helyreállott volna, lett egymás iránt lelketlen idegenkedés 
és gyűlölség; s ennek eredményéül az, hogy most 
már mindenik fél csak a maga két kezére szorulván, midőn 
mohó kézzel mindenik mindent a magáévá iparkodott tenni, 
a sokat markolással keveset szorított, — vagy hogy ma-
gyarán kimondjam: mindeniknek szeme, szája koppant. 

Az elszakadás ekképen megtörténvén tan, cultus és 
minden rétegeiben az egyháznak, mindenik fél igyekezett 
a különbséget minél élesebben, még a tornyok tetején is 
feltüntetni, s hideg megvetéssel néztek vala egymásra, 
egyik a másikat tévelygőnek kiáltván. Pedig mi Luther, 
Zwingli és Kálvin, hanem Krisztus a valaki? 

Azonban a két felekezet lutheri vagy kálvini pápa-
szemmel orrán nézve Krisztust, és tanulmányozván a bibliát, 
bármennyire igyekezett is a különbséget felállitani: az 
isteni gondviselés, nem tudom miért, azért-e, hogy az 
egykor létezett boldog egységnek fájó emlékét fentartsa,— 
vagy azért, hogy mindenik fél idővel kifújván duzzadó 
keblének haragját, felkiáltójelül: Egyesüljetek egyben, az 
énekekben megŐrzé, megtartá az egységet. 

S ezen ének-egység, dacára annak, hogy Zwinglinck 
a római cultust elsőben lerontani akaró törekvései ide ha-
zánkba nemcsak eljutottak; de még pártolásra is találtak, 
habár nem általánosan is, — megmaradt egészen e század 
elejéig. Sőt a rokonság még most is meg van, miután a 
javított énekeskönyveknek mind a két részről a graduál 
szolgált kisebb-nagyobb mértékben alapul. 

De itt érzem, egy kissé meg kell állapodnunk, hogy 
homályos ne legyek. 

Tudjuk a reformátió történelméből a cultusra vonat-
kozólag, hogy Zwingli, — kinek, valamint Kálvinnak is az 
volt elve Luthernek belülről kifelé javítani törekvő elve 
ellenében, az egyházat illetőleg, hogy kívülről befelé kell 
megkezdeni a szervezést, azaz, először a cultus, az isten-
tiszteleti szertartás, s a tudomány csak azután javítandó — 
practicus elvéhez túlságosan is, hüven a reformált templo-
mokból nemcsak a képeket, mint veszedelmes külsőségeket 
és ellenkezőket a tizparancsolatlal, kiszóratta, hanem az 
orgonát, sőt még az éneklést is kitiltotta. Minek hazánkban 
azon következménye lön, hogy az ének nálunk is, mint szük-
ségtelen cerimonia, a templomokból több gyülekezetek által 
kitiltatott, elégnek tartván a csupa boszédimádkozást és 
igehirdetést. 

Hogy ez nálunk megtörtént, de később természetesen, 
mint Schveizban, itt is visszaállott, bizonyítékul szolgál 
azon ,.Magyar harmónia, azaz, auguslana és az helvetica 
confessio articulusinak egyező értelme, melyet Samaraeus 
János (volt halászi pap és püspök a körülötte levő egyhá-

zakban, lásd Bód. Magyar Athenás 235. lap, 1. Tóth Ferenc 
tul a dunai püspökök élete 100-dik lap, hol komáromi 
superintendensnek mondatik) superintendens ilyen okkal 
rendölt össze: hogy az artikulusokban fundamentomos 
ellenkezés nem lévén, az két confessiót követő atyafiak is 
az szeretet által egyesek legyenek (Pápán 1618)" cimíi 
könyvnek : „az ecclesiának imádságiról, éneklésiről és az 
imádságos órákról szóló" cikke, melyben a többek közt az 
éneklésről ez mondatik: ,,Igy köl az éneklést is az szent 
gyüleközetben megmérsékleni, a hol azzal élnek. Az Ger -
gely pápától szöröztetett éneklésekben sok képtelen dolgok 
vadnak, ez okért méltán vettetett meg mi tőlünk és sok 
egyéb ecclésiáktól is. Ha vadnak oly ecclesiák, melyek az 
hitből származott és törvény szerint való imádságot meg-
tartják, de semmi éneklések nincsen, nem köl azért őket 
kárhoztatni. Mert nincs minden ccclesiáknak az éneklésben 
való alkalmatosságok. És bizonyos dolog az régieknek 
bizonyságtételekből, hogy az mint az napkeleti ecclesiák-
ban az énekléseknek szokása fölötte réghi volt, ugy az 
napnyugoti ecclesiák azt igen késén vették b e . " 

Ha több bizonyítékot nem tudnék is felhozni, ez is 
elég lenne a mondottam dolognak igazolására. Mert ha meg-
nem történik, nem fogható meg, miért hozta volna fel e 
tényt épen azon könyvben, melynek a szeretet és testvéri-
ségre intés a célja a két prot. felekezet közt. De mivel fe l -
hozza, ebből azt kell következtetnünk, hogy az énekeknek 
némely egyházaklóli megvetése tény, a mely, habár nem 
igen nagy is, de mindenesetre szálka volt az énekek 
kedvelését Luthertől örökölt lutheránus testvéreink sze-
mében. 

Igaz, hogy okadatolja azt, miért nem használják n é -
mely ekklésiák az énekeket ezzel: „nincsen minden ekklé-
siáknak az éneklésben való módjuk;" de ez nem bizonyít 
azért semmit, minthogy előtte és utána oly dolgokat hoz 
fel, melyek, mint rozsda a vasat, kiveszik formájából. Sőt 
némileg még helyeslőleg is szól az ének megvetés felöl, a 
mennyiben kimondja, hogy Gergely pápától szereztetett 
énekekben sok képtelen dolgok vannak, de meg az ének 
nem is oly régi a nyugoti egyházban, mint a keleti-
ben stb. 

Hogy mikor keletkezhettek ez ügy miatt a versengé-
sek, azt pontossággal nem határozhatom meg, de az azon-
ban tény, hogy már 1592-ben meg voltak. Kitűnik ez 
Gönczi Fabricius Györgynek ugyanazon évben kiadott g ra -
duálja élőbeszédéből, hol ez említtetik: „Vétenek azért 
ezek ellen azok, kik efféle istenidicséreteknek, avagy el-
lene szóllanak és szükséges voltát tagadják, avagy idegen 
nyelven énekelnek" stb, s az ezek után következő, bár 
magát s hiveit mentegető szavaiból: „mindezeket a keresz-
tyén olvasóknak azért számláljuk elő, hogy ezekből meg-
mutassuk az mi országunkban levő ecclésiáknak az isteni-
tiszteleten való egyezését egyéb helyeken való ker. ec -
clésiákkal. Másodszor, hogy azoknak szájokat bedugjuk és 
hamis Ítéleteket megcáfoljuk, kik minket valami rendetle-
neknek állítanak az anyaszentegyházban való jó és hasznos 
rendtartásban." 



Szinte azt sem tudom meghatározni, hogy meddig 
tartott ezen antipathia az énekek iránt. Annyi azonban bi-
zonyos, hogy még 1636-ban emlékezik róla Gelei Katona 
István hasonlóképen énekeskönyve élőbeszédjében, hol róla 
igy szól: „dicséretes és kegyes cerimonia tehát az éneklés 
az ecclésiákban még most is, olyan mindazonáltal, a mely 
nincsen telyességgel az isteniszolgálatnak állatjából, mely 
miatt valami viszálkodásnak kellene lenni az atyafiak között 
és vagy azoknak, az kik közölt és az éneklés bévett szokás, 
kellene kárhoztatniok azokat, az kik között nem szokás, 
mint a tiguruinbeliek közölt, avagy penig azoknak, az kik 
között szokatlan, azokat, az kik között szokás. Az miképen 
nem olvassuk, hogy az napkeleti és napnyugoti ecclésiák 
között a felett valami villongás lőtt volna egész 370 eszten-
dőig." Sőt Bód Péter magyar athenasa (125. lap) Kabai 
Gellértről (Debrenceni pap 1681.) ugy emlékezik, mint 
olyanról, a ki 1677-ben munkát adott a reformátusok ren-
detlenségei ellen a cultust illetőleg ily cim alatt: „Tradi-
tionum humanarum flagellatio." E munka szinte ellene van 
az éneklésnek, mely helyett az egyszerit felolvasást ajánlja. 

De térjüuk a dologra. 
Mindazáltal, hogy Zwinglinek ének-antipathiája itt 

hazánkban is többeknél pártolást talált, megmaradt az ének-
egység a két prot. felekezet között egész e század elejéig, 
ugy hogy ugyanazon graduállal éltek mindketten az isteni-
tisztelet alkalmával; sőt még máig is meg van a rokonság. 
Ezt igazolja azon 1805. Pozsonyban kiadott: ,,uj énekes-
könyv, mely a régi szerint alkalmatos igazításokkal és né-
mely régi énekek helyett ujakkal jobbítva készítetett és 
kibocsáttatott az augustana confessiot tartó evangélikusok-
nak a dunántul levő superintendentia által." Ez címe egy-
szersmind a könyvnek. 

Hogy az eltérés csak az ujabb időkben történt ezt 
igazolja továbbá azon Győrben nov. 1811-ben az ottani 
egyház költségén kiadott énekes-könyv, melynek szerkesz-
tője főtisztelendő Székács József ur tanúsága szerint Kis 
János, a soproni volt pap, költő és superintendens volt. 

Ezen most említett könyvbe felvétettek némely dara-
bok a graduálból, de már igen nagy változtatásokkal. Idéz-
zük élőbeszédéből az ide vonatkozót: „ugyanazért koránt 
sem akartuk ez által a reginek (alkalmasint az 1805. grad.) 
diszét és megöröködött tekintetét, melyet mi is becsülünk, 
végképen kiirtani és eltörleni; maradjon az ezután is, ha 
kiknek tetszik házi áhitatosságok körül egy becses haszná-
latos könyv; de ha egyszer annak nyomtatványi egészen 
elfogynának, reményijük, hogy ez, melybe amannak javát s 
lelkét felvettük, helyét minden részben ki fogja pótolni." 

Mind a két most felhozott énekeskönyvben a módosí-
tás minőségén kivül az a különbség, a mi reformátusok 
énekeskönyve közt, hogy amazokból szent Dávid zsoltárai 
teljesen kihagyattak, míg nálunk az még most is megtalál-
ható. Az ok is meg van, a kihagyásra említve a győri 
énekeskönyv élőbeszédében, s igy hangzik : „Majd csak-
nem felesleges valónak tartjuk azoknak, a kik ebben még 
zsidós zsoltárokat kívánnak megmondani: hogy ezen könyv 

tele vagyon keresztyén zsoltárokkal, azaz: Isten dicsé-
reteivel." 

Még esak annyit jegyzek meg az ének egységről, 
hogy ez nemcsak Magyarországra szól, hanem Erdélyre 
is kiterjed, hol 1837-ben történt javítás, de már a most 
kézen forgó magyarországi énekeskönyv szerint. 

Költök. 
Valamint minden kornak meg van a maga irányadó 

eszméje, ugy vannak bogarai és fogyatkozásai is, melyek a 
tudomány tovább fejlesztésében szinte, miképen az irány-
eszmék segédkezet nyújtanak a tudománybarátnak, különö-
sen a multat illetőleg. Hol veszik ezek magukat, arról nem 
hiszem, hogy bárki is kielégítő feleletet adhatna. Én r é -
szemről ezeknek alapját az illető korok körülményeiben 
hiszem feltalálhatni, melyek fejlődésükben az emberi ke-
belre oly nagy befolyást tudnak gyakorolni, hogy az em-
ber akarva vagy nem akarva,kénytelen nekik hódol ni. Először 
csak az érzelmet támadják meg, s ekkor még csak a sejtelem 
körében maradnak. Majd sejtelem köréből hosszú vajúdás 
után az észbe mennek át, s itt, mint valami villanyszikrák 
egyszerre megszületnek az eszmék, s az embereket testes-
től, lelkestől magukkal ragadják. Ez tény: igy van, volt s 
lesz is inig az ember-ember, és a világ-világ lesz. 

A jelenről nem szólok, mert nem körünkbe vág ; de a 
múltról igen, a meddig az illendő határok megengedik. 

Tudjuk a reformátori mozgalmak még Nagy Károly 
császár korában megkezdődtek, sőt még maga Nagy Károly 
is az előreformátorok közé tartozik. Ettől fogva a vallásja-
vitásnak most még öntudatlan eszméje, bár többen estek 
érte áldozatul, mint valami havasról megindult hógörgeteg 
(lavina), mindinkább-inkább nőtt, mig végre az idők szá-
zadinak bérceiről lerohanva, a római egyetemes egyházat, 
a világnak felét elborította, s Zwingli, Luther és Kálvinban 
előállt a vallás javításnak teljes tudatra emelt eszméje. 

Hogy mint foglalkodtatta ez eszme a népeket, arról 
nem szólok, mert ez lény, oly tény a melynek, ha jól em-
lékezem a följegyzésre, 80 millió igazán hiteles tanúja 
(protestáns) van a világon. 

A kor bogaraira nézve, hogy ezek miképen, a kor 
uralkodó eszméjének salakjából állanak-e elő, vagy miből, 
szinte nem tudom, épen ugy nem, mint azt, hogy ezek egy-
szerre az egész világnak sajátjai-e, vagy csak egyes né-
peknek, avagy csak bizonyos osztályoknak. 

Akár mint áll a dolog, de ez is szinte tény, ezt egy 
vizsgálódó főnek sem lehet tagadni. 

Erős bizonyíték erre épen azon kor, a melyből most 
merítjük énekeinkre az ismeret vizét, hogy idővel necsak 
zöldeljen, de gyümölcsöt is teremjen, — s a mely bogará-
val nem kis szolgálatot teszen régi egyházi költőink nevei-
nek felkutatásában, miket az illető kor legnagyobb részt 
elfelejtett följegyezni. Oly szolgálatot tesz, ismétlem, c kor 
bogarával, hogy akaratom ellenére igy kell felszólalnom: 
„Szerencse, hogy vannak az embernek fogyatkozásai." 

E gyengéje a 15 és 16-dik századnak az illető irók 
azon különcségében áll, miszerint nem restelték nevöket a 



versek első sora kezdő betűibe rejteni, sőt a mi töhb, még 
egész hosszú latin, avagy magyar mondatokat is beleerő-
szakolni. S ezen furcsaság most kútfő a nevek kikuta-
tásában. 

Sztárai Mihály, hogy csak néhány példát hozzak föl: 
nemcsak nevét rejté igy el, hanem még meg is toldogatja 
egy vagy más frasisokkal, p. a XCII. zsoltárból készített 
énekéből ez jő ki : „Michael Starinus contra impios;" a 
XXXII* zsoltárból: „Starinus de justo." Szegedi István ily 
kezdetű énekéből: ,,Halát adok néked ur Isten, Mert én 
vagyok nagy örömben" stb., megint ez jö k i : „Szegedi 
Istvánnak a török rabságból kiszabadulásáért való hála-
adása." Bornemisza Péter meg ilyen mondatot rejtett egy 
énekébe: „Balássi Jánosnak és Sulyok Annának predikatora 
Bornemisza Péter Christus nevével inti ez világot az üd-
vösséges életre." Egy névnélküli énekben pedig ezen latin 
mondat található: „Mihi aulcm absit gloriari nisi in cruce 
domini nostri Jesu Cristi," egy más szinte névnélküli már 
elbeszélésből (mert Bornemisza Péter énekeskönyvéhez 
bibliai elbeszéléseket is ragasztott) meg ez olvasható ki 
Jhibás orthografiával: „Homo ama et adóra et honora domi-
num deum tuum, creatorem celi et terre, cui honor et gló-
ria et graciarum actio ab omni creatura, visibili et invisibili, 
celesti et terrestri, mortali et inmortali per omnia eterna 
et secula seculorum. Amen." Csak még ez egyet emlitein 
meg ; Nyilas (melotai) István a maga neve mellé nejéét is 
odatette ily kezdetű házasságra irt énekében: „Sokszor 
kértem én az istent nagy szivem szerint, Hogy mutasson 
nekem ez világ szerint, kivel holtig együtt éllyek az isten 
szerint" — ilyen módon: „Stephanus Nilas, Anna Sám-
boki" stb. 

Van még ezenkívül egy más mód is, a mely szokásos 
volt. S ez abban állott, hogy nevüket a versirók a bevég-
zett munka végire irták, p. ilyen formán : „Ez éneket szer-
zették Gyulafejérvárban, Battyáni Urbán feküvén kórágy-
ban, mikor irnak vala ezerötszáznegyvenhétben stb. stb. 

Most már névkutatás forrásait ismerve, lássuk egy-
szerűen csak a neveket; mert rólok beszélni most nemcsak 
a közlő lap szükköre, de az idökburkoló homálya, hova 
elébb világ kell, sem engedi: Batizi András, Battyáni Urbán, 
Bárczai Máté, Bornemisza Péter, Barát István, Beythe 
István, Bethlehen Gábor, Dcvai Mátyás, Dézsi András, Do-
hai András, Doczhi Ilona, Gelei Katona István, Gönczi Fa-
bricius György, Harsiáni (vagy Hartiani) Imre, Hardman, 
Huszár Gál, István deák (v. Deák István ?) Kádas András, 
Kecskeméti Vég Mihály, Ludovicus (?) Laskói István, Má-
gocsi Gáspár, Massai Ágnes, Juhász Péter, Miklós (?) 
Németi Ferenc, Nyilas István, Palaticz György, Paniiti János, 
Patai István, Radán Balázs, Sárosi (Skhárosi), Szegedi 
Gergely, Szegedi István, Szegedi Lőrinc, Szeremlyéni Mi-
hály, Szepetnoki János, Shvadóli János, Sztárai Mihály, 
Sziriáki Balázs, Siderius György, Sylvester (Erdős) János, 
Siklósi Mihály, Tolnai György, Tinódi Sebestyén (egy 
bibliai elbeszélésből), Thomas Albensis, Tolnai Bálint, Töke 
Ferenc, Thordai Benedek, Tuba Mihály, Zeleméri László, 
Újlaki Péter, Valkai (Clemens) Kelemen, Valentinus (?). 

Székely Istvánt sem hagyhatom emlités nélkül, mint a 
zsoltárok első református fordítóját, annyiból inkább pedig 
nem, mivel ő is adott ki latinból fordított hymnusokat, de a 
melyek fájdalom, elvesztek, vagy legalább eddig ki se tud 
rólok semmit. (Folytatása köv.) 

ISKOLAÜGY. 

Nt. szerkesztő ur. Miután szerencsém volt nt. szer-
kesztő űrnak engedélyét, sőt felszólítását kapni, becses 
lapjába írandó tudósításokra, — bátor vagyok jelen sora-
immal kezdeni meg azon levelek sorát, melyeket, ha Isten 
engedi, Poroszhon fővárosából minél gyakrabban küldeni 
szándékozom. 

A hely, hol e sorokat irom, bizonyára elég anyagot 
szolgáltathat, — mely anyag bősége mellett azon érdekes-
séget sem nélkülözi, mit Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
igényel; anyagban tehát nem szűkölködöm, a jó akarat 
nem hiányzik, — s ha Isten képességet ad, — talán jó 
munkát cselekszem. 

Mint minden lelkesebb, hazáját és egyházát hiven 
szerető egyén, örömmel indul útra, hogy a külföldet meg-
ismerhesse és szerzett tapasztalatait az édes otthonnak ol-
tárára rakhassa le — örömmel távozám el én is, — s midőn 
elhagytam az édes haza határát, — égen földön akkor vir-
radott épen. A hajnal első sugara volt az égen, mikor bú-
csút mondtam a szülőföldnek, — az legforróbb vágyam, 
hogy fényes nappal legyen mindenütt, mire ismét vissza-
térhetek. 

Igaz, hogy valamely országnak s népnek megisme-
rése csak ugy lehet tökéletes, ha az utazó huzamos időt 
tölthet a megismerendő földön: de másrészről tagadhatlan 
hogy egy egy pillantás, kisérve azután helyes combinatió-
tól, szinte nem csekély világot vethet a tárgyakra. 

Gyorsan elrobogó vonat szállított át a Németföld tete-
mes részén, de e pillantás elég volt arra, hogy valóban 
elismerjem, mennyire igazuk van mindazoknak, kik „mü-
velt"-nek nevezik ez országot. 

Bizonyára nem mondok ujat, ha állítom, hogy anyagi 
és szellemi jóllét oly szoros kapocsban állanak, miszerint 
egyikről méltán lehet következtetni a másikra, — s ha ez 
áll, — a mint valóban áll is egész országokat illetőleg — 
ugy e nép bizonyára müveit szellemileg is, — mert anyagi 
jólléte kétségtelenül megfogja lepni az utazót. Sűrűen egy-
más mellett levő tiszta falvak tűntek fel és el szemeim előtt, 
— a falvak házai csinosak, nyájasak egyaránt,—minden fa-
lucskában igazán diszes épület áll az Isten imádására,—ugy, 
hogy ez egész kép oly kedves, miszerint lehetlen nem kép-
zelni első pillanatra, hogy e nép jó, erkölcsös, szorgalmas. 

Jó térségen haladtam át, s nem láttam földet, mely 
megművelve ne lett volna, nem láttam tért, mely hacsak 
használható vala, parlagon hevert volna. Az utak, mik e 
gyönyörűen müveit mezők között visznek, oly jók, hogy a 
magyarországi egyén bizony irigy szemmel tekinti őket, 
— s a mi föfokra emeli szépségüket, ez, ama gyönyörű, 



bodor gyümölcsfasor, mely az utak, söt ösvények két két 
oldalán mosolyog, — mosolyog a szó teljes értelmében — 
s mely fákon meglátszik, hogy sem rosz akarat nem sérte-
geti, sem gondatlanság el nem rontja őket, söt munkás gon-
dos kéz ápolja fejlődésükben. 

Igen tudom,— hogy annak, ki érdekes és tartalom dús 
külföldi levelet akar irni, — figyelmét főleg „tények" fel-
jegyzésére kell fordítani, még pedig oly tényekére, a mik 
levelének irányával egyezők. — S bár az, mit eddig irtam 
első pillanatra nem látszik egyébnek külső, — tán épen 
csak gazdászati, — szemlélődésnél, véleményem szerint 
még sem egészen ez ; — mert e kül alak tanúságot tesz a 
nép lelkületérül, szorgalmáról, — s ugy hiszem alig fejez-
hetem ki jobban önön népünk erkölcsössége irányában 
legforróbb óhajomat — mintha azt mondom, Isten adná, 
hogy amaz édes szülő haza minden vidéke ép ily kert volna, 
mint e leirtam vidék—s volna annak minden tagja oly szor-
galmas, mint szorgalmasoknak kell lenniölí ezen itt lakóknak, 
kiknek szorgalmáról fényesen tanúskodik maga ez eredmény. 

S mikor igy szemléltem e tájat, — mintegy önkény-
telenül is összehasonlitgatám az elhagyottam földel, s 
csakhamar azon gondolotra jutottam, hogy otthonn valóban 
nincs mindenütt ennyi szép, ennyi jó mint itt, — pedig több 
lehetne! 

Földünk terrnöbb, népünk százszorta elmésebb, élén-
kebb lelkű, mint az itt lakó, — csak akarat és szorgalom 
kellene, s rövid idő alatt ép oly messze, vagy tán még 
messzebb is lehetnénk! 

A hol ily virágzó az anyagi állapot, ott a szükség 
nem lehet nagy, — s a hol szükség nincs—a gyakran ebből 
származó bün sem fordul elő ! A hol ily virágzó az anyagi 
állapot — ott szorgalomnak is kell lennie, a hol szorgalom 
van a jóban—ott nincs restség,—s a hol restség nincs, az 
erkölcsösség bizonnyal tisztább, mint a túnyaság hajlékaiban! 

A minden áldások atyja nyújtsa áldásul e jóllétet az 
édes otthonnak is! 

Az első hely, melyben huzamosb időt töltöttem az 
egyetemi városka, — Jena volt. — Apoldanál kiszállva, 
tengely hátán tettein meg az utat, — mely csekélységet 
azért emlitek meg, hogy elmondhassam, miszerint amaz 
egyszerű német pór, — a ki kocsis minőségben vitt, — 
útközben annyit beszélt a napoleoni időszakról, a jenai 
meg a lipcsei csatáról, — továbbá németország régibb 
koráról, — földművelésről, vallásról, hogy én bá-
multam ez egyszerű, — mondhatom bárgyű külsejű embert, 
— s ismét és ismét otthonn lebegett lelkem, — s úgy óhaj-
tám, oly forrón, oly szent hévvel, — vajha a mi hazánkban 
is oly jól álljon a nép iskolák ügye, — mint e földön, — 
vajha a mi népünk szásszorta tehetségesb gyermekei is oly 
örömmel járjanak s tanuljanak a szellemiségnek s egyszer-
smind a jóságnak szentelt hajlékokban, — mint azok, kik-
nek egyszerű köréből ezen én vezetőm származott! 

Jenát — huzamosan ismertetni feleslegesnek tartom 
annyival inkább is, minthogy egyetemének szelleméről 
egyéneiről nem irhatok, olt létemkor az előadások még 
meg nem kezdetvén. 

Csupán néhány pont az, mit érintetlenül hagyni nem 
akarok. 

Az ujabb időben a külföld példájára, hazánkban is 
több magán íinövelde jött létre, — s a szülök, a nyilvános 
tanintézetek helyett, gyakran e növeldéket választák gyer -
mekeik nevelésére. — Nincs helyén e tárgyról itt talán 
vitatkozni; a tény az, hogy valamint a gymnasiumok sem 
nyerék meg mindennütt az általános tetszést: ép ugy voltak 
ily magánnöveldék is, melyeknek jósága és célszerűsége 
ingyen sem volt oly kielégítő, mint minő kívánatos vala. — 
Néhol az önérdek ártott a közérdeknek, — máshol a tapin-
tatlanságnak mutatkoztak káros következményei, harmadik 
helyen az erők nem valának elégségesek — szóval teljesen 
kielégítőt e nemben nem sokat láttunk eddigelé. Azon ma-
gánnöveldék közt, miket eddigelé ismerek, — okvetlenül a 
jénait tartom egyik legjobbnak. 

Ez intézet tulajdonosa Sztoj Volkmar, — ki a szó 
legteljesebb értelmében tudományosan képzett nevelő és 
ember. Intézetét, melyet tevékenysége, ügyessége, lelke-
sültsége s önzéstelensége virágzó állapotra juttatott, a wei-
mari nagyhercegpártolja, — s képzelhető, hogy ily mó-
don az előfordulható hiányok csakhamar orvosolva vannak. 

A növelde felvesz mind a humanisztikus, mind reál-
irányban haladni kívánó növendékeket, — a legalsóbb osz-
tályoktól fogva, a legfelsőbbekig. A főfelügyeletet maga Sztoj 
ur viszi, — ki nyájassága által ép annyira megtudja nyerni 
növendékei * szivét. — mint erélyessége által, helyesen ve-
zetni tanítványait. 

A figyelem igen ki van terjesztve mind a szellemi, 
mind az anyagi fejlődésre — s főgond van fordítva az e r -
kölcsösségre. 

A főépület lépcsőzetén a mint a gyermek felmegy, 
önkénytelenül szemébe tün egy gipsz szobor, mely az 
oroszlánon ülő „Szerc te f - I s ten t ábrázolja. Természetes, 
hogy a kérdezősködés éveiben levő gyermeknek figyelmét 
e tünemény ki nem kerülheti, — s ha kérdést tesz, — vá-
laszul nyer i : hogy a szeretet az, a mely a legvadabbat is 
meghódítani képes. És a mint felebb megy a gyermek még 
egy lépcsőzettel — ott látja még szebb alakban az üdvözí-
tőt, a ki szeretetre, jóságra inté az embereket, a ki szere-
tetből feláldozá magát az emberiségért! A gyermek, a nö-
vendék látja ezt is, — tudja, hogy amaz a pogány világ 
nézete, imez a kereszténység hite, — s igy mindjárt leg-
első beléptekor oly fogalmakkal ismerkedik meg, a mik 
vonzók, — s oly benyomásokat nyer, melyek egész életére 
hatással vannak! 

S valóban a szeretet elve uralkodik ez egész inté-
zetben. Minden növendék, a legkisebbtől a legnagyobbig 
,,teunek szólítja az intézet tulajdonosát s tulajdonosnőjét, 
mintha honn volna, bizalmasan atyjának s annyjának kö-
rében ! 

Két roppant nagy teremben vannak a gyermekek 
háló helyei, — s valóban oly szépen, oly tisztán s gyönyö-
rűen elrendezve, hogy az ember ide belépve — szeretne 
mégegyszer gyermekké lenni, — ha itt tölthetné el gyer -
mekéveit. 



Minden napot közös éneklés kezd és végez be, — 
közös az étkézés is, az intézet tulajdonosának felügyelete 
és illetőleg elnöklete alatt. 

A napnak tetemes része van tanulásra forditva, a 
mit ha magános lecketanulás, külön hajlékokban, ha tanári 
előadás, — erre a célra elrendezett tanteremben töltenek 
el a növendékek. 

Estebéd után, a hamar kifáradó gyermeki türelem 
nem lesz igénybe véve a tanulás által, — s hogy még- se 
fekügyék le a gyermek röglön, idejét azonban hasznosan 
s kellemesen töltse el, — van egy nagyterjedelmü terem, 
hol a növendékek az esti órákban „kézmüvekkel" foglal-
koznak. Könyvkötő asztalok, gyalupadok, — esztergályozó 
eszközök állnak itt sorban, — s a munkás kis sereg, han-
gyabolyként sürög forog, — mert alig van gyermek, kit 
az ily, szabadon választott munka, — ne gyönyörködtetne. 

De még ez mind nem elég! Még e mellett vannak na-
pok a testgyakorlat számára, — s hogy a testgyakorlat 
teljesen élénkké, mulatságossá tétessék, — van egy egész 
kis fegyvertár, fa puskákkal és kardokkal, — ugysziiite 
teljes katonai készletekkel megrakva, — miket meghatáro-
zott napokon magukra öltenek a gyermekek, s katonásdit 
„játszva", erejük, kedvük, bátorságuk, jóllétük gyara-
podik. 

Mikor azután elmúlt a hét, — a munka ideje, — s 
eljő a nyugalom napja, melynek reggele Istennek és a szent 
vallásnak van szentelve, — az egész héten át szakadatlanul 
munkás család — mert ilyenül tekinthető az egész növelde 
— összegyűl a növelde kis templomában, egy gyönyörű 
kis organa hangjai mellett zengi el énekeit, — s azután 
meghallgatja Sztoj ur prédikátióját. Minden holnapban csak 
egyszer megy az egész intézet a nagy templomba, — még 
pedig azon igen alapos okból, mert Némethonban az Isten 
tisztelet órákhosszat tartván, —a gyermeki türelem elfogy-
na,—kivált ezen szónoklatok mellett, melyek meglettekhez 
s nem gyermekekhez intézvék. 

A jutalom, mit egyes kitűnők kapnak, a többiek 
szeretete; — ezenkívül a három legjobb gymnasztikus 
neve minden vizsga alkalmával egy igen szépen kötött 
„Torna-könyvbe" iktattatik, fényirat utján eszközölt arc-
képükkel együtt. — Természetes dolog, — magasb büsz-
keséget nem érezett a velencei nobili sem, ha neve az 
aranykönyvbe jutott, mint e kis polgárok ily esetben. 

Uj év napján istenitisztelet után minden gyermek egy 
egy számot huz ki, még pedig azért, hogy előfordulandó 
születésnapján, az általa kihúzott számmal megjegyzett bib-
liai mondást kapja meg, mely mondat azután, az egész éven 
át jelmondatává válik. 

Elmenetekor minden tanuló egy egy lapot ir a pom-
pás emlékkönyvbe, — melyet szinte a weimari nagyher-
ceg ajándékozott az intézetnek. 

Lehetne még többet is irnom e valóban kedves tárgy-
ról, — de idő és tér tovább — at intenek. 

Igen gyönyörködtem Jenában a német nép kegyele-
tességében. 

A néhány év előtt ünnepelt egyetemi jubileum alkal-

mával mindazon házakra hol nevezetes férfiak laktak egy-
kor, — ezek nevei és ott laktuk ideje egyszerű bádog táb-
lácskákon felfüggesztetett. Az illetők név vagy születés 
napján e nevek virágokkal ékesitetnek fel. 

E kegyeletnyilatkozat magában véve oly csekélybe 
kerül, — s mégis annyi szépség, annyi gyengédség van 
benne, — igen igen kedvesen tenné hazánk-páratlan lel— 
kességü ifjúsága, ha kegyeletét a nemzet és vallás nagy-
jai iránt, ilyszerüen kifejezni, el nem mulasztaná. 

S itt, talán félbe is szakasztanám e sorokat, — ha 
épen az „ifjuság"nak kedves hangzású neve nem kénytetne 
még néhánysort jegyezni e megelőzőkhöz. 

„Kinek sok adatott, attól sok kivánatatik" — mond 
az írás, — mit más szavakkal igy fejezhetünk ki : minél 
több jóban részesül valaki, — annál több kötelessége 
van. 

Nagyobb jót, tudományostéren működni kivánó ifjú, 
alig nyerhet, — mint ha világismeretet szerezhet, ha a 
külföldön töltheti tanulási idejének egy részét. E nyert jó-
ban, kötelesség is van, — az egyház, a haza iránti köte-
lesség. A haza ép, romlatlan honfiakat, az egyház ép, rom-
latlan keresztényeket vár belőlünk, s hogy e kettős köte-
lességnek eleget tehessünk, vigyáznunk és óvakodnunk 
kell, szeretett társaim! 

Legyen én nekem bocsánat, minden részről, hogy a 
külföldön tanulmányozó magyar ifjúsághoz néhány szót 
intézek. Távolról sem akar ez poedagog szellemű nyilatko-
zat lenni, — arra sem erőm, sem képességem, sem jogom, 
— hanem akar lenni e szó szives, baráti kérelem. 

Ugy tapasztalhattuk, s fájdalom gyakran keserűen — 
hogy azon honfiak, — kik a külföldet meglátogaták, ren-
desen két irányra, — két szélsőségre oszoltak. 

Egy rész annyira el volt ragadtatva a külföld által, 
— hogy otthonn többé jól sem érezé magát. Csekély, rosz 
volt minden, semmi sem volt oly szép, oly nagy mint kül-
földön, — s ha egyes kisérleteik. honn is hasonlót alkotni 
nem sükerültek; kedvüket veszték, világfájdalomba estek, 
örökké a külföld után sovárgók maradtak, — s hasznukat 
nem vette senki. — A másik rész közönyös maradt minden 
benyomás után, midőn visszatért, alig tudott valamivel töb-
bet mint előbb, — állomásra jutott, meg tett szépen min-
dent, mint a hogy száz év előtt tettek, — hanem hogy va-
lami javítást, ujitást ügyekezett volna eszközölni, — arról 
szó sincs! Az ilyen munkásoknak ép oly kevéssé veszi 
hasznát az emberiség, mint a fenebbiekét. 

„Én vagyok az élet" — monda az üdvözítő, s ne-
künk az ő szent példája által, szinte az élet, a cselekvőség 
terére kell lépnünk, társaim ! 

Míg idekünn vagyunk, nem szabad elvesztenünk 
egyetlen pillantást, a nélkül, hogy hasznosra ne fordítsuk. 
Nekünk jegyeznünk, kutatnunk, szemlélnünk, tapasztalnunk 
kell, — s mindezt azért, hogy visszatérve egykor, a men-
nyire erőnk és hatáskörünk engedi, minden tapasztalt szé-
pet és jót, mindenirányban, minden tekintetben léptessük 
életbe. 



Vess számot erőddel, s legjavát, a melyet 
Leghasznosbnak ítélsz, hazádnak szenteljed, 
Vagyon sok szüksége, sok fogyatkozása: 
„Bár hol állj" csak tőled előmentét lássa! 
Igy ír nemzetünk gyémántja Arany, — s szavai le-

gyenek életünk irányadói! 
Nem szabad kímélnünk semmi fáradságot, ki kell 

kutatnunk minden nevezetességet, fel kell fognunk minden 
szépet, jót, üdvöst lelkesen, de még itt megállnánk nem 
szabad, — haza jutva egykor, — a szerzett tapasztalatokat 
foganatosítani kell. 

Ritka nemzetet áldott meg a jó Isten annyi elmete-
hetségg~el mint a magyart, — de ép ezáltal fokozvák köte-
lességeink is. Minden nap, minden óra, mit a külföldön 
hasztalanul töltünk el, testvéreink ellen ejtett vétek, kiknek 
joguk van tőlünk számonkérni minden itt töltött időnket. 

„Lelkesültség, kitartás, magasztosultság, szorga-
lom" ez az a miért imádkoznunk kell, — s ha buzgón imád-
kozunk, megadja kérésünket az áldások atyja! Isten ve-
lünk! Györy Vilmos. 

THEOLOGIAI INTÉZETI ÜGY. 
Az egyetemes gyűlés megbízásából működő közép-

ponti bizottmány 1860 dec. 5-kén tartott ülésének 3-ik 
pontja igy hangzik : 

„3. Szóba hozatván miként nemcsak gymnasiumaink, 
lianem theologiai intézeteink rendezése is sürgető szüksé-
geink közé tartozik s felolvastatván erre nézve főt. Székács 
József II. száinu Pesten nov. 15-kén kibocsátott s ide 
mellékelt körlevelének 3-ik pontja alatt tett indítványai, 
azon nézetből indult ki ezen középponti bizottmány, hogy 
ö e tárgyban legfölebb csak kezdeményező lépeseket te-
het. Névszerint pedig felkérendőknek vélte a soproni, 
pozsonyi és eperjesi theologiai tanárokat, hogy ők Pesten 
1861 mart. 24-kén mint megérkezési napon megjelenni s 
a nagy hétben, hol ugy is szünnapok vannak e nyomos tár-
gyat minden oldalról, minden részleteiben megvitatni szí-
veskedjenek a végett, hogy munkálatuk az egyes Egyház-
kerületekkel közöltetvén s ezeknek felőle való véleménye 
kikéretvén az ügy a jövő egyetemes gyűlés határozata alá 
bocsátathassék. Mivel pedig az ily összehívás csak az illető 
egyházkerületi elnökségek által történhetik, felkérendők 
lesznek a dunántuli, dunáninneni és tiszai főt. Superinten-
dens urak, hogy — feltevén szives beleegyezésöket — az 
illető tanár urakat ama tanácskozmányra kiküldeni, legjobb 
belátásuk szerint netán utasítási pontokkal is ellátni s őket 
megnyugtatni méltóztassanak, miként Pesten elszállásolá-
suk s élelmezésük felöl gondoskodva lesz, söt a mennyire 
lehet, oly intézkedés is fog történni: hogy a kerületek 
pénztárai az útiköltség tekintetében lehetőleg megkímélve 
legyenek. Egyébiránt pedig főt. Székács J. ur igérte ; hogy 
azon tételeket, melyek azon tanácskozmányban vitatás alá 
veendők lesznek, elkészíteni, kinyomatni s jó eleve a főt. 
Superintendens urakkal ugy, mint az illető theologiai tanár 
urakkal is, közölni fogja." 

Az ezen pontban foglalt ígéretemhez képest íme azon 
Tételek és kérdések, melyek az eperjesi, pesti, pozsonyi 
és soproni theologiai tanár urak által Pesten 1861-H 
mart. 2±-kén tartandó értekezletben megvitatandók lesz-
nek. 1. Minő tudományos, erkölcsi és physicai képességgel 
kell az ifjúnak birnia, hogy a theologiai pályára bocsátas-
sék ? 

2. Mondhatjuk-e hogy az Eperjesen, Pozsonyban és 
Sopronban létező theologiai intézetek teljesen kimerítik a 
theologiai tanrendszert ugy annyira, hogy az innen kike-
rült ifjak theologiát végzetteknek tekintethessenek s mint 
ilyenek ordináltathassanak is. 

3. Ha ezt nem mondhatjuk, hogyan kell intézkednünk, 
hogy ifjaink tanulmányaikat folytathassák? 

a. Kötelezendők-e, hogy egytől egyig a külföldi 
egyetemekre kimenjenek s ez esetben nem volna-e taná-
csos meghatározni mind a tudományokat melyeket, mind az 
időt mely alatt, mind tán az egyetemet is, hol azokat hall— 
gatniok kellene, mind végre a személyeket kik az ellenőr-
séget gyakorolják felettök ? 

b. Ha nem mindnyájan kötelezhetők a külföldi egye-
temekre való kimenetelre, mire köteleztessenek az itthon 
maradók ? 

aa. egyes kitűnőbb tudományos lelkészek oldala 
mellé adassanak-e, hogy itt a rendszerbe tartozó s még 
nálok hiányzó tudományokat magán szorgalom utján vé-
gezzék s minden év végével vizsgát álljanak ki. 

bb. vagy nem állana-e az egyetemes egyház érdeké-
ben egy belföldi teljes theologiai facultás felállításáról is 
gondoskodni ? 

4. Ha ily facultás felállítása szükségesnek ismer-
tetik el 

a. Hol állitassék fel ? 
b. Hogyan állitassék fel? — A meglevő tanerők 

összpontosítása, vagy uj tanerők szerzése vagy mind a ket-
tő által? 

c. Mily tanrendszer keresztülvitelére köteleztessek ? 
hány év alatt évenkint mely tanulmányok adassanak elő 
benne, hány tanár által? 

d. Mennyi pénzerő kívántatnék meg ehhez, a tanári 
fizetéseken kívül egy könyvtár, alumneum, stipendiumok 
s egyéb segédeszközöket is tekintetbe véve ? 

5. Elégséges-e „egy" ily facultás, ugy annyira, hogy 
ha például az Eperjesen állitatnék fel, a pesti, pozsonyi, 
soproni előkészítő intézetek mind, vagy egyike vagy má-
sika és melyike megszűnjenek ? 

6. Ha a facultás mellett létezniük kell még egyes 
előkészítő theologiai intézeteknek is; milyen viszonyban áll-
janak ezek amahhoz? 

7. Hogyan kell intézkednünk, hogy a facultáson ke-
resztül viendő tanrendszer azok által is követve legyen, 
kik tanulmányaikat a külföldi egyetemeken folytatják ? 

8. Feltéve, hogy a facultásban a theologiai pálya négy, 
az előkészítő intézetekben két évi lenne, feltéve azt is, 
hogy amott ugy mint itt az első két évben ugyanazon tudo-
mányok adatnának elő; kérdés hány évet kell a tanulónak 
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bennök végeznie, hogy a külföldi egyetemre való kimene-
tel neki megengedtessék ? 

9. Néni jó volna-e a súlyt nem annyira az ugy neve-
zett „candidaticum" (előkészítő), mint inkább az ugy ne-
vezett „pro ministero" (lelkészképességi) vizsgálatra fek-
tetni ? Más szavakkal, miután megállapított rendszer és 
évek szerint fognak képeztetni ifjaink, a tanári kar bizo-
nyítványa nem elég érvénynyel bir-e, hogy azzal igazolják 
magokat, mig iskolai pályájokat futják; de ha pályájokat 
bevégezték, nem akkor kellene-e inkább őket egy, a supe-
rintendens elnöklete alatt összeülő vizsgáló választmány 
elébe állítani, mely megbírálja, birnak-e azon képességgel, 
hogy — a canonicus évek beteltével s az externa vocatio 
beálltával — ordináltathassanak ? 

10. Ha a suly csakugyan a lelkészképességi (pro mi-
nisterio) és nem a candidaticumi vizsgára fektettetnék, ho-
gyan kellene ezt a vizsgálatot elintézni, hogy mind a cél-
szerűség, mind a nyilvánosság, mind az ünnepélyesség 
igényeinek elégtéve legyen ? Mi történjék azokkal, kik az 
ily vizsgán, először, másodszor, harmadszor megbuknának? 

11. Az ily vizsgát kiállolt s képességi oklevéllel ellá-
tott theol. ifjak addig, mig vocatiót kapnak, kinek és mi-
lyen felügyelése alatt álljanak s mire köteleztesssenek évről 
évre, hogy az egyházzal és ennek igazgatóival folytonos 
összeköttetésben maradjanak ? 

12. A lelkészképességi vizsgát kiállott, erről oklevelet 
előmutatható, canonicus éveiket betöltött s valamely gyü-
lekezet által meghívott ifjak az ordinálás előtt tartozzanak-
e újra vizsgálatot kiállni, vagy csak célszerű, a superinten-
dens lelkismeretére bízandó colloquiumot — tanúk jelen-
létében — tartani ?' 

E tételek és kérdésekkel nem akartam egyebet elérni, 
mint fővonalokban sejtetni azon irányt, mely felé szerintem 
az egybegyűlendő értekezletnek törekednie kell. Azon 
tudományos és szakavatott férfiak, kik jelenleg lelkészi 
növendékeink kiképzésével foglalkoznak, vessék el, módo-
sítsák, pótolják, egészítsék ki azokat legjobb belátásuk 
szerint. Az én gondjaim egyike most az lesz, hogy a Pestre 
jövendő tisztelt férfiaknak ellátásáról gondoskodjam, hogy 
a középponti bizottmány által a pillanat örömében tett ígé-
retek legalább nemileg beváltathassanak. Másoknak méltóbb 
gondja pedig legyen az, hogy írásba foglalandó s ez ügyre 
vonatkozó véleményeiket, utasításaikat, terveiket stb. hoz-
zám beküldeni méltóztassanak, hogy azokat az értekezlet 
tagjaival ha lehet eleve közölhessem, vagy legalább az é r -
tekezlet megnyitásakor nekik elő terjeszthessem. Az ügy 
mindnyájunké s eléggé nyomos, hogy mind azoknak figyelmét 
igényelje, kiknek ifjaink alapos theologiai képzettsége szi-
vükön fekszik. Adja Isten, hogy távol minden helyi és sze-
mélyes érdektől, egyedül a köznek javát éhező és szomjazó 
lélekkel fejthessük meg azt. 

Kelt Pesten 1861 jan. 11-kén. Székács József 
superintendens. 

A TANITÓKÉPEZDÉK ÜGYÉBEN SZÜKSÉGES VÁLASZ 
T. HORVÁTH • SÁMUEL URNÁK. 

A férjfias vitát szeretem, a veszekedést utálom, a f e -
leselést kerülöm. — Azért is igen röviden csak ennyit: 

1. Megvagyok győződve, hogy minden kerületnek 
egy egy tanitó képezdére vagyon szüksége, de jelenleg 
erős meggyőződésem az, hogy erőegyesülés által többre 
mehetünk mint az elválás ütján. 

2. T. Horváth Sámuel ur semminemű más okot sem 
hozott fel hoszadalinas beszédjében a Szarvason netalán 
felállítandó képezde mellett, mint a melyeket bár mely ev. 
nagy közönség mellett átalánosságban fel lehet hozni. 

3. A bányai ev. kerület csak „bizonyos meghatáro-
zandó feltételek alatt" segélyezendené a Tiszakor, ev. 
tanitóképezdét, miből világos, hogy a bányai kerületet 
nem csak kötelesség de jog is illetné, s így t. H. S. ur ebbeli 
nyilatkozata szószaporilásnál nem egyébb. 

4. A ki azt állítja, hogy pl. a nyíregyházi tanítóké-
pezde pártfogásához járulni „semmi esetre" sem fog, ez a 
„semmi esetre" kifejezés által azt is mondja, hogy akkor 
sem teend e tekintetben valamit, ha mindjárt az egyh. ke -
rületi határozat kötelességévé tenné a hozzájárulást, s igy 
t. H. S. ur okoskodása újra szószaporitásnál nem egyébb. 

5. Hogy nem lehetne nyilványos férjfinak, nyilványos 
helyen magánnyilatkozatot tennie, azt felfogni egy átalá-
ban nem birom, s újra kinyilatkoztatom, hogy t. Czékus 
István lelkész barátom uramnak, e részbeni szava, nagyon 
is helyes, de hivatalos nem volt, — 

6. At . H. S. által programnak elnevezelt soraiból kitű-
nik, hogy a második pont szerint egy részről főohajtása a 
nemegyesülés, mert a békési esperességben, hol a vallásos-
ság oly mély gyökeret eresztett, a tanítóképezde sinlődni 
nem fog; más részről pedig a 3 pont szerint az egyesülés 
kivánsága kölcsönös jog és kötelesség alapján. 

7. A közöttem s t. H. S. ur között támadt kérdés fö-
lötti ítélet tárgyában a közvéleményre apellálok egyszer-
smind megfogadván, hogy a t. ur bár mily nemű ellennyi-
latkozatára csak akkor fogok felelni, ha az szóhalmaz he-
lyett, okok elősorolásával szerencséltet engem. 

Különben jeligém maradand : 
„Egyesítsük az erőket!" 

Nyíri János. 

KÜLFÖLD. 

(B. M.) A lezajlott vallásos mozgalom után 
az egyház terén beállott szélcsend s a közfigyelem-
nek az országos politikai ügyek felé fordulása, 
méltán azon aggodalmat szüli, hogy a zaklatás 
alatt fölébredt egyházias buzgalom netán ismét 
lelohadna és hideg közönyösségnek adván helyet, 
maholnap a vőlegénynek eleibe menő ama szüzek 



sorsára jutunk, kik lámpásukat kezükbe vévén, 
nem vivének olajt magukkal s — elkéstek a lako-
dalomból. 

Nem ismeretlenek előttem és méltányolni is 
tudom az okokat, melyek épen legjobbjainkat 
arra birják, hogy egyházunk országos közjogi 
kérdéseit most ne feszegessék. Magam is azt h i -
szem, s lapunk mult évi valamelyik számában ki 
is fejtettem, hogy e tekintetben jó lesz most minél 
kevesebbet tennünk és dolgunkat az összeülendő 
országgyűlésre bíznunk. 

Azonban bármi kedvező fordulatot vegyen 
is egyházi ügyünk a törvényhozás terén, az auto-
nom maradni akaró egyház virágzásának első 
legszükségesebb föltétele mindég a hívek meleg 
részvéte és érdekeltsége marad, s azért aggasztó 
reánk nézve a beállott csend s közfigyelemnek 
másfelé fordulása, aggasztó különösen most, mi-
dőn az európai politikai mozgalom hátterében, az 
egyházi kérdés nem csekély szerepet játszik és 
kétséget nem szenved, hogy a nagy eszmék, me-
lyek Európát mozgatják, elébb-utóbb megtalálják 
utjukat hozzánk is, a midőn aztán kívánatos 
lenne, hogy bennünket készületlen ne találjanak. 

A forradalom, melyet a tudományok nagy-
szerű fejtése eszközölt a lelkekben, kapcsolatban 
a tekintély uralmának a politikai forradalmak 
által történt megingatása, hogy ne mondjuk, 
megsemmisítésével, a gondolkodókat rég arra a 
meggyőződésre birta, hogy a szellemi élet legne-
mesebb momentuma, a vallás magát az előhaladt 
tudomány eredményeivel összhangzásba teendő 
átalakulásnak megy elibe *), s hogy a kor moz-
galmai addig csillapatra nem jutandnak, míg e 
kiegyenlítés meg nem történik. 

Ha ezt már pusztán a lélek örök törvényei 
szerint ís állítanunk kell, annál erosebb lesz eb-
beli várakozásunk, ha a jelen világeseményeire a 
felületnél mélyebbre ható pillanatot vetünk, s 
azokat a múlttal is hozzuk kapcsolatba. 

*) Ah qui sait si cette ombre oü palit ta doctrine 
Est une decadance — ou quelque miit divine, 
Quelque nuage faux prét á se déchirer, 
Oü ta foi va monter et se transfigurer, 
Comme aux jours de ta vie humaine et méconnue 
Tu te transfiguras toi mérne dans la nue. 

Igy szól e tárgyban Franciaország nagy költője, La-
martiné. 

A reformatio korában a társadalmat regene-
ráló mozgató eszme a vallás volt; akkor a politi-
kai kívánalmak a vallásos kérdések kíséretében 
jelentek meg és ezeknek csak eorollariumai gya-
nánt intéztettek el; s a tudós férfiak, kik a vallás 
legszentebb titkai felett vitatkoztak, tán nem is 
sejtették, hogy tudós szent vizsgálataik nyomán 
uj társadalmi rend szülemlendik. 

Korunkban épen megfordítva van a dolog. 
Az eszmék, melyekért az európai emberiség ma 
lelkesül, melyek nyilvános életének irányt adnak, 
szabadság, egyenlőség, nemzetiség, mind politi-
kai, az emberiség társadalmi regeneratióját tár-
gyazó eszmék; azonban a népek politikai auto-
nómiája mellett vívott harcok kíséretében aligha 
oly vallásreform nem készül, mely ha nem lesz 
is oly gyökeres, mint a 16-ik századbeli, de talán 
annál általánosabb lesz. 

„Azt hiszszük, hogy a politikai forradalmak 
alatt a lelkeben halkan egy vallásos forradalom 
készül végrehajtatni" — monda legközelebb az 
„Opinion nationale," midőn a mult év végével a 
pápaság, mint a nemzeti önállósággal össze nem 
férő institutio ellen keményen kikelt. — S az 
„Opinion nationale" kemény beszéde oly visz-
hangra talált a közvéleményben, hogy az ultra-
montan „Monde" most az egyszer komolyan 
meghökkent s elment a kedve a szokott gúnyo-
lódó, fitymáló feleseléstől; különösen miután ta-
pasztalta, hogy az egyház demokratizálása, 
mint a francia nemzet közohajtása mind jobban, 
jobban előtérbe lép és széltire kimondják, hogy 
a dolog természete szerint „a papnak a nép által 
kell választatnia, az egyház nagy ok és püspökök-
nek pedig a papok által választottaknak kell 
lenniök. 

Örömmel üdvözöljük róm. kath. testvérein-
ket e téren teendő minden lépéseikben; mert ha 
képzelhető út, mely a vallásreformokra elvezetne, 
a nélkül, hogy a társas viszonyok legkisebben is 
megzavartatnának, bizonyára az lesz az, hol a nép 
az egyházalkotmány sáncaiba bevétetvén, annak 
hozzájárulásával látnának a szükséges javítá-
sokhoz. 

Nagyon csalatkoznának azonban, kik abból, 
hogy Franciaországban most e mozgalmak sző-
nyegen és napi renden vannak, ott tán a prote-
stantismusnak valami nagy jövendőt akarnának 



jósolni. — E mozgalmaknak a protestantismussal, 
mint formulázott vallástétellel semmi közük; de 
mindenesetre arra mutat, hogy ott valami uj, a 
jelen magasabb szellemi belátásra érett emberi-
ség jogosult igényeinek jobban megfelelő vallás-
intézmény létrehozásán dolgoznak. 

Azért óhajtanám én, tartanánk lépést az euró-
pai valláseszmék haladásával, és ha nem talál-
nánk sürgős tenni valót a hazai egyház terén, 
kisérnők figyelemmel a külföldi vallásmozgalmak 
fejlődését, hogy az idő jelenségeit megértve, 
azokhoz képest intézzük lépéseinket annak ide-
jében mi is. 

Brüssel. Az „Independence belge" a következő Ró-
mából vett közlést ilyen észrevétellel kiséri: ,,A Journal 
de Romé jelenti, hogy a sz. Péter-fillér a föld különböző 
részein eddigelö egy millió százhúszezer római tallérra rug, 
s nagy megelégedéssel nyilatkozik a felett; mi pedig ez 
öszveget, mely mindöszve is mintegy 6 millió frankot tesz, 
nagyon is csekélynek tartjuk. Sz. Péter öröksége veszély-
ben van s dacára az ö püspökei sürgős felhívásainak, az 
egész világegyetem hivői csak is 6 millióval állnak elő, 
a mennyibe egy 25,000 főből álló hadseregnek 3—4 havi 
tartása kerül! Ez kevés, s a legkevesebb, a mit abból kö-
vetkeztetni lehet az, hogy a kath. világ a pápák világi 
hatalmának fentartását az ö szellemi hivataluk fénye és 
hatalmára nézve nem tartja mulhatlanul szükségesnek." 
fA. K. z.y 

Angolországban egy bizottmány alakult , mely a 
Márkák és Umbriában lefoglalt kolostori javakat fogná 
megvásárolni. 

A „Les Massacres de Syre" cimü színdarabot már a 
„Cirque Imperial" tagjai is betanulják, minekutána a 
szerző kitörülte azon helyeket, melyek a törökökre nézve 
sértők voltak. Szerzője Mocquard ur a császár titoknoka, ki a 
Mortaraféle ügyet is színpadra alkalmazta. Semmi sem in-
gerelte fel jobban a közönséget Róma ellen, mint Mocquard 
ezen müve, melynek első előadását Napoleon is megtisztelte 
jelenlétével, és ílagrans helyeit megtapsolta (Vld.). 

Berlinben jelentékenyen növekedik az irvingianusok 
felekezete, és már egy templom építésére is elegendő 
összeget gyűjtött. 

Az idegen hatalmak biztosai 30 millió frankban álla-
piták meg a syriai keresztyének részére adandó kárpótlási 
összeget; ennek harmadrészét a damaskusi törökök fogják 
fizetni. 

•-•-—— 

TÁRCA. 

GYÁSZHÍR. 

Jéna, január 4-én 1861. Az uj év első reggelén 
nagy és súlyos csapás érte a jénai magyar tanuló ifjúságot, 
s öröm helyett bűt és fájdalmai hozott. Az isteni gondvise-
lés ugyanis jónak látta a jelenleg Jénában tanuló 10 ma-

gyar ifjú közöl Eltscher Simont kiszólítani az élők sorából 
E viruló, 21 éves ifjúnak halála nem annyira rendkívüli, — 
mert hiszen a halál nem válogat, de ifjút s aggastyánt egy-
aránt ragad el magával, — mint inkább rögtöni s váratlan 
vala. Az ó év utósó estéjén ugyanis a legjobb egéseséggel 
birt s vidor kedvvel mulatott társaságunkban mindaddig, 
míg itteni szokás szerint néhány perccel éjfél előtt a nagy-
piacra indult, hogy a több ölfából rakott máglyát az ösz-
szegyült egyetemi ifjúság meggyújtotta, s azt nagy körben, 
melyhez a lakosság tetemes része is csatlakozott körüláll-
ván, zeneszó mellett énekkel üdvözlé az uj évet. Itteni be -
vett szokás szerint azonban ez alkalommal minden jelen-
lévő egyetemi polgár tűzbe dobja kalapját vagy sapkáját, 
— s igy cselekedet szegény elhunyt barátunk is, ki, miu-
tán más föveget nem hozott magával, a majdnem 20 fok-
nyi hidegben meghüté magát. Ezután még reggeli négy 
óráig vidor beszélgetés közben tölté egyik barátja társasá-
gában az időt, mire, a legcsekélyebb bajt sem érezvén, 
nyugodni indult s álomra , örök álomra hajtá a maga fejét. 
Reggeli nyolc óra tájban ugyanis holtan, meredten találtatott 
ágyában, álomközben s igy minden kin s fájdalom nélkül szen-
derülvén át a jobb életre. A segítségül hívott orvosok s egye-
temi tanárok a legkülönfélébb kísérletek dacára sem valá-
nak képesek a szélhűdés következtében élettelenné vált 
testet újra föléleszteni. Nem akarom, mert képtelen va-
gyok, azon fájdalmas érzést leirni, mely kis körünk mind-
egyik tagjának keblét emészté, midőn kedves hazánkfia holt-
teteme körül összegyülekeztünk; álljon itt inkább a korán 
elhunytnak rövid életrajza, örök emlékkő gyánánt! 

Eltscher Simon Gömörvármegyének Dobsina városá-
ban született s a rozsnyói tanodában végzé gyimnásiumi 
tanulmányait ; mire keble benső sugallatát követve az eper-
jesi evang. kerületi collegiumba ment, hol a szokásos há-
romévi theologiai tanfolyamot a lefolyt iskolai évben sze-
rencsésen s sikeresen be is fejezé. Természeti kitűnő tehet-
ségit oly ernyedetlen szorgalom által tudta kimivelni, hogy 
nemcsak Rozsnyón, hanem Eperjesen is az első tanulók 
egyike vala : szerénysége, lelki jelessége s nyájas modora 
által pedig tanárainak, tanulótársainak s mindazoknak tisz-
teletét s szeretét nyeré meg, kik vele érintkezésbe jövének. 
Szóval mind tudományos műveltsége, mind pedig erkölcsi 
fedhetetlen magaviselete által azon reményre jogosított, 
hogy egykoron egyházunknak buzgó tagjává, hazánknak 
hasznos polgárává válandik. Eltscher Simon vala az első, 
ki a m. augusztus hóban tevé le candidaticumi vizsgáját 
az ujan megválasztott tiszai superintendens, föt. Máday 
Károly ur előtt, azután pedig ismereteinek gyarapítása vé-
gett a jénai egyetemre jött, hol fáradhatlan buzgalommal 
igyekezett kitűzött feladatát megoldani, midőn a kérlelhet-
len halál magával ragadá, — idegen földön, távol szülei — 
s ismerősitől. Legkevésbé sem csudálandó tehát, hogy azon 
részvét, melyet rögtöni meghalálozása nemcsak a tanári 
kar s tanulóságnál, de az egész városi közönségnél is elő 
idézett, a szivek mélyében keletkezett s magát külsőleg is 
tanusitá. 

Hóltteteme ünnepélyes eltakarítása f. hó 3-án d. u. 



2 órakor vitetett véghez, melyhez Halléban tanuló kilenc 
hazánkfia is, táviró utján tudósitatván a gyászeseményrŐT 
még 1-én megjelent. A gyászmenet az egyetemi épületből 
indult meg: elől a számos városi zenekar, utána magyar 
díszruhában közülünk nyolcan, mint kiknek a koporsót 
kelle vinnünk: utánunk egyik hazánkfia, kezében a gyász-
fátyollal borított egyetemi zászlóval, melynek fehér lapján 
csak ezen aranyos számok olvashatók: ,,1848" — körül-
véve más 4 hazánkfiától, kik a szinte gyászfátyollal borított 
egyetemi pálcákat vitték, — utánok többi hazánkfiai, mind-
nyájan nemzeti öltözetben. Erre következett az egyetemi 
if júság: legeiül a három testület (Franconia, Thüringia, 
Saxonia), utána a három egyesület (Germania, Arminia, 
Teutonia), a gazdászok két egylete s végre a nernegylet-
beli tanulóság nagyszámú közönségtől követve. E gyász-
menet a collegiumi utcán, a nagy piacon s Jánosuton át 
sürü néptömeg közt haladt a temető felé, s ide érvén, a 
halotti házhoz indult, hol a koporsó mellett a lekészen kívül 
a tanári karnak több tagja s az egyetemi hivatalos személy-
zet várakozott. Mi vállainkra vévén elhunyt barátunknak 
magyar címerrel s nemzeti szinü koszorú- s szalagokkal 
díszített koporsóját, azt az egyetemi tanulóság kettős sora 
közt az egész közönségtől követve a temetőben álló csinos 
templomba vittük s az általunk képzett körben az oltár elé-
be helyeztük. A templomban volt résztvevő közönségnek 
számát körülbelül 2000-re tehetni, tekintetbe sem véve 
azoknak nagy számát, kik a templomba nem férhetvén, a 
temetőben maradtak. Az egyházi ének elhangzása után t. 
Schlager lelkész ur (főt. Schwarz superintendens ur beteg 
lévén) a szószékre lépvén, minden tekintetben jeles s szi-
veinket megindító alkalmi beszédet tartott, az isteni gondvi-
selést már azért is magasztalván, mert minden fájdalom nél-
kül szólitá ki elhunyt hazánkfiát e világból azon célból, 
hogy a minek elérése után, mint hittanuló, törekedett, azt 
most tökéletesen s igazán megismerje. — s vigasztalásért 
esedezvén az elhunytnak távollevő szülei számára, kik akkor 
még csak nem is sejthették, hogy szeretett fiók jobb létre 
szenderült. A gyászmenet ezután az előbbi rendben a síi-
felé indult, hol miután a lelkész ur elmondta volna a végi-
mát, a jelenvolt 18 magyar ifjú körülvette az elhunytnak 
koporsóját. S most következett az, a mit lehetetlen volt 
melllöznünk, — a „Szózat" eléneklése! Hazánkfia távol 
hónától, idegen földön költözött át jobb a életbe; legyen 
tehát azon utósó hang is, mely koporsója fölött elhangzik, 
hazája nyelvének hangja honfitársainak ajkain! ne német 
beszéd a közönség kedvéért, mert hiszen alig hangzott el a 
lelkész szónoklata: de magyar beszéd se, melyei csak a gyá-
szoló magyarság, nem pedig a közönség ért: legyen inkább 
ének, magyar ének, mely mindenkor s mindenütt helyén 
van! A látvány oly szivreható, oly lélekemelő volt! A ma-
gas hóval fedett temetőn fekvő koporsó körül 18 magyar 
állott fedetlen fővel, könnytelt szemekkel mélabús hangon 
zengvén a lelkesítő költeményt bűcsúképen elköltözött tár -
sukhoz; s körülöttök tarka vegyületben az egyetemi if jú-
ság, tanári kar, városi közönség a csipös szél s roppant hi-
deg dacára mozdulatlanul, figyelve! Hiszen a német közön-

ség is érezte s ismerte ének által tolmácsolt érzelminket; 
értette ezen nyelvünket! Mélyen meghatva ez eseménytől 
szoriták meg H . . e s F r tanárok jobbomat, igy 
szólván: ,,Önök beszédjét nem értettük volna: ezt azonban 
megértettük mi i s !" 

Ez vala azon végtisztesség, mellyel elhunyt hazánk-
fiának hiilt tetemét a hideg földnek adtuk át, emlékét szi-
vünk mélyében őrizvén meg. Béke hamvaival! 

Tk. Gy. 

ALÁZATOS KÖSZÖNET. 

1860 Október 24-én egy „Alázatos kérelem"mel 
jelentem meg a tisztelt közönség előtt, melyben azért kö-
nyörögtem., hogy a pozsonyi ev. Lyceumban működő egyik 
tanárnak egy évi fizetését 1000 frtal fedezni méltóztassék. 
Azon nemes lelkű uraknak és asszonyoknak, kik kérel-
memre tettel felelni szívesek valának; mind neveik, mind 
adományaik itt következnek: 

Oktob. 27-én Vidéky Adolf 5 fr. Ziinmerman Sámuel 
5 fr. Steiner Jakab 10 fr. Türsch F. 40 fr. Báró Podma-
niczky L. 50 fr. 28-án Hollossy Béla 5 fr. Oszvald Lajos 
1 fr. Egy valaki 5 fr. Térey Torkos Ida 10 fr. — 29-én Dr. 
Kmetty Pál 10 fr. Dr. Batiszfalvy 6 fr. — 30-án Kochmei-
ster Frigyes 20 fr. — 31-én Mrász István gyógyszerész 
4 fr. Ghyczy Kálmán 10 fr. 

Nov. 2-án Matkovich Tivadar 10 fr. Ivánka Imre 5 
fr. Dr. Szontagh A. 5 fr. Ujházy Albert 10 fr. — 4-én Ba-
Ioghy László 5 fr. Egy szerencsétlen nő D. Egyházán 2 fr 
Karlovszky Zsigmond 5 fr. — 5-én Glacz József Paulison 
Arad v. megyében 4 fr. Draskoczy Lajos leik. által a Hold-
mezö-Vásárhelyi ev. gyülek. 10 fr. — 6-án Gegus Sámuel 
10 fr. — 7-én Görgey István 5 fr. — 8-án Kunz Péter 
Emil pénzügyi fogalmazó 2 fr. — 9-én Traun Bethlen 
grófnő 8 fr. Fuchs Gusztáv 5 fr. Heckenast Gusztáv 5 fr. 
Dr. Kovács 5 fr. Fiedler József 10 fr. —11-én Strokay 
Sándor Berekalján 5 fr. — 13-án Gerenday Antal 5 f r . 
Badics István lelkész 1 fr. Pesthy János 1 fr. a Lörinczi 
egyház pénztára 5 fr. Dr. Brocken József 1 fr. Blaskovics 
Kálmán 1 fr. Blaskovics Sarolta 1 fr. Kadlecsik N. 50 kr. 
Kurcz György 5 fr. báró Ambrózy Gyula 40 fr. Kis Lajos 
Bécsben 5 fr. — 14-én Molnár Endre kereskedő 2 fr. Ki-
rály Pál tanár 5 fr. Flachbarth Károly 3 fr. Jánisch József 
5 fr. báró Baldácsy Antal 500 fr. — 15-én Kund Vincze 
20 fr. Skultéty Pál lelkész 5 fr. — 17-én Nebojszai Mar-
czél Ján. 5 fr. Galanthai özv. Horváthné 1 fr . Ifj. Horváth 
János 1 fr. Sziklay Ede 5 fr. Egy róm. kath. asszonyság 
2 fr. Czékus István 2 fr. Nádosy István 10 fr. Nagy István 
5 fr. — 19-én Benedikty György 5 fr. Stehlo János 2 fr . 
özv. Kenessey Zsigmondné 10 fr. — 20-án Bachich Pál 
ügyvéd 5 fr. Németh Sámuel 10 fr. Czeides Péter 25 fr . 
Schneider József 20 fr. Klein Ernő lelkész 1 fr. — 22-én 
Schneiker Jakab leik. 2 fr. — 23-án Tálljai postajeggyel 
érkezett 20 fr. — 24-én Sárközy Gyula 2 fr. Sárközy Kál-
mán 2 fr. Szűcs Adolf 2 fr. Szűcs Dienes 1 fr. Szűcs Gede-



deon 1 fr. Mészöly Lajos 1 fr. Nagy Boldizsár 1 fr. I)obro-
nyovszky Károly péteri leik. 4 fr. Gocsi Csanádi Soma 2 fr. 
Szemerey Sándor Kisfaludról 50 fr. 

Decemb. 1-én Horváth Sámuel leik. 10 fr. ugyanattól 
a tápda számára 5 fr. — 4-én Becker verbászi leik. 2 fr. 
Mokry János 2 fr. Mokry Sámuel 1 ír. Lauffer könyvkeres-
kedő 10 fr. Rózsa Lajos 10 fr. Stéphani Lajos 10 fr. — 6-
án Taubinger Béla 5 fr. Gregersen G. Szobon 5 fr. — 8-án 
Tolnából Krits Józsefné 1 fr. Szabó Mihály kereskedő 2 fr. 
Steiner János üveges 1 fr. Gesell Kristóf 2 fr. — Nagylak-
ról Szeberényi Andor 3 fr. Csörföly Lajos Jegyző 3 fr. 
Szeberényi Lajos 1 fr. Kosztra Tivadar János 1 fr. Kvorka 
Endre 1 fr. Chrenek János 1 fr. Molnár György 1 fr. Le-
szich János 50 kr. Zayácz Dániel 50 kr. Bartók Imre 2 fr. 
— 15-én egy technikus Budán 1 fr. — Sponer Tivadar 3 
fr . Dr. Fleischer Fr.2 f. Dr. Kosch Sándor 1 fr.Székely Gusz-
táv 1 fr. Szelényi Adolf 1 fr. — 20-án Szendy János és fia 
10 fr. Csermák János leik. 3 fr. — 22-án Teszák Sámuel 
esper. ur által 25 fr. 65 kr. melyhez járultak Subert István 
1 fr. Conrad Mich. 2 fr. Vanicsek Mih. 1 fr. Brunovszky 
Pál 1 fr. Vanicsek Pál 60 kr. Tomasovicz Ján. 1 fr. Holub 
Lud. 50 kr. Szenicky Ján. 1 fr. Vanicsek József 60 kr. Va-
nicsek Ign. 1 fr. Vanicsek Samu 70 kr. Paur Pál 80 kr. Ni-
Itolay Fried. 1 fr. Adamich Mih. 50 kr. Luzsa János 40 kr. 
Vanicsek István 40 kr. Scheífl Pál 40 kr. Kristoff János 40 
kr. Rózsa Samu 30 kr. Rózsa János 40 kr. Rózsa Pál 20 kr. 
Zelinka Pál 30 kr. Stettka Pál 1 fr. Stettka János 30 kr. 
Tomasovicz Márt. 40 kr. Scheffel János 40 kr. Adamis Ján. 
15 kr. Adamis Pál 20 kr. Kuklis Ján. 50 kr.jBrunovszky János 
1 fr. Conrád József. 4 fr. Vanicsek Dán. 1 fr. Teszak Samu 
1 fr. 20 kr. összesen 25 fr. 65 kr. Bánki egyház 50 kr. 
Schimko Gusztáv 50 kr. — 23-kán Torkos Károly esperes 
ur által Orosházáról 50 fr. — Ehhez járultak: Horváth 
János 3 fr. Pusztai Ád. 1 fr. Rajki Józs. 1 fr. Hatos K. 1 fr. 
Jároly Mihály 1 fr. Varga György 1 fr. Kovács Pál 1 fr. 
Széli György refm. 2 fr . Székács Ján. 1 f. Ravasz Ferencz 
1 ft. Foltiny lg. kath. 3 fr. Bőhm Abr. izr. 1 fr. Bordé Laj. 
refm. 1 fr. Székács Pál 1 fr. Foltiny Imre kath. 1 fr. Ren-
csisovszky Fer. kath. 2 f. Jancsovics Pál 5 fr. Járolics Ján. 
4 ft. Harsányi Ján. 1 fr. N. N. 1 fr. Singer izr. 2 fr. Horváth 
Pál 1 fr. Jankó Ferencz 1 fr. Szendi Horváth György 1 fr. 
Fischer Pál izr. 1 fr. Kis István 1 fr. Szász András 1 fr. 
Mauks Ödön kath. 1 fr. Rapcsák Jos. kath. 1 fr. Lázár Ist-
ván kath 1 fr. Balázs Mihály kath. 2 fr. Vitéz Mih. 2 fr . 
Torkos Károly 2 fr. összesen 50 fr. Baross Károly lelkész 
Bánfalván 5 fr. — 25-én Blázy Lajos 2 fr. Sárkány János 
lelkész 50 kr. Sárkány József 10 fr. Sárkány János birto-
kos 2 fr. Safáry József 1 fr. — 28-án Hrabovszky János 
10 fr. Berzsenyi Miklós 10 fr. Vetsey Sándor 10 fr. Esz-
tergomi György 120 fr. 

1861 januar 4-én Tóth Lajos ur Szabadkáról 10 fr. 
Sárkány Sámuel 4 fr. Összesen 1457 fr . 65 kr. 

Ezen pénzből — miután az egyetemes gyűlés 1860-
iki jegyzökönyve 2 l - ik pontjából az tiinik ki, hogy sajátké-
pen nem 1000, hanem csak 800 ftra van szükség — kifi-
zettem a pozsonyiaknak 800 ftot. s ugyancsak nekik Horváth 

S. a tápdára szánt 5 ftját a takarék pénztárba tettem 652 ft. 
65 kr. Összesen 1457 fr. 65 kr. 

A pozsonyi testvérek hallgatásukkal fogják nyugtat-
ványozni a felvett 805 ftot, a pesti takarékpénztárba 34444 
sz. alatt saját nevemre betett 652 ft 65 krt pedig a még ne 
tán érkezendő összvegekkel együtt vagy magam vagy örö-
köseim az ezen év folytán összeülendő egyetemes gyűlés 
birtokába és határozata alá bocsátjuk és a határozatot az 
adakozó felekkel közölni fogjuk. Mivel pedig az adakozók 
nevei, kézzel foghatólag bizonyítják, hogy itt hit-különb-
ség nélkül a testvér szeretet nyújtotta adományait s ezek-
ben minden felekezet képviselve van, nem kétlem, az egye-
temes gyűlés ugy fog intézkedni, hogy ezen örvendetes és 
jellemző jelenet az utókor emlékezetében örökítve legyen. 
E szempontból véve a dolgot kívánatos, hogy az adomá-
nyok most már a „keresztyén közösség alapitmánya" czim 
alatt folytatva legyenek, az egyetemes gyűlés határozatát 
megelőzőleg és követőleg is. Addig is vallásos örömtől át-
hatott legszívesebb hálámat nyilvánítom s nem titkolhatom 
el Isten, és a világ előtt, mennyire jól esett szivemnek, hogy 
mig a közös haza törvényhozói a protestáns nevelési ügy-
höz eddig semmi áldozattal nem járultak, a hazának egyes 
polgárai kicsinyben, tettel bizonyítják be, hogy ennek csak-
ugyan máskép kellene lennie. A nagy Isten pedig, a mi 
közös atyánk áldja meg azokat kik elvben is, tettben is, j e -
lenben is, jövőben is a szeretet közösségét követik. 

Kelt Pesten 1861, jan. 14-én. Székács József. 

Adakozások. 

„A gr. Ráday-könyvtárra" : A brádai ref. egyház 2 
fr. Zakariás Dániel lelkész 2 ft. — Sookról Ensel Réső J ó -
zsef ur 1 ft. Fülöp József 50 kr. többen 13 ft. 50 kr. Tek. 
Balogh Péter ur Literáti János ur által 3 ft. — A felső eöri 
ref. egyh. és leik. 10 ft. Szerk. 

„Az alsó-vádászi ref. egyh. részére" : A brádi ref. 
egyház 4 ft. — Tek. Balogh Péter ur Literáti János ur ál-
tal 2 ft. — A felső eöri ref. egyh. és leik. 2 ft. Szerk. 

„A Libánoni keresztyének részére" : A brádi ref. 
egyh. 4 ft. — Sookról: T. Ensel Réső József ur 1 ft. Fülöp 
Lajos ur 1 ft. Fülöp József 50 kr. többen 2 ft. 50. kr. 

Szerk. 
.,A nemes-oroszi leik. és tanító számára" : Püspöki 

ref. lelkész Pap Károly ur 1 ft. 10 kr. püspöki tanitók : 
Szabó Lajos ur 30 kr. Fekete Sámuel ur 50 kr. Szíjas 
György ur 30 kr. — nt. Szalay Antal alesperes 1 ft. 30 kr. 
— Tek. Balogh Péter ur Literáti János ur által 2 ft. — A 
felső eöri ref. egyh. és lelkész 4 ft. Schaffer András orvos 
ur 1 ft. Szerk. 

„A moldva-oláhországi missióra" : Sookról: T. Ensel 
Réső József ur 1 ft. Fülöp Lajos ur 1 ft. Fülöp József 50 
kr. többen 2 ft. 50 kr. — A komáromi esperességből: Sá-
ros nagy Padány községe 5 ft. Ekes 1 ft. Lak-Szakállas 1 
ft. Cs. Radvány 5 ft. — Tek. Balogh Péter ur Literáti Ján-



ur által küldött 2 ft. — A felső eöri ref. egyh. és lelkésze 
5 ft. Szerk. 

„A pesti prot. árvaintézet számára": Tek. Balogh 
Péter ur Literáti János ur által küldött 3 ft. — A felső 
eöri ref. egyh. 2 ft. Szerk. 

„A gr. Széchényi István emlékszobrára" : A brádi 
ref. egyh. 10 ft. o. é. Szerk. 

Gróf liáday Könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Csapó Lajos börtönőr Szolnokon 1 ft. izsáki ref. egyház 
34 ft. 34 kr. Széless Lajos ur izsáki leik, 2 ft. Szombathy 
Lajos ur lovasberényi leik. 10 ft. hajdú böszörményi ref. 
egyh. ajánlott 100 ft. = 47 ft. 34 kr. s 100 ft, ajánlat. 

Közli Török Pál 

„Adakozások a pesti ev. reformált iskolára": Ked-
vesen lepettünk meg. m. évben „gr. Vay Dániel" ur követ-
kező levele által: „A pesti gymnasium magántudomásom 
szerint 1859-k évi oct. 1 -n megnyílván, mint autonom isko-
la : immár bekövetkezettnek látom régen tett alapítványom 
életbe-léplének idejét. — Ennek következtében a pesti h. 
h. összes iskola részére életemben kötelezett évenkint 50 
ftot az első, 1859-k évi oct. 1-től száinitott évre, tisztelet-
tel, hazafiúi és protestáns buzgó örömmel ide csatolva, — 
vagyok sat. Gróf Vay Dániel". 

Szintén részvétteljes levelét vettük a „beregszászi" 
ref. egyháznak, mely ekkép szól: „Midőn a szigorú körül-
mények közé jutott pesti egyház segélykérő fölhívása a 
fentebbi esztendőkben hozzánk is eljutott: viszhangra talált 
az nálunk is : de a szíves akaratnak megfelelő tehetségünk 
hiányzott. Most 1813 óta épülő, kívülről már elkészült, el 
is avult, templomunknak belső fölszerelését Isten segedel-
mével bevégezvén, bárha fedelét és tornyát ismét ujita-
nunk kelletik: nem mulaszthatjuk el, tehetségünkhöz ké-
pest, szíves részvéttel járulni a még most is sok kiadások-
kal terhelt pesti testvér egyház segéllésére, és a mit szá-
mos és nagy szükségünk mellett elszakíthatunk, édes öröm-
mel melléklünk ide 42 o. é. ftot oly célból, hogy ezt a pesti 
ev. reform, egyház, iskolájára, „mely a mienk is," fordít-
hassa. Kívánván egyszersmind, hogy a mindenható adja ál-
dását azon egyházra s annak buzgó s lelkes kormányzóira, 
hogy hitfelekezetünk s nemzetünk érdekébeu szándékba-vett 
szép tervöket tökéletességre vihessék, teljes tisztelettel 
maradunk sat. a beregszázi ev. ref. egyház elöljárói, külö-
nösen azok nevében Békássi Sándor, lelkész." 

Ily jóakaratnak s áldozati készségnek jelen évben 
sem hiányzanak tanujelei. A pesti „főiskola4- részére köze-
lebb a „s. pataki ref. egyház" harmad ízben küldötte meg 
a 6 ft. 30 krt, mint kamatot azon 100 ez. ft. után, melyet 
régebben a pesti főiskola javára aláírva szentelt. Szinte 
igy Madarassy Károly ur Fásról 12 ft. 60 krt, 200 ft. ala-
pítvány után. Továbbá, a pesti theol. collegiumnak mult 

évben pálya végzett növendéki, annak javára alapítványul 
adtak: Szilágyi Benő 5 ft. Farkas Dezső 10 ft. Dömők Pé-
ter 10 ft. Miskolczy Dienes 8 ft. Thali Kálmán 10 ft. Győry 
Vilmos 10 ft. Kemenczky Károly 10 ft. Csécsi Miklós 10 ft. 
Sándor Mihály 5 ft. Erős Dániel 5 ft. = 83 ft. 

A „gymnasium" részére Pesten „Búzás Károly" ur, 
kerékgyártó mester, alapítványul adott 50 ftot, Silye Gábor 
ur 10 ft. Morócz István ur 10 ft. Jámbor Endre ur 5 ft. 
Auer Eduárd ur 2 ft. Virágháti Lajos ur 5 ft, ennek neje 
1 tallért: tekintetes „Meczner Ferencz" ur pedig, korláti 
lakos és birtokos Abaűjban, 128 darab könyvet adományo-
zott a bibliotheka gyarapitására. Közli Török Pál. 

SZÍVES KÉRELEM ÉS FELHÍVÁS A „HÁZI 
KINCSTÁR" ÜGYÉBEN. 

Mint már e lapok utján is, de meg az arra 
tett egyenes felhívások folytán értesült a pro-
testáns olvasó közönség, alulírott újév óta e lapok 
szerkesztésén kivül még egy uj irodalmi vállalat 
vezetésének terhét vállalta magára , midőn a 
„Lelki Kincstár"-nak „Házi Kincstár" név alatt 
szerkesztését és kiadását vette át. Jól ismertük a 
nehézségeket, mikkel egy uj lap megindítása 
össze van kötve, kivált oly lapé, melynek mint a 
mi „Házi Kincstárunkénak is , főhivatása és 
célja, minden csábítóbb világi érdekek mellőzé-
sével, egyedül a vallás és erkölcs magasztos ere-
jével foglalni tért az egyházi és családi élet békés 
körében, — s különösen ily mozgalmas időben, 
mikor a politikai kérdések oly túlnyomó érdekkel 
foglalkodtatják a kedélyeket; nevünk vagy te-
hetségünk varázsában elbizakodva, az anyagi 
haszonrai kilátásban sem csinálhattunk magunk-
nak aranyhegyeket, mert ez önámitás oly válla-
lattal szemben, melyről annak volt kiadója Hecke-
nast Gusztáv ur, kétezeret felülhaladó előfizetők 
mellett egész készséggel mondott le egyedül azért, 
mert a befolyt jövedelem még a kiadás költségeit 
sem fedezte kellően, s mely iránt — valljuk meg 
őszintén — némely helyeken már a pártfogás is 
lanyhulni kezdett, — együgyűség lett volna. 

Midőn mindezek dacára említett vállalatnak 
mégis élére mertünk állani, egyedül azon tiszta 
és önzetlen elhatározás vezérelt, melyet azon 
meggyőződésből merítettünk, miszerint egy köz-
hasznú s erkölcsös irányú családi lapot, miután 
annak szerkesztője lemondott, kiadója pedig jövő-
jéről kétségbeesett, közönyösen megszűnni vagy 



épen megbukni engedni, a nélkül, [hogy életét 
megmenteni még csak meg is kisértenök, egy-
házunk és a magasabb emberi érdekek elleni 
árulás, felekezetünkre nézve pedig szégyen lett 
volna. De különösen bátoritott bennünket azon 
reménység, melyet protestáns közöngségtink min-
den szép és jó iránti fogékonyságában s annak 
hathatós pártfogásában helyeztünk; azt hittük, 
hogy a protestánsok, több mint három millió lel-
ket számláló egyetemében bizonyosan akadni fog 
három-négyezer család, melyek lapunkat azon 
csekély árért, mennyit egy év alatt a nemesebb 
szellemi élvezetért még a legszegényebb földmi-
velő-család is megtakaríthat, tömegesen megren-
delvén , vállalatunk életét biztosítják és fen-
tartják. 

És mit hozott a valóság reményeink fejében V 
mennyire felelt meg a közönség pártfogása benne 
helyzett bizalmunknak ? számolunk őszintén, de 
fájdalommal • a „Házi Kincstár" összes előfizetőinek 
száma még mindeddig nem üti meg a hatszázat. 
Képzelje már most a nyájas olvasó, van-e, lehet-
séges-e oly lap, melyet oly olcsó árért, mint a 
mienk, annyi tőkéből, mint a mennyi eddig hoz-
zánk begyült, s oly pártfogás mellett, mint a 
milyenbe eddig részesültünk, kiállítani és fentar-
tani lehessen. Pedig, hogy igéretünkhöz képest 
lapunkat oly tartalommal és oly modorban állí-
tottuk ki, a mi a méltányos igényeket kielégítheti, 
azt hiszsziik, arról a mutatványlap s ez évi első 
szám eléggé kezeskedik, s reményijük a kővetke-
zők még inkább tanúskodni fognak. 

Azon szives és bizalmas kérést intézzük hát 
ugy általában az egész prot. közönséghez, mint 
különösen a lelkész és tanitó urakhoz, a szülők-

höz és nevelőkhöz, az előbbkelőkhöz ugy, mint a 
közrendüekhez, méltassák több figyelemre lapun-
kat, vizsgálják meg komolyan annak irányát és 
tartalmát, váljon méltó-e az ezeknél fogva párt-
fogásra és ajánlásra; mert ha nem ? mi nem ki-
vánunk áldozatot, s magunk mondjuk ki legelőbb, 
hogy az oly vállalat, mely csak áldozatok utján 
létezhet, vesszen; s ha pedig ugy találják, hogy a 
vallás, közerkölcsiség és általános miveltség ér-
dekei elegendő indokok arra nézve, hogy egy 
lap létezzen, mely ezeket terjeszteni és ápolni 
tűzte feladatul, s a mienket ilyennek itélik, — 
részint a magok részéről történt előfizetés, részint 
pedig előfizetők gyűjtése által eszközöljék, hogy 
az biztosan nézhessen a jövővel szemben. S te-
gyék ezt nem mi értünk, nem azért, hogy mi 
ezáltal anyagi megjutalmaztatást nyerjünk, mert 
mi, bármi áldozat árán is, ez évben már megküz-
diink célunkért; de tegyék magáért az ügyért, 
tegyék önhasznukért, melyet az öntudaton kivül 
bizonyosan gazdagon nyujtand azon él vezet,melyet 
az oly csekély anyagi áldozaton vett szellemi és 
erkölcsi gyarapodásban maguk, vagy a hozzájok 
tartozókban tapasztalandnak; s tegyék különösen 
azért, mert csak is ily tömeges pártfogás bátorít-
hat és képesithet arra, hogy a vállalatot jövőre 
is folytathassuk. 

Egyúttal tudatjuk a t. olvasó közönséggel, 
miszerint „Protestáns Naptárainkéból még néhány 
száz példánynyal szolgálhatunk; az első nyomás 
példányai csakhamar elfogyván , a mutatkozott 
szükséghez képest még egy pár ezeret nyomatánk, a 
miknek azonban azóta csak egy része kelt el, a 
nagyobb rész pedig eladásra vár. 

Dr. Ballagi Mór. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lagi Mór. 

E n g e l és M a n d e l l o n á l , és minden hiteles könyvkereskedésben kapható: 

T R E N C S É N I C S Á K , 
cimü, a magyar akadémia által a N á d a s d i díjból 100 aranynyal koszorúzott történeti költői beszély. 

Szász Károlytól. 
Fűzve 2 ft., díszkiadás vászonban arany vágással 3 ft. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz melléklet van csatolva'. ElÖfizetésifelhivás a „Sárospataki Füzetek" ötödik évfolya-
mára, Kiadó Antalfi János gim, tanár. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES IS LAP. 
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 E S I D I J : 
He lyben : 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. 

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. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

A HELYI FELÜGYELŐK ERDEKEBEN. 

A „Prot. Egyh. és Iskolai Lapnak" mult évi 
51-ik számában Amen név alatt, a helyi felügye-
lőséget érdeklő, — vallási buzgalmat s avatott-
ságot tanusitó tudósitására, szinte vallásom iránti 
meleg részvétem által ösztönöztetve, a jövő zsinat 
határidejéig is, nyiltsisakkal, eszme és vélemény-
cserék általi vallás-alkotmányunk némely elvei-
nek megfejtése végett, következendő észrevéte-
leim megtételét veszem igénybe. 

Amen ur az egyetemes gyűlés által megren-
delt helyi felügyelőség életbeléptetését kivihetet-
lennek tartja, „mert nem minden gyülekezetekben 
találtatnak oly kitűnő egyéniségek, kik egyhá-
zaik élére állván, szép és nemes, de egyszersmind 
költség- és fáradsággal járó hivataloknak kellően 
megfelelhessenek." 

Tökéletes rokonértelemben találkoznám én 
ezen téren közlő úrral, ha az egyházak egyházi 
törvényeink szerint felügyelőt csupán egyházi 
tagjaik köréből választani kénytelenittetnének, 
tökéletesen egyetértenék, ha az egyházak auto-
nom jogaik ellenére, maguknak más szomszéd, 
vagy távolabb egyházakból is felügyelöt nem 
választhatnának. Mert tulajdon tapasztalásom sze-
rint állithatom, mennyiben csekély személyem is 
lakása helyétől több órányi távolságra levő egy-
házi gyülekezetekben volt, s jelenleg is távolabb 
egyházban felügyelő, — hogy öt helység is ke-
resztülutazható a nélkül, hogy nem felügyelőségre 
erélyes, alapos és vallásos, — de (ámbár sok 
gubás egyén, lángolóbb érzelmekkel és fogal-
makkal viseltetik vallása iránt sok kaputosnál) 

még csak valamivel miveltebb egyén is talál-
tatnék. 

De miután egyházaink, sem zsinati kánon-
jaink, sem századokra terjedő gyakorlat által 
el nincsenek zárva azon legszentebb vallási j o -
gaiknak élvezetétől, hogy maguknak más egy-
házakból is hitkedveltjeiket és elvrokonaikat 
felügyelőkül meg ne választhassák; — miután 
nálunk a tiszai kerületben, s nem kétlem, hogy a 
többi kerületekben is számos esetek bizonyítják, 
miszerint az alkalmatos helybeli egyének hiánya 
miatt megválasztott más egyházak körébe lakó 
felügyelők, főképen az utóbbi válságos időkben, 
egyházaiknak az alkotmányosság teréni megma-
radásán, fáradhatatlan erélyességgel működtek,— 
tudósitó urnák e tekintetbeni nézete, igénytelen 
véleményem szerint, nem a legerősebb alapokon 
nyugszik, — Nem, de nincsenek-e a tiszai kerü-
letben is több példák, miszerint, ha azon kerület-
ben ideiglenesen egyházi törvény gyanánt elfo-
gadni rendelt Berzevitzi szerkezet és esperességi 
határozat értelménél fogva, minden egyházban 
lenni kellő felügyelők egyházaikat fel nem vilá-
gosítják, a pátenst, mint üdvét ébresztőt fogadják 
el? — Nem voltak-e példáink, miszerint találkoz-
tak, ámbár csekély számmal lelkészek, kik kerü-
leti és esperességi határozataink ellenére, a fel-
ügyelő meghivása nélkül gyűlést tartván , a 
pátenst ijesztgetésekkel egyházaik által elfogad-
tatták ? — s csak midőn ezen esetek a felügye-
lőknek tudtukra esvén, s az egyházat felvilágo-
sítván, nemcsak az autonom egyházak koszorú-
jába visszaléptek, — de lelkeszeikkel is egyedül 
esperességi kettős elnökség utján, alig lehetett 
kibékíteni? S valljon a dunáninneni kerületnek 



azon 11 egyházaiban, melyek a jó tanács és lel-
kes felügyelők hiánya miatt a Kuzmányi-féle 
patentalis superintendentiát alkották, nem lett 
volna-e azokban üdvösséges a felügyelőknek 
megléte ? 

Azt mondja továbbá tudósitó ur : „De há t ! 
igy szólnak önök, kik ezen végzés hozatalakor 
alig, lia nem a régi jó táblabíró és prókátoros 
világban képzelték vissza magukat" stb. 

Kár a régi táblabirói világot oly gúnyos 
modorban előidézni, — mert az emberi jellem 
legszebb vonásának, a hálás megemlékezésnek 
megsértése nélkül kétségbevonhatlan az, hogy a 
legüdvösségesebb vallási békekötéseket és törvé-
nyeket, különösen az 1608-ik, 1647-kieket, sőt 
a legujabbi 1839—40-ki és 1843 —45-ki vallási 
cikkeket1; valamint az 1843—45. és 1847 — 48-ki 
törvények által democraticai elvekre változtatott 
régi aristocratiai polgári alkotmányt, és jog-
egyenlőséget, birtok és hivatal-képességet, s 
egyenlő teherviselést; azon igen gúnyolt jó tábla-
birói világ példátlan igazságszeretetének, felvilá-
gosodottságának, és hazafis ágának lehet köszönni, 
meg lehet győződve, t. tudósitó ur, hogyha az 
egyetemes gyűlésen nyilvánított véleményeik 
nem is voltak csalhatatlanok azon kegyed sze-
rinti táblabiráknak, de lelkiismeretek legtisztább 

/ # 

forrásából ömledeztek. En azon biztos meggyő-
désben, hogyha az 1848-ki törvény által egyen-
lőségi elvekre fektetett egy uralmi alkotmány 
biztos lábra tétethetik, annál a világon szebb és 
dicsőbb nem lenne, — a táblabirói kornak hive 
nem vagyok; de miután hajójának kereke törést 
szenvedett, még azon táblabirói kor is üdvösebb 
volt a 11 éves rendeletek melletti kormány-
zatnál. 

De egyházainknak autonom állásuknál fogva, 
bármely egyház kebeléből felügyelőt választha-
tási elidegeníthetetlen jogaik szerint, nem alapos 
tudósitó urnák a 2-ik pontban előhozott azon 
észrevétele, hogyha alkalmatos egyén az egyház-
ba nem találtatnék, minden hatás és tekintély 
nélküli felügyelőink léteznének, s „pictus mascu-
lusu-féle szerepet játszanának. Mert ez esetben 
kétségenkivül, a vallásosságánál, tudományánál, 
és értelmességénéi fogva, az egyházi tagoknál 
magasabb polcon álló lelkésznek, ha hiveinek 

- bizalmát megérdemlette, leend az egyházra oly 

üdvös hatása, hogy a felügyelő választásában 
tanácsát fogják követendeni, s a felvilágosodás 
fáklyáját terjesztvén elékbe, a helybeli alkalma-
tos egyén hiánya esetében, oly világi felügyelőt 
fognak választani, kiknek a vallásosság szent 
érzete leend minden tetteikben vezércsillaguk. 
Sőt épen, ha az egyház egyedül helybeli egyé-
nekre lenne szorítva, kénytelenittetnék jegyzőt, 
vagy más nem független egyént választani fel-
ügyelőül . 

A 3-ik pontban azon kérdést teszi t. tudósitó 
u r : „Veszélyes volt-e ezen egy személyü lelkész 
elnöklet a gyülekezetek autonómiájára nézve ? u 

Nézetem szerint a legutóbbi válságos időkben 
sok ágost. evang. egyházakban az egyedüli lel-
kész elnöklet a legveszélyesebb lett volna, és 
több helyeken botránkoztató jeleneteket valóság-
gal, elő is idézett! Nemde, nem ezen helyi fel-
ügyelők hiánya szülte ágostai egyházainknak 
botránykövét, az önkebeliinkbeni szakadásnak 
csiráját, az uj 11 egyházakból álló dunáninneni 
Kuzmányi superintendentiát? s váljon, ha a mult 
év sept. 2-kán a vallás dolgában kelt ministeri 
rendelet után helyi felügyelők nem léteznek, — 
nem alakulnak-e több oly Kuzmányi-féle választó-
falak vallási alkotmány hajónknak legszentebb 
evedző terén ? — Bizonyosan, az emiitett csekély, 
de mégis vészélyes botrányt kivéve, nem állot-
tunk volna vallási önállásunk mellett sziklaként, 
egyes akarattal, a Helvétia protestáns testvéreink-
kel karöltve nem vívtuk volna ki 1848-dik év 
előtti békekötések és szentesitett törvények biz-
tosította jogainkat! Mert a véleményeknek kétfelé 
ágozása esetében, a kormánynak módjában levén 
tulajdon pártjának nyomatékot szerezni, s zsinati 
törvénynyé alakulása után elvetési jogánál fogva 
a kijavítást hátráltatni, önhibánk miatt legalább 
békés uton többé ki nem javitandhattuk volna. 

Nem kétlem én, hogy t. tudósitó ur, ezen 
cikkéből is kitűnő vallásosságánál és alkotmányi 
hajónk épsége iránti érdekeltségénél fogva, soha 
az törvényes önállásunk terétől hajszálnyira sem 
távozott volna; de másrészről higyje el tisztelt 
értesitő u r ! Hogyha ágostai lelkészeink koszorú-
jának egy ötödrésze is, a lefolyt pátens kérdési 
időben a rendeletnek elfogadása mellett nyilat-
kozik, s a helyi felügyelők a felvilágosítás fák-
lyáját nem lobogtatják, azon csekély töredék a 



kormány pártfogása mellett, hatalmas erőre 
vergődhetett volna , s alig nyertük volna 
vissza ily könnyen vérrel szerzett törvények 
és békekötések biztositotta legszentebb jo -
gainkat. De a nemzet és törvényesen bevett 
valamely vallásfelekezet a törvényen alapuló 
egyes akaratának, a történelem bizonyítása sze-
rint is, mindég oly erkölcsi hatása volt, — mely 
ellen százezrekre menő fegyvereseknek szuronyai 
sem győzhetnek, s ha kis időre az erő hatalma le 
is igázza a törvényes alkotmányosságot, nem 
lehet ezen leigázásnak állandó alapja, nem tart 
hat sokáig, s a kártyából épitett ház gyanánt a 
legcsekélyebb szellő is romba döntheti: 

Egyébiránt a panslavisticus és más anyagi 
érdekekből származó némely lelkészek által ve-
zényleti harcokat kivéve, a lelkész elnöklet, mind 
az egyházi kormányzatnak vitelére, mind jogai-
nak védelmére, jövedelmeinek és kiadásainak 
kezelésére ámbár a legüdvösségesebb lehet; — 
de viszont a felügyelők a községi egyházakban, 
hogy a lelkész szent hivatásánál fogva sokszor 
kelemetlen végrehajtások által magára ingert, 
nem vonván, az Isten igéjét, mindég sikerrel hir-
dethesse ; — gyűlési határozatok végrehajtásának 
egyedüli eszközök; — a lelkészek, iskolatanitók 
panaszainak az egyház tagjai ellen, vagy ezek-
nek amazok ellen, legcélszerűbb módok általi 
megszüntetőjtik; az egyház és iskola jogainak, 
szabadalmainak, jövedelmeinek, ugy szintén azon 
személyeknek, kik azokban hivatalt viselnek, az 
esperességi gyűlésen védőjök; — a lelkész és 
iskolatanitó illetőségeinek beszedésében a gond-
nokot tanácscsal és útmutatással segítőjük; — 
egyház és lelkész között támadt csekélyebb vi-
szályoknak, hogy esperességi consistorium eleibe 
ne kerüljenek, szelidséggel elintézőjük; egyházát 
érdeklő eeperességi végzéseknek érvényesítőjük, 
csaknem mellőzhetetlen tagjai az egyháznak. 

Lehetlenség még tudósitó urnák az egyete-
mes gyűlés e tekintetben hozott határozatát ille-
téktelennek állitó nyilatkozatára meg nem jegyez-
nem, miszerint a főt. egyetemes gyűlés határozata 
akkor lenne törvénytelen és illetéktelen, ha zsi-
nati törvényeink ellenére felügyelői hivatalt állí-
tott volna fel, de miután azon törvények a fel-
ügyelői hivatalt nemcsak el nem törlötték, de 
több helyeken emlitésbe is hozzák, az egyetemes 

gyűlés oct. 11-diki határozatát illetéktelennek 
mondani nem lehet. Sőt jövő zsinati törvények 
alkotásáig is az egyetemes gyűlésnek nemcsak 
jogában, de kötelességében is áll zsinati törvé-
nyeinken kivül körébe oly intézkedéseket tenni, 
hogy vallási alkotmányunknak legszentebb gyön-
gye és ékszere, a kezdeményezés és önállás ön-
kebeltinkben, különbféle cél felé törekvés, válasz-
tófal alakítás által, felügyelők hiánya miatt meg 
ne ingattassék, hanem a helvét vallású testverein-
ként, vallási alkotmányunk fentartása mellett, 
megdönthetlen sziklaként őrt á l l j u n k . 

De az alkotmányosság elvénél fogva is tör-
vényen kivtili intézkedéseket, nemcsak az egye-
temes gyűlésnek, de a kerületieknek és esperes-
ségieknek is, egyházi hatóságok körében, és 
egyházi főbb hatóságaik végzéseinek sérelme 
nélkül alkotni jogukban áll. 

A tiszai kerületben régen létezik már ezen 
életbeléptetett határozat, a nélkül, hogy az egy-
házak, vagy lelkészek részéről legkisebb panaszra 
vagy nehézségre nyújtott volna alkalmat, s a 
mint főképen ez évben néhány tévútra vezetett 
egyházakat tanácsaik által, a rendes kerékvágásba 
hozták, igenis éreztük ezen intézkedésnek jóté-
kony és üdvös malasztját. 

Rozsnyó, jan. 5. 1861. 
Hámos Lajos. 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBBITÁSÁRA. 

(Folytatás). 

Ezen most elősorolt ének szerzőknek szokásuk volt, 
hogy ezt is megemlítsem, s feledékenységbe ne menjen az 
is a mondottakon kivül,—hogy költeményeiknek elejére vagy 
végére, vagy mind a két helyre az énekeknek, vagy tartal-
mát tették oda, vagy pedig az eleihez bevezetést, az utoljá-
hoz conclusiot csatoltak. Ez természetesen nem kis kárára 
volt a müegységnek, a minek itt nyoma sem található, mert az 
írók csak irtak, írtak, míg végre mikor azt hitték, elég rész-
letesen ki van fejtve a tárgy, a conclusiot oda tapasztották, a 
a mely némijterekség formát (ha kerekségnek lehet az 
ilyet nevezni) kölcsönzött a darabnak, minthogy ez utolsó, 
a conclusio az exordiumra vergal. Az exordium, és conclu-
sio, ugy veszem észre, csak az ének tartalma hitelesítéséért 
használtathatott, mert benne mindég ki van téve az illető 
bibliarész szerzőjének neve, a melytől az alapeszme vé-
tetett. Például álljon ezen két stropha: 

* 
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Exordium. 
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy \ala, 
Mikor bűnéről Náthán propheta megfeddette, vala, 
Keserves szivvel sirván Istennek igy könyörög vala. 

Conclusio. 
Szenl Dávid király az ö lelkében igy könyörög vala, 
Az Isten előtt mikor bűnéről vallási tészen vala, 
Ötvenegyedik dicséretiben ezt beirta vala. 

Régi költőink, minthogy céljuk az igaz vala, a szép 
pedig nem, vagy azért mivel nem tudták ezt amazzal meg-
egyeztetni, vagy mivel az vala hitük a formalitásokban 
gyönyörködő római katholikusok ellenében, hogy az igaz 
nem szorult külsőre, — tehát vagy tehetetlenségből, vagy 
reactionalis elvből, minthogy az igazat a széppel nem 
egyeztették meg, nem is hozhattak valami művészi ered-
ményt létre. 

S minthogy nem hoztak művészi eredményt létre, 
hozzá járulván talán még az egyenlő fokú műveltség is, 
mindaz énekiró egyformának, egyenlő tehettségnek tűnik fel, 
ugy hogy nem igen van költő, kit egyik vagy másik fölé 
lehetne emelni ezen korból. 

Szenczi Molnár Albert kiemeli ugyan zsoltárai elébe 
irt élőbeszédében: Szegedi Gergelyt, Sztárai Mihályt, Bor-
nemisza Pétert, Huszár Gált, Beythe Istvánt és Skaricza 
Mátét, de ezeket is csak a külső verselés módját tekintve. 

Azonban, ha valakit ki kell emelnünk, akkor mind 
verselés, mind költői dictio, mind phantasia tekintetében 
Sztárai Mihály az, a ki kiemelendő, már csak azért is, mert 
ö leglelkesedettebben kezelte lantját, hirdetvén és tanítván 
az Isten igéjét a népeknek és téritvén a népeket zengő 
énekekkel. 

Ennyit előleges ismertetésül régi poétáinkról. 
A mi mostani énekeskönyvünk énekeinek szerzőit 

illeti, most rólok nem szólok, majd alább igen. Különben is, 
a ki fel akarná azokat keresni, tekintse meg a Sárospataki 
Füzetek 1858-ki második félévi folyamát, ott megfogja ta-
lálni (859. lap) tisztelendő Szentpéteri Sámuel ref. lelkész 
úrtól közölve. 

Utoljára arra kérem az illető urakat, kik azon egyhá-
zak lelkészei, a hol Lengyel József (debreceni phil. prof. 
azután szalacsi pap), Keresztesi József (elébb váradi, az-
után szalacsi pap) és Nagy István (hajduböszörményi pap) 
lelkészek voltak, ne terheltessenek a szerkesztőséghez 
róluk életirati közlésöket megküldeni, hogy dolgozatomban 
felhasználhassam. 

r 

Enekeskönyvek. 

Az énekszerzés bár jókor, adatunk szerint a mohácsi 
vész évében, megkezdődött; mit bizonyit azon két ének, a 
melyekkel Tóth Ferenc helyesen igazolja a reformationak 
még a mohácsi ütközet előtt bejöttét magyarhazánkba, s a 
melyekről azt állitja, hogy azok közvetlen 1526-ban Írat-
tak, mivel oly tényeket sorolnak elő, a mik már 1527-ben 
nem mondathattak, minthogy már ekkor Ferdinánd meg volt 
koronázva, sat. bár jókor, még 1526-ban megkezdődött az 
énekköltés; mindazáltal a reformatio első másfél tizedé-

ben, mert Istvánfi Miklós után, 152 l - r e teszem a vallásuji-
tás első kezdetét, általánosan közös és nyomtatott, magyar 
énekeskönyvek az isteni tiszteletnél használatban még nem 
találhatók. 

Ezen idő alatt hogy mik pótolhaták a hiányt, ha ada-
taink nem volnának, egyszerűen azt mondanók: a régi la-
tin énekek, még idegen nyelvű minőségökkel. Mert azon 
egypár, mohácsi gyász esetre irt siralmas ének, melynek 
egyikét már címről ismerjük, s a másiknak felirata pedig, 
Gönci énekes könyvében ez : „Más siralmas könyörgése 
Magyarországnak, mely láttatik szereztetöttnek az mohácsi 
veszedelem után," — nem sokat bizonyítana ellenök. De 
minthogy vannak adataink, melyek, bár a latin énekeknek 
eredeti minöségökben való ez idő alatti használhatása hite-
lességét teljesen soha meg nem szüntetik, mind a mellett is, 
hogy Toldy Ferenc három katholikus magyar kéziratos 
karkönyvet (lásd Magyar költészet 387 lap), fedezett fel 
szinte ez időből valót; de régibb eredettel, úgymint: Bat-
thyányifélét a gyulafehérvári, s két mást, a sárospataki 
könyvtárban, melyek a mellett szólnának, hogy a reforma-
tio előtt más énekek is használtattak, mint a latinok, a római 
egyházban; a mi pedig historiailag egyátalában nem áll,— 
ismétlem, minthogy vannak adataink, melyek a két emiitett 
énekhez csatlakozva, miután most már egyesülten azt erő-
sítik, hogy voltak más hiány pótlók is, határozottan állítjuk, 
miszerint a kérdéses másfél tized alatt irott énekek hasz-
náltattak, lettek azok eredetiek vagy fordítások, szereztetve 
az ország egyik vagy másik részében működő papok és r e -
formátorok által. 

Ezt igazolja Tóth Ferencnek Radán Balázs (egyike az 
első reformatoroknak)debreceni papról tett azon feljegyzése, 
melyben ez mondatik: ,,készített a debreceni ekklésia szá-
mára, egy az akkori időhöz illő éneket, melyet minden va-
sárnap a predicacio előtt rendelt a gyülekezettel énekel-
tetni, mely a 280-ik dicséret (régi énekes könyv szerint), 
mely igy kezdődik: Buzgó szivvel te fiaid kegyes atyánk, 
könyörgünk." Hasonló énekszerzőnek állitja Tóth Ferenc 
Dézsi Andrást, kiről azon hozzátétellel, nem tudja: rector 
vagy pap volt-e, ezt hagyja emlékezetbe, hogy 1549 körül 
élhetett (lásd egyh. tört. 36. lap). 

Ezen a szükség pótlásának mikéntjét oly jól jellemző 
adaton kivül, idesorozhatjuk szinte emiitett historicusunknak 
azon megjegyzését: „dicséretekről" cimti cikkében, a dobszai 
(Szigetvártól nem messze nyugatra) ref. egyházról, mely-
ben egy kéziratos énekes könyvet tulajdonit az emiitett 
egyháznak ezen szavakban; ,,van most is egy régi és még 
a reformatio elein íratott mesterséges betűkkel festett és a 
régi kézírásokkal felékesített énekes könyve, melylyel azon 
eklézsia is élt, és 1643-dik esztendőben harmadikszor köt-
tetett be. Ezen énekes könyvben találtatik egy ének a meg-
igazulásról, melynek utolsó verse igy van : " 

,,Ez éneket szerzettük ennyi időben, 
Ezerötszáz negyvenötben 
Szivünk bánatjában, 
Hogy emberek ne bízzanak az ö érdemekben, 
Csak bízzanak erős hittel Krisztus érdemében." 



Nein tudom, hogy ez énekes könyv most megvan-é ? 
Nagyon óhajtanék, hogy az illető lelkész Barla István ur, 
egy tudósítást közlene velünk a szerkesztőség által; a mi 
nagyon lekötelezne. 

Azonban ebből hogy minden egyháznak egész kötetre 
menő énekes könyve lett volna egyszerre, azt következtet-
nünk egyátalában nem lehet; mivel tudjuk, hogy a lemá-
solás teméntelen költséget igényelne, a szegényebb egyhá-
zaknak a gazdagokénál sokkal nagyobb száma semmi mó-
don nem bírhatta volna meg. De, meg ha képesek lettek 
volna is megszerezni, még sem tulajdonithatunk minden 
egyháznak egész kötet énekes könyvet, minthogy a kez-
deményezés szakában különösen, nem lehetett annyi kész 
magyar ének, miután azon énekek szerint, melyekben a 
szereztetési év feljegyeztetett, esak az 1540-dik év s utáni 
időt vehetjük az énekköltészeti termékenység emelkedettebb 
korának. 

Azt mondjuk tehát, hogy volt az az idő, mikor az egy-
házaknak jobbára csak egy énekkel kellett beérni, mint a 
debrecenieknek Iladán Balázs korában, ugy azonban, hogy 
az lassan lassan egy kis füzetté, s később egész énekes 
könyvvé nőtte ki magát, mellé lemásolgatván a kerengő 
énekeket vagy az illető tanitó vagy a pap, vagy pedig más 
irni tudó ember. 

Ilyen neműnek tartom én részemről a dobszai énekes 
könyvet, ismerve az egyház állását, a mely anyagi tekin-
tetben, értve az egyházi birtokot, nem valami kitíinö helyet 
foglal el, mint többnyire minden prot. gyülekezet. S ezt 
annyival is inkább hiszem, mivel az énekforrás, Sztárai Mi-
hály működési tere, Laskó vidéke legfölebb 10 mértföldre 
esik a nevezett egyháztól, a honnét könnyen elszivárogha-
tott az ének patak módjára Pobszába. De ez csak gyanitás. 

(Folytatása köv.) 

ISKOLAÜGY. 

A FELSŐ-SZABOLCSI H. H. EGYHÁZMEGYE szel-
lemi életmunkáságának ujabb jelét adta az által, hogy ez 
év folytában az iskolai választmány kebelében is megalakult. 
Tagjai a lelkészek közül: Szilágyi János, Tót Péter ; vilá-
giak közül: id. Bónis Sámuel, Gróf Dégenfeld Gusztáv, 
Pilisy Lajos, és két tanitó: Tar Sándor, Kósa Imre. — De 
már tudomásunkra jött, hogy az ifjú Gróf Degenfeld lemon-
dását be adta. 

Nem lehet érzékenyen el nem panaszolnunk, hogy 
minket mind a két Gr. Degenfeld elhagyott. Mikor az apa 
megvált tőlünk örömünk keserédes vala, mert tudtuk, hogy 
a távolban is miénk marad; de nincs többé gyűléseinken 
utánozhatlan munkásságával magas születése szelid huma-
nitásával, mely előtt a makacs fenhejazás is önkénytelen 
meghunyászkodott. A nagy reményű fiúhoz édes remények 
kötének minket; de ő sem miénk többé. 

A választmány első rendezett gyűlését tartá Eper jes-
kén Decemb. 13-án Szilágyi János elnöklete alatt. Első ha-
tározata : hogy az egyetemes választmány által készitett 
alapszabályokat tartja sinórmértekül, és ez által magát az 
egyházkerületi választmánynyal kivánja minden iskolai 
ügyekre nézve közvetlen érintkezésbe tenni. — Átnézvén 
a körlátogatók jelentéseit, inindennütt nagy és fontos aka-
dályokra talált, melyek az iskolai nevelést hátráltatják, pél-
dául a gyermekek iskolába nem járatása, a tanitók fizeté-
sének meg nem adása, — vezér- és kézi könyvek, valamint 
más iskolai szerek hijánya. Mind ezekre nézve az esperesi 
hivatal kéretik fel, hogy az ilyen akadályokat a szokott 
egyházi látogatás alkalmával egész erővel és buzgalommal 
elhárítani igyekezzék. 

Nem kerülte ki figyelmét a választmánynak a szegé-
nyebb sorsú iskola tanitók szánandó helyzete sem, kiknek 
csekély jövedelrnök nem, hogy a kor kivánata szerinti elö-
haladást gyámolithatná, hanem a mindennapi életfentartás 
szükségeit sem fedezi. Erre nézve a választmány egyik 
tagja — P. L. — ki a közügyek körül szóval és tettel min-
dig az elsők sorában szokott állani, — inditványozá: hogy 
ő midőn egy részről a tanítóktól szigorú kötelesség telje-
sítést kíván; más részről követeli az egyházi testülettől, 
sőt az egész társadalomtól, hogy azon szellemi munkásá-
nak, ki néki tagokat s polgárokat nevel, adjon méltányos 
dijt, — mert a legkisebb egyház is tagja lévén az egész 
testületnek, azt tehetetlenségében magára nem hagyhatja 
— erre nézve halaszthatlannak látja, hogy az ilyeneknek 
rögtön pótlék segély adassék; jövőre nézve pedig a taní-
tók özvegyeinek s árvainak sorsuk egy felállítandó intézet 
által biztositassék. Az elfogadott indítvány minél gyorsabb 
kidolgozása küldöttségre bízatott. — Intézkedett továbbá a 
választmányi gyűlés, hogy az alapszabályok rendeletei, és 
a tanrendszer mindennütt lehetőleg életbe léptessenek; 
valamint statutumunk azon pontját is fel elevenité, mely a 
tanítóknak rendeli, hogy a ,,Prot. Egyh. és Isk. Lap"ot kö-
rönként egyesülve hordassák. Sz.— 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Oskolai és házi növendék-élet. Erkölcsi és tudományos 
olvasmány, hazai élet apróbb eseményeivel, történelmi váz-
latokkal és fejtegetésekkel, mindkét nemen levő növendé-
kek számára. Irta Fáy András Pest. Emich Gusztáv m. 

acad. nyomdász. 1860. 
Az édes meglepetésnek és örömnek azon nemét 

éreztük e könyv megjelenésével, melynek címét ez ismer-
tető sorok elibe jegyeztük , mint a milyen rendesen el-
árasztja lelkünket, ha egy nyári estén a nap, melyet a 
láthatár nyugoti alját borító felhőrétegek miatt már le 
menni gondolánk, reményünk ellenére egyszer csak újra 
kiüti fejét a felhők alól s mielőtt lenyugodnék, bűcsuképen 
még egyszer bevilágositja fényes sugaraival körültünk a 
tájt. 



Ezelőtt két évvel volt, midőn ugyan e lapok hasáb-
jain a közhasznú tevékenység pályáján elaggott szerzőnek 
egy két kötetes müve mutattatott be az olvasó közönségnek: 
„A Halmay család." A milyen átalános volt az elismerés, 
mellyel a gyakorlati nevelés és oktatás e becses kézi-könyve 
a szülök, nevelők, oktatók és az egész közönség részéről 
íogadtaték, épen oly megdöbbentő volt a nyilatkozat, mely-
lyel az aggkorú és gyönge látású szerző, emiitett müvét 
annak előszavában „véghagyomány" — kép nyujtá nem-
zetének. Aggódva magyaráztuk e szó értelmét s féllünk, 
hogy azon szellemi megifjulás, mely a „Halmay-család" meg-
írásában nyilvánult, csakugyan utolsó fellobbanása lesz a 
fáklyának, mely a mi Fáynkban oly jótékonyan és sokáig 
világolt hazánkban s mi csak örökösei leszünk a véghagyo-
mánynak, anélkül, hogy a hagyományzónak még életében ki-
fejezhetnők hálánkat azon kincsekért, miket hagyományá-
ban tőle nyerénk. 

Hanem a gondviselés kedvezett óhajtásunknak; a 
nemzet nemtöje őrködött a jótékony élet felett! 

íme a nap nem nyugodott le, mert ismét látjuk fényes 

sugárait szétáradni; a forrás, melynek kiapadásától féltünk, 
folytonosan oly bőven buzog, mint az előtt; s a fa, melynek 
a mult évben már utolsó gyümölcsét véltük leszakítani ujra 
termett, s gyümölcse most is oly Ízletes, nedvdús és za-
matos. 

Fáynk ujra i r t ; új müve a fencimzett: 
„Házi és iskolai Növendék-élet." 
Kik Fáy András müveit átalában s közelebbről a Hal-

may család-ot ismerik, azokra nézve nem is kellene többet 
szólanunk; hogy ez új müvét is megszerezni siessenek, elég 
arra mutatnunk és azt mondanunk, hogy ez-bár magában 
is különálló egészet képez-nagyrészt a Halmay család foly-
tatása, — czéljára, irányára és modorára nézve pediglegé-
szen.— 

Csupán azok kedvéért tehát, kik a Halmay-családot, 
annak sziv—és erkölcsképző irányát s abban azon modort 
nem ismerik, mely a hasznos és komoly ismeretek közlé-
sét oly vonzóvá és kellemessé teszi, jónak látjuk röviden a 
„Növendék étet"—et is megismertetni; ezt pedig legczél-
szerübben véljük tehetni az által, ha a tisztelt szerző elő-
szavának némely helyeit szórúlszóra közöljük: 

„Ezen kötet szív — és erkölcsképzési oldalának is, 
ugyanaz az iránya, melyet Halmay - családom két kötetébe 
követtem: tudnillik a hazában divatosabb oskolai és házi 
eseményeknek és botlásoknak felhordása és fejtegetése s a 
növendékségnek ezek általi figyelmeztetése és megóvatása." 

„A mi pedig ezen kötetem történelmi oldalát illeti— 
ebben elkülönzött nézetemet és irányomat követtem. — Én 
elegendőnek tartom: a növendékkel, kinek még pályája 
elhatározva nincs, az egyetemes történelem azon fő és kor -
szakos pontjait, eseményeit, embereit ismertetni meg, mik-
nek tudását semmi pályán sem nélkülözheti, ha a miveltebb 
osztályhoz számíttatni kiván; és kellő irányt adni elébe, 
melyet idővel történelmi buvárlásaiban, olvasásaiban köves-
sen. Ama korszakos főpontok, mintegy nyugvó pontokul 
fognak szolgálni neki és emlékező tehetségének, a történe-

lem honában, melyhez később szerzendő történelmi ismere-
teit könyebben raggathatja.—Az adott irány pedig megtanít-
ja a növendéket azon szempontokra, mikből a történelem 
eseményeit, szerepelt embereit, elkülönözve az azokat netán 
környezett csillogásoktól, kellőleg megítélni szükség. Hogy 
ezen szempontokat a növendékre nézve erkölcs, emberiség 
nemesebb érzelmei, kegyeletek, honszeretet,jvalódi nagyság, 
tiszta barátság, hősies és áldozatos elszántság erényei 
képezik, fölösleges említenem." 

„Én egyedül a hazai történelmet óhajtóm a növen-
déknek terjedelmesebben, tüzetesebben, részletesebben és 
mellékes ismeretekkel összekötve, adatni elő; a többi tör-
ténelemre nézve megelégedném a kellő útmutatással: mi-
ként folytassa további tanulmányozásait a tudomány ezen 
szép ágában ? S ezen útmutatást ugy vélem szükségesnek 
adatni, hogy a növendék gyönyörrel vegyes foglalkozást, 
éleményt nyervén a nem száraz előadásokból, kedvet kap-
jon a történelmi olvasmányokhoz és buvárlatokhoz," 

„Én ezen útmutatásra, a régi görög és római törté-
nelmeket választottam, úgymint a melyek legtöbb anyagot 
szolgáltattak nekem tanulságokra , s legtöbb anyagot 
nyújthattak szükséges fejtegetésekre. Azonban e két törté-
nelem, nincs nálam oly részletekig kivivé, hogy minden 
további tanulmányozást, e két nagy nemzetre nézve is, ké-
sőbbre fölöslegessé tegyen." 

„Adja az ég, hogy könyvemet hazám szép reményű 
növendékei, nagy sikerrel használhassák, képezve abból 
sziveiket, kedélyeiket azon erényekre és lángoló honsze-
retetre, miknek példányaiban, a régi görög és római tör-
történelmek, oly kiválólag gazdagok!" 

Adja az ég! azt kívánjuk mi is. S hogy e kettős óhaj-
tás kellőmértékben teljesüljön is, csak attöl függ, hogy a 
szülök és nevelők s ezek folytán a növendékek, minő igye-
kezettel és jó akarattal fogják e könyvet haználni. 

Végezetre pedig szívesen kívánjuk: Isten tartsa meg 
sokáig, erőben és egészségben a tisztelt agg szerzőt, hogy 
még továbbra is ily becses és tartalomdús miivel gazda-
gíthassa ifjúsági irodalmunk szegény ágát; ha pedig ő 
munkálni megszünend, adja Isten, hogy sok oly termékeny 
„fái" legyenek e nemzetnek, mint Fáy András volt! 

K. J, 
— ^ O t w 

BELFÖLD. 

CÁFOLAT A T. GÖNCZI LAJOS, KELEMENTELKI REF. 
LELKÉSZ ISMERTETÉSIRE , MELY MEGJELENT A 
„PROT. EGYH. ÉS ISK. LAP" 46-ik SZÁMÁBAN. 1860. 

NOV. 18. 

Sajnáljuk, hogy egy lelkész társnnk, midőn egyház-
megyénket akarta meggyalázni, meggyalázta magát. Igen, 
mert csak vegyük szemügyre : ki, hol, mit és ki ellen vá-
daskodik ? 



A vádoló G. L., kinek több régebbi hibáit elnézte, 
eltűrte az egyházmegye és kormányzata, s kihez ennél fogva 
is inkább illett volna az egyházmegyét erősen szeretni, 
annak lábait könnyeivel mosogatni, s illatos balzsamot ön-
teni fejére, mint bottal kelni ki ellene, a mint cselekedett. 
Luk. VII. Valóban szeretetlen, evangyéliom ellenes és 
oktalan eljárás. De legyen elég most erről ennyi. Ezt is a 
rendkívül támadó kihívásra csak vontatva írjuk. 

E felett: a vádoló G. L., ki 10 év alatt alig volt há-
romszor Part. synodusi gyűlésben, holott minden évben 
négyszer tartatott; kötelessége ellen, mindig otthon rusti-
cált; s noha, mint értelmesnek tartott ember, egyszer meg 
is választatott három évre ülnöknek, de azon idő alatt is 
csak egyszer jelent meg. És már egy ily ember, miként 
irhát oly fennyen és gyalázólag az egyházmegye dolgairól, 
melyekről csak igen kevés, helyes ismerete pedig épen 
nincsen ? S váljon menthetné-e már most magát tudatlan-
sággal? Tudatlanságból hibázni nem vétek; de maga 
okozta és kötelesség elmulasztása miatt származó tudatlan-
ságból hibázni, kétszeres vétek. Ha az indus betömi beteg, 
tehetetlen apja száját a Ganges iszapjával, s igy végzi ki 
annak nynmorult életét, nem vétkezik, mert legalább jót 
akar nem maga okozta tudatlanságában; de G. L. tudatlan-
sága, saját hibája, s igy tudatlanságból esett hamis, gyalázó 
ismertetése kétszeresen vétkes. 

És hol vádoskodik G. L. ? A nagy közönség előtt. 
Valóban, ha lett volna is valami hiba vagy bűn elkövetve 
e.-megyei kormányzatunk által, nem az lesz vala-e teen-
dője egy jót akaró, emberséges tagtársnak, hogy az ellen 
közgyűlésben felszólaljon, hol minden lelkésznek s iskola-
tanitónak szava vagyon a közgyűlésekhez; ha igy meg 
nem hallgattatik, írásban adja be jelentését; ha igy sem ér 
célt, e.-megyei tanácshoz vagy consistoriumhoz, s feljebb, 
püspökhez, gen. synodushoz, föconsistoriumlioz panaszol-
jon ? Igy bizonynyal meghallgattatott, s a hiba orvosoltatott 
volna. De ezt nem tette; mint keresztyén, s még inkább 
mint keresztyén lelkész, nem emlékezett meg mit mond 
Jézus, Máté XVIII. 15, 16, 17. „A vétkezőt dorgáld meg te 
közötted és ö közötte; ha szódat fogadja, megnyerted 
atyádfiát. Ha pedig szódat nem fogadja, végy melléd még 
egy vagy két embert; hogyha azoknak sem fogadja szavu-
kat, mond meg a gyülekezetnek" stb. Ezt az utat szabják 
ki egyházi kanonaink, s más felsőbb rendeleteink is a hibák 
és sérelmek orvosoltatására. Aljas és törvénytelen eljárás 
hát, melyet G. L. követett, midőn vádjaival egyszerre a 
közönség eleibe lépett fel, mielőtt keblileg próbált volna 
igazitni. Oly eljárás, mely nyilván, nem javitni, hanem 
mocskolni, gyalázni, feketitni kívánó szándékra, rosz aka-
ratra mutat, a mi bizony nem dicséretes, de a tényezőt 
magát bélyegző eljárás. Az ilyenről mondja az i rás: Nem 
lakozik az Ur sátorában, ki gyalázatot szerez felebarátjá-
nak." Zsolt. XV. „A ki szól gyalázatot, bolond az." Péld. 
X. 18. ,,A csűfolókat Isten megcsúfolja." Péld. III. 34. 

Nézzük már, micsoda vádakat hoz fel? Ezek kétfélék. 
Különben is burkolt, nehézkes irásmodorában, csak röviden, 

gúnyosan odavetett, de ki nem fejtett; és másodszor, vilá-
gosabban kifejezett vádak. 

Az elsők közzé tartoznak az ily kifejezések: „Szán-
dokolt kihágások; „önzés" ; gyámságot vadászó patriarcha-
lismus"; „önző különcködés"; csábító önzés arany-borja" , 
— ezek, s még tán többek is csak könnyedén odavetett, 
kifejtetlen vádak, melyeknek alaptalansága, reméljük, e 
cáfolat egészében, részint fel fog tűnni a részrehajlatlan 
olvasó előtt, részint pedig, ha ismertető teljesiti, a mit 
ismertetése végén igér: „Szükségesetében folytatom," s 
bővebben kifejti, mit ért alattuk, bizonyosan általunk meg-
cáfolandók lesznek. Addig is pedig vétkes eljárásnak nyil-
vánítjuk, egy kormányzati testület ellen ily gyanúsító, r á -
galmazó vádak közzétételét. 

A világosabban kifejezett vádakat illetőleg. 
1. „Hibáztatni látszik azt, hogy noha a Gelei kanon 

csak három rendes Part. Synodus iránt intézkedett, itt 
mégis négy rendes P. Synodus tartatik." Nem tudja ismer-
tető, s pedig tudnia kellene, hogy több, mint 25—30 év óta 
itt negyedik Part. Synodus is szokott tartatni a tárgyak 
sokasága miatt, t. i. az őszi és tavaszi között egy téli. Azt 
sem tudja, hogy a G. Synodns ^néhány évvel ezelőtt ezt a 
negyedik P. Synodust is „rendesének határozta; s pedig a 
G. Synodus kinyomott jegyzökönyvéből olvashatta volna. 

2. „Hibáztatja, hogy noha a Part. Synodus idejét 
többnyire a válóperek veszik igénybe, melyek után dijt 
vesznek az ülnökök; s mégis az ekklézsiákkal s papokkal 
fizettetik a P. synodusi tagok élelmezését." Erre számokkal 
felelünk. Az 1860-ik év folytában máig a váló- s közke-
reseti peresügyek jegyzökönyve 146. számot foglal magá-
ban ; egyéb közigazgatási iigyek a P. Synodnson 185. 
számra mentek, s még ezenkívül az egyházm. tanácsban 
vagy consistoriumban, gazdasági s törvényes ügyei az 
ekklézsiáknak 176 számra. E két utolsó együtt 361 sz. 
jóval több 146. törvénykezési számnál. És valóban, a P. 
Synod. két első napjain, s még a harmadiknak délelőttjén 
is mind csak közigazgatási ügyek folynak; a való s közke-
reseti perek a harmadik s negyedik napon. Több napig nem 
szoktak tartani a gyűlések. Egy év alatt elfoly mintegy 40 
válóper. Ennek fele jó részt fél dijjas; más fele egész dijjas. 
Az egész dijjastól megy az ülnöki széknek, a törvény sze-
rint 10 ft conv. p. tehát húsztól 200 c. for. A féldijjastól 
5 ef. Tehát húsztól 100 cf. E tesz egész évre 300 con. fo-
rintot, melyből egy P. synodusi ülnökösködésre, négy nap 
alatt esik 75 cft. Ez 17 felé osztva (mert ennyi az osztó 
személyzet) jut egynek négy napra 4 ft. 24% kr. Unalmas 
és untató biz ezt igy elősorolni, de szükség az igazság 
védelmére. — Itt van tehát a nagy osztalék a válópénzek-
böl. — Ezt jól tudta ismertető is, mert midőn egykor vala-
melyik lelkésztársa kérdezte : miért nem jelenik meg a P. 
Synodnson, holott ülnök, azt felelte : „három-négy forintért 
nem töltöm ott az időt ; addig magam dolgához látok." 
Ebből látszik, milyen vonzalma van a közügyekhez, s mégis 
azokat váldolja, kik magánügyüket félretéve, a közügy 
iránt buzgalommal viseltetnek. — Nem igaz hát, hogy a P. 
Synodnson többnyire mind válóperek folynak, s azokért 



meg- volnának eléggé fizetve az ülnökök, annyira, hogy P. 
Synodus feltartására nem kellene költetni ekklézsiákat s 
lelkészeket, iskolatanitókat. Mi jut azon csekély napdijból 
szállásra, lovakra, cselédre stb. ? De akármint legyen a 
dolog, a valóság az, hogy e tekintetben semmi ujitás nem 
történt. A reformatiótól fogva mindég a P. Synodust ez 
egyh.-megyében az ekklézsiák, lelkészeik s iskolatanitóik-
kal rendre tartották, miként a gen. Synodust is rendre az 
egyházmegyék; és ezen élelmezésen kiviil, mindig vették 
az ülnökök a törvény szerinti válóperi dijakat, mint veszik 
a gen. synodusi ülnökök is. Mi kell ennél több az ezen 
pontbeli vád megcáfolására ? Ha csakugyan okvetetlen 
igazitni akar ezen t. G. L. ur, kezdje meg az operatiót a 
gen. Synoduson. 

3. „Hiháztatja, hogy P. Synodus tartásra 100 pengő 
forint vétetik fel néhány év óta, melyet a tehetősebb ekklé-
ziák egy magukra, a szegényebbek többed magukkal fizet-
nek lelkészeik s iskolatanitóikkal együtt." Az 1848-dik év 
utáni nehéz időben kezdett gyakrabban, mint azelőtt, a 
városban, Marosvásárhelyen, központi helyen tartatni a 
P. Synodus; még pedig részint szükségből, hogy ostrom-
állapotban annál kevesebbé gyanusittathasson a lelkészség 
félrevonult falusi titkos gyülésezéssel; részint az alkalma-
sabb helyiség tekintetéből; részint költség kémélésből, 
mert falun mindég többe kerül a fentartás, mint városon, 
elannyira, hogy két, sőt háromszáz cftra föltétetett az ek-
klézsiai számadásba, csak az ekklézsia része. Bizonyítják a 
számadások. Jónak láttatott hát megkérdezni a fentartásra 
következő ekklézsiát, ha hon akarja-e fentartani, vagy 
városon? S a mint tettszett, választotta egyiket vagy másikat. 
Ekkép három vagy négy ekklézsia közelebbről is kebelében 
tartotta fel. De többnyire mindinkább fizet, mint hon tartsa 
fel. Maga a P. synodus, pontos számítás után, szabta ki a 
megváltás dijját, s ugyan az határozza meg a következés 
rendjét a jegyzőkönyvből s téteti meg a felszólítást. A 
megváltás dijja 100 conv. ft. A tehetősebb ekklézsia egye-
dül fizeti ennek kétharmadát; egyharmadát lelkésze s isko-
latanitója. A kevésbé tehetősek ketten, sőt hárman is 
fizetik lelkészeik s tanítóikkal, hasonló mértékben. És ez 
épen nem sok. Mintegy 20 év alatt kerül elő egyszer a 
feltartás. — Két első napon áll a fogyasztó személyzet nap-
jára ötvenből; két utolsó napon áll 25—30-ból, körülbelől; 
tehát 150 személyből négy nap alatt. Egynek napjára 40 
conv. krral, megy a költség épen 100 conv. forintra. A P. 
Synodus értesítő levelében mindég kijelenti, hogy örömest 
megy az ekklézsiába gyliléstartásra, ha ugy kívánja ; de az 
ekklézsiák, lelkészek könnyebben feltartják városon, fize-
téssel, s ezt választják. Ennek sok egyéb haszna is van, mi 
szembetűnő már is a városon tömegestől megjelenő lelkészsé-
gen. A gondnok urak is inkább megjelenhetnek gyűlésekben, 
kiknek még szállást sem találhatni némely faluhelyen. Eny-
nyiből áll az a rettenetes 100 forint, mely felett még alku-
dozni sem lehet G. L. ur szerint. 

4. „Hibáztatja, hogy a pénzmaradékról a patriarcha-
lismus nem számol, de magának marasztja , mint Saul az 
áldozati felesleget." Igen igaztalan beszéd, aljas rágalom. 

— A pénzt veszi kezéhez egyik közügy igazgató, és épen 
t. Szász János mindég. S valamint minden más, a közügy 
igazgatók által kezelt pénzekről, ugy erről is legpontosab-
ban számadás adatik be a P. Synodus elébe, mely két szám-
vevőt szokott kinevezni, s ezek az egész számadást a gyű-
lés elébe terjesztik, ott felette határozat hozatik, s róla 
jegyzőkönyv vitetik. Maga a nt. esperes ur nem kezel 
semmi pénzt. — Megesik alkalrnatlau időben, hogy keve-
senjelennek meg a gyűlésen, s nem kél el mind a 100 forint; 
de a maradék mind egyházmegyei szükségre, többnyire az 
iskolatanitói képezdére fordittatik. Igy áll ez a P. Synodus 
jegyzökönyvében, hol a legutolsó fillérről is ki van mutatva, 
hova tétetett. S ha ezt nem igy tudta, miért nem járt végére 
G. L. ur Miért követett el oly alávaló rágalmat egyházme-
gyénken s annak kormányzatán, mintha az egyszerűen k i -
mondva, ellopná a maradék pénzt? 

5. „Hibáztatja az élethosszig tartó hivatalkodást. 
— Ez már más kérdés. Ez eddig is fel volt találva. 
Ez eléggé fel van, s fel lesz még inkább öntve a g a -
radba maga helyén és idején. Addig pedig, míg lejárna 
csak várakozzon csendesen, s tartsa magát G. L. ur a k a -
nonhoz, s más ide szóló felsőbb egyházi rendelethez. 

Ezek a vádjai ismertetőnek, melyekkel inkább önma-
gát ismertette meg, mint rágalmazót, hogy sem egyházme-
gyéjét, a világ előtt. 

Vegyük tekintetbe, utoljára azt is : kit vádol ? A 
marosi ev. ref. egyházmegyét, melynél rendezettebb nem 
sok van az erdélyi superintendentiában, a többszöri felsőbb 
elismerés szerint; melynek özvegyi tára is több, mint rajta 
kiviil mind összesen a többi egyházmegyéké; melynek 
válópereiben is igen ritkán talál hibát maga a gen. Synodus 
is; melyben miden ügyes, bajos dolgok nyilván, testületileg' 
folytattatnak; minden számadások pontosan vitetnek, ellát-
tatnak, és minden javaira az ekklézsiáknak a legszorosabb 
felügyelet van; melyben az egyetértést, közjóra általános 
törekvést eddig senki ineg nem zavarta; melynek esperese 
a gyűlésben is felszokta szólitni a tagokat, hogy szóljanak, 
kiknek szólójuk van, ellenkezőleg is a tárgyhoz, hogy el-
lentmondás, vitatás által annál inkább kiderüljön az igaz-
ság ; azt az egyházmegyét vádolja ismertető, melynek 
gondnokai gróf Toldalagi Ferenc, id. gróf Teleki Domokos, 
jogtudor Dózsa Elek urak, és pedig figyelmes, gondos, 
munkás gondnokai, kik bizony senki kedvéért el nem néz-
nék a hibát; azt az egyházmegyét vádolja, melyről az 
1859-ki Marosvásárhelyen tartott gener. Synodus alkalmá-
val, a püspöki vizsg. szék julius 6-án, mikor ismertető is 
jelen volt, ezt igtatta szórólszóra jegyzökönyvébe : „Ge-
nerális visitatiónkon jelenlevő gondnok atyánkfiai (a fenirt-
tak} örömmel emliték fel, hogy ezen egyházmegyében 
mindenek ékesen és szép renddel történnek, a mit esperes 
atyánkfia erélyes, fáradhatlan, buzgó eljárásának köszön-
hetni : Generális visitatiónk gondnok atyánkfiainak fölemli-
tését örömmel vette, s esperes atyánkfiának további erélyes, 
buzgó hivatali eljárására Isten áldását óhajtja." 

Ezek szerint , méltán mondhatjuk ú j ra : sajnáljuk, 
hogy egy paptársunk , midőn egyházmegyénket akarta 



meggyalázni, meggyalázta magát. Lehet valami daemon in-
spirált neki; de a kinek biblia van mindennap kezében, 
inspiráltasson magának az igazság lelke, nem pedig hazug 
és emberölő daemon által. 

Végül annyit teszünk még ide: Egykor a jeles frank 
hadvezér Turenne pongyola, reggeli öltönyben, hálósip-
kában nézett le csarnoka ablakából udvarára, mélázva. 
Egyik inasa, Lajos, oda szalad, s oly eröset vág tenyerével 
hátuljára, hogy a meglepett vitéz alighogy lábáról le nem 
esett, eljajdulva fájdalom miatt. Ekkor látva az inas, kit 
ütött meg, halálfélelmei közt esd bocsánatért, mondván: 
„Azt gondoltam, hogy Pista a kukta, s tréfálódni akartam 
vele." Mire felelt Turrenne: ,,Rosz ember, ha Pista lett 
volna is, ez igen erős ütés vala." Valóban t. Gönczi Lajos 
lelkésztársunk, ha Pisták, ha hibások lettünk volna is, ez 
igen erős ütés vala. 

Azért ne csudálkozzék, s ne is haragudjék, ha visz-
szapattant az ütés, sőt tulajdonítsa magának. 
Viski Zsigmond koronkai ref. lelkész és marosi ev. ref. 

egyházmegye rendes jegyzője. 
Losonczi Mózses b.-madarasi lelkész és e.-h.-m. r. igazgató. 
&ilvester János makkfalvi ref. lelkész, özv. árvái pénztárnok. 

Albert János vajai ref. lelkész. 
Pető György mezö-paniti ev. ref. lelkész. 
Molnár Dániel m.-kölpényi ref. lelkész. 

Vizi György m.-sámsondi ref. lelkész. 
László Gergely e.-sz.-györgyi lelkész. 

Szász Ferenc somosdi ev. ref. lelkész. 
Barra Dániel cséjdi ref. lelkész. 

Adorján János iklandi ev. ref. lelkész. 
Soltész Samu cserfalvi ref. lelkész. 

Lörintzi János n.-erayei ev. ref. lelkész. 
Szölösy István székesi ref. lelkész. 

Mind marosi ev. ref. egyházmegyebeli lelkészek *). 

TAB, JANUARHÓ 15. 1861. 
Nt. szerkesztőség: Az élet egy jelentékeny idősza-

kának küszöbén, s az ujulandónak hajnalán, egy szellemi 
öntudat, azt hangoztatja füleinkbe : „Ember ! adj számot a 
múlt idő állásáról, s készülj a jövendőkre." Igen célszerű-
nek és ohajtandónak látnám, — hogy minden lelki őr, egy 
ó évnek letűntével, s az újnak beköszöntésével számolna 
egyházában történt változásokról és jelen állásáról, hogy 
igy, mint egy tükörben egyszerre láthatnék az egész 
magyarhoni protestánsok állását. 

Ezen szempontból indulva ki, vettem a tollat kezembe, 
és az első lépést megtenni bátorkodom, ha nt. szerkesztő-
séged, igen becses és kedves lapunk soraiba egyházam 
állásáróli számolásomnak egy kis tért adni méltóztatnék. 

Somogymegyei Tab mezővárosi ágost. evang. anya 
és a hozzákapcsolt fiók-egyházam kebelébe, a mult 1860-ik 
évben: 

Tegnap meg egy, kilenc aláírással ellátott cáfoló nyi-
latkozatot vettem, melynek kibocsáttatása azonban a 
mondottak után feleslegessé lett. Szerk. 

a) Született és megkereszteltetett fiu 26 , leány 
3 1 = 5 7 . (1859-ben született 77). 

b) Confirmáltatott fiu 14, leány 1 6 = 3 0 . 
c) Házasságra lépett tiszta pár 21, vegyes, de pro-

testáns 3 = 2 4 . 
d) Gyónó, vagyis az Urvacsorával élt 1165, beteg 10. 
c) Meghalt fiu 29, nő 2 3 = 5 2 . 
A legközelebb, s évenként tartatni szokott, s minden 

pillanatba evidentiális összeírás szerint, van jelenleg evang. 
ágostai lélekszám. 

Tabon, u. m. az anyában 544. 
Torvajon, mint filiában 185. 
Tótkérben szinte, mint filiában 282. 
Kapolyban, templom és iskola nélkül 65. 
Zalán 35. 
A többi egyházam köréhez tartozó községek és pusz-

tákban 35. 
Összesen 1146. 

Az istenitisztelet nyelve 866-nak magyar, 280-nak 
lót. — S habár az egész gyülekezetben csak 280, — de ez 
is magyarul tökéletesen értő és beszélő lélek van: mind-
azáltal fájdalom ! az istenitisztelet egymást felváltva felesen 
tartatik, egyik vasárnap magyarul, másik vasárnap — az 
ifjúságnak és a tót nyelvet nem értőknek szellemi kárára, 
kik ekkor vagy a római kath. templomba mennek, vagy 
otthon henyélik el az időt, vagy más ünnepet botránkoztató 
dolgokkal foglalkoznak — tót nyelven. Én, mint helybeli 
lelkész, a magam önkényétől ezt meg nem változtathatom, 
minthogy a hiványom ezen értelemben van fogalmazva. — 
Igen óhajtandó volna, hogy az esperesség vagy a kerület e 
tekintetben intézkedvén, a tabi evang. egyházban a tót 
nyelvet megszüntetve, a tiszta magyar istenitiszteletet meg-
alapítani méltóztatnék. 

A midőn ezen kimutatást, addig is, mig tabi evang. 
egyházamnak bővebb rajzát közölhetni, s a nt. szerkesztő-
séggel tudatni szerencsém lehetne, tisztelettel maradtam. 

Krizsán József tabi evang. ág. lelkész. 

LELKÉSZ IKTATÁS ÁCSÁN. F. hó 13-kán történe-
tesen épen harangozáskor Ácsán megjelenvén, észrevettem 
a faluban szokatlan sürgést, forgást, s hallottam, hogy a 
várva-várt nt. Elefánt Mihály ur, mint az egyház uj lelkésze 
fog hivatalába esperességileg beigtattatni. A nevezett lel-
kész ur neve, a ki köztünk kezdte és több évekig kitűnő-
leg folytatta szent pályáját — minek következtében :a 
nyiregyháziak figyelmét sem kerülte ki — sokkal ismere-
tesb, semmint épen engemet, ki a protestáns egyház leg-
közelebbi küzdelmeiben tettleges részt vettem, közelebbről 
ne érdekelt volna. — Azért felmentem a templomba örülni 
az örülőkkel. — Az igtatók valának a tótgyörki és csővári 
lelkész urak, a kik jelesen és alkalomszerüleg, de egyes 
egyedül tót nyelven szóltak a gyülekezethez. Szándékosan 
mondjuk, hogy egyes-egyedül tót nyelven, mert az ily el-
járás Pestmegyében és nem csupán helyi, hanem hivatalos 
esperességi eljárásoknál, nem kielégítő. Az esperesség kü-
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iönben is két lelkészt szokott olyankor kiküldeni, mért ne 
végezhetné magát az igtatást az oltár előtt az egyik ma-
gyar nyelven,, midőn az azt megelőző szónok a történendő 
eljárás iránt eléggé felvilágosíthatja a hallgatóságot a gyü-
lekezet nyelvén. 

Méltóztassanak az illetők ezen észrevételt figyelmökre 
méltatni. 

Ez alkalommal kifejeztem csudálkozásomat az aesai 
templom elhanyagolt volta felelt, mire azt nyertem válaszul, 
hogy méltgos b. Prónay Gábor ur még ez idén saját költsé-
gén megujitatja, a hívektől egyedül a gyalog és szekér 
napszámokat követelvén. Ugy legyen! Uj lelkész, uj tem-
plom ! Uj szellem, uj buzgóság! Egyháziasság fent és alant; 
a gyűlési termekben és a tett terén ; a nyilvánosság előtt 
és a falusi magányban. Ez tette a ínltgos b. Prónay-családot 
a protestánsok első családjává, ez lelkesíti b. Prónay Gábor 
urat is, a ki magas állásával, vagyonosságával és tudomá»-
nyosságával egyházát védeni és boldogítani kész; a ki 
Ácsán is e tekintetben halhatlanitani fogja nevét, példát 
hagyván utódainak, hogy hasonlót cselekedjenek. — Ugy 
legyen ! X. Y. Z. 

VISZHANG A SZATMÁRI H. H. ESPERES1 KÖRLEVÉLRE 
AZ EGYHÁZMEGYÉBŐL AZ ÚJÉVBEN. 

Nt. Kiss Áron esperes ur körlevele a mult év végéről 
közli — egyéb tárgyakat mellőzve — a Majtison összeült 
szavazat bontó küldöttség munkálkodása ezen örvendetes 
eredményét: Egyházmegyénkben szinte példátlan szavazat-
többséggel ülnökükül választattak az egyházi részről: nt. 
Kiss György b.-paládi, Győri István ököritói, Berki István 
szatmári, Nagy Lajos angyalosi, ifj. Szabó Endre nábrádi 
lelkész urak; a világi részről tek. Uray Endre, Jeney Dá-
niel, Galgóczi Sándor és Madarassi János urak. 

Édes örömmel olvasám, hogy ez egyházmegye, mely 
a legközelebbi időkben,, többszöri szavazás után tudott 
csak egy ülnöki széket is betölteni, inost egyszerre 9 
egyént tisztelt meg bizalmával, még pedig, mint a körlevél 
szavai hirdetik, szinte példátlan szavazattöbbséggel; — 
örülök, szivemből örülök ezen szép eredménynek, mert ez 
által elérkezettnek látom az időt, melyben ez egyházmegye 
azon pontról, melyben eddig hajója szinte veszteg állt, 
immár erős kormányosokkal pályára kél, és minden dacoló 
hullámokat vagy vihart legyőzve, egyenes irányban avez 
az ohajtott révpart felé. 

Örülök az egyházmegye egyházainak ily szép egyet-
értő eljárásán, mert nyílt bizonysága ez annak, hogy 
híveink az idők jelét megértették, az egyetértést a haza és 
egyház felvirágozásának ezen legbiztosabb, ugy szólván, 
egyedüli emeltyűjét, szivükben ápolják, és ha szükség, meg 
is valósítják. 

De a mennyire örülök én a bizalom ezen mindenkit 
méltán meghaló nyilvánulásán, lehetetlen, hogy épen oly 
mértékben meg ne döbbentse ez azon t. c. urakat, kik a 

-bizalom koszorús férfiai: mert érezniök kell s bizonynyal 

érzik is, hogy sok és neh<?z munka várakozik reájok, — az 
aratásra való gabona sok, az arató kevés. 

Sokkal kisebb vagyok, minthogy jogosítva érezném 
magam, irányadóul léphetni fel, vagy munkakört jelölni 
ki az uj hivatalnokok előtt, sőt, erősen hiszem, hogy egy-
házmegyénk lelkes elnökei, mint vezérfáklyák lobogván 
elöl, hü követőket találnak a megtiszteltekben; azonban 
mégis szabad legyen őszintén nyilatkoznom a következők-
ben, melyek egyéni nézeteim ugyan, de talán tulbizako-
dottság nélkül mondhatom, hogy csekély véleményem, 
többeknél, egyházmegyénk hívei közül viszhangra talál. 

A bizalom, mely székébe ülteti s tisztelet polcára 
emeli a hivatalnokot, egyszersmind meg is várja, hogy a 
megtisztelt a bizalommal vissza ne éljen, — bizalomból 
nyert hivatalában csak addig kívánjon megmaradni, mig a 
választók bizalmát bírja. — Ha valahol, az egyházi élet 
terén, hol egyedül a megtiszteltetés, ezen száraz, de leg-
édesebb jutalma van a sok keserűséget érző hivatalnoknak, 
kellene mielőbb életbeléptetni állandóul, a népképviselet 
eszméjéből önkényt folyó, meghatározott évekig terjedő 
hivataloskodást; hogy a hü és igazságos hivatalnok nyerje 
az ujolagi megválasztásban a hálás elismerést, — a bizalom 
vesztett egyén helye pedig uj egyénnel pótoltassék. — A 
szépen nyilatkozott bizalom megvárja tehát a bizalommal 
megtiszteltektől, hogy az elvileg már elfogadott 3 évi hi-
vataloskodást tiszteletben tartsák; — vagy ha elébb is a 
bizalom csökkenését észreveszik, a megbízók kezeibe hi -
vatalukat visszaadni önkényt siessenek. 

A bizalom érdemeseket tisztel meg, úgyis kell, mert 
fényleni kell az elölülők világosságának, hogy mások is 
látván őket, dicsőítsék a mennyei atyát, ők a világ savai, 
és igy megizetlenedniök nem szabad, hanem a kanon szavai 
szerint: toti in id incumbant, ut omnibus pietatem morum, 
ac integritate vitae, facis instar praeluceant, aliosque ad 
studium virtutum exemplo suo post se trahant; — házaikon 
kivül ugy, mint házaikban ragyogó példányképek tartoznak 
lenni: nam si propriae domui praeesse nesciant, quomodo 
Ecclesiam Dei curabunt. 

Nemcsak fényleni tehát, hanem egyszersmind tenni is 
hivatvák az egyházmegye ülnökei, tenni a szükségeseket 
az egyházmegye felvirágoztatása körül, gondoskodni annak 
szellemi s anyagi jóllétéről. Széles pálya nyilik már e téren 
egyházmegyénkben a mi igen tisztelt férfiainknak. 

Engedelmet kérek, hogy elsőben is az anyagiság 
terére lépek. — Erős gyámolul kell szolgálniok a fárad-
hatlan segédgondnok urnák az egyházak számadásai meg-
vizsgálása és vagyonainak tisztánkezelése körül , azon 
lelkes férfiúnak, ki több mint tizezer forintot mentett meg 
már csak eddig is ernyedetlen buzgalma által egyházme-
gyénk egyházai részére az örök elenyészéstöl; — egy~ 
szersmind oda kell nézetem szerint működniük, hogy el-
végre valahára életbeléptettessék egyházmegyénk azon 
régi és igen célszerű határozata, miként lelkészeink és 
tanítóink proventusaikat, buza, rozs, tengeri stb. fizetésüket 
ne közvetlen vékánként vagy köblönként és fillérenként 
szedjék az egyház híveitől tavaszszal,; nyárban, öszszel és 



télen; hanem legyen minden egyháznak egy a fizetéseket 
kezelő felelősség alatt álló hivatalnoka, ki meghatározott 
időben a hivektöl beszedje, kinek-kinek egyházi adóját, és 
ugyancsak bizonyos időben kiszolgáltassa az egyházi hi-
vataloskodóknak, — a mint divatozik ez, minden rendezett 
egyházaknál az alföldön és másutt. — Igy az egyházi hiva-
talnok, ha kevés is fizetése, pontosan kezéhez vévén, jöve-
delméhez arányosított kiadást tehet, számításában soha nem 
csatlakozik; és a családfő elhunytával nem marad örökre 
bevehetetlenné vált fizetéses névsor a szegény özvegyre 
és árvákra. — Hivatásuk lesz véleményem szerint, gondo-
san őrködni a felett, hogy a községi birtokok rendezése, 
vagy tagosítása esetében az egyházak és hivatalnokai 
dotáltassanak, követvén ebben is Vályi János segédgond-
nok ur nemes tettét, ki a majtisi kisded egyházat szép 
jövedelművé emelte; — továbbá szigorúan kinyomozni, 
hogy melyek azon egyházak, melyek a parochialis földekért 
a mult időkben az adót egyházi hivatalnokok által fizettet-
ték, vagy ha az egyház fizette, a birtokból saját használa-
tára bizonyos mennyiséget elfoglalt, s ily eset kiderülté-
vel a károsodott hivatalnoknak kárpótlást eszközölni, jöven-
dőre pedig ily visszaélést nem engedni meg; — sőt hogy 
minden visszaéléseknek eleje vétessék, igen célszerűnek 
látnám, ha pontos felülvizsgálat mellett, minden egyházban 
a charta (fizetés-iv) lelkész és tanitó részéről a tractus 
részére elkészíttetve az esperesi hivatalhoz beadatnék, és 
nemcsak hivatalnok változáskor kiadatnék az uj hivatal-
noknak, hanem minden egyházi látogatáskor megvizsgál-
tatnék, ha váljon pontosan megtartatik-e mindkétrészről, 
t. i. mind az egyház, mind a hivatalnokok részéről, 

Bátor vagyok figyelmökbe ajánlani, a takarékmagtár 
felkarolását, mely sok más vidéki egyházak által felállítta-
tott, hajdan egyházmegyénkben is divatozott, ezen az egy-
házak költségei könnyebb fedezése, és az egyházi fizetések 
emelése tekintetéből oly igen célszerű intézkedést. — 
Végre kérem éber szemekkel kisérni, a tractus pénztára 
mellett, mely üres, és lehetőleg segélni a lelkészi és tanítói 
gyámoldát, mely mindkettő csak teng, nem pedig virágzik. 

Most térek már a szellemi foglalkozás terére, mit 
részint azért hagytam hátrább, mert a lélek nemesebb 
a testnél, részint azért, mert a kinek több adatik, több 
kívántatik attól; — ha egyházaink és egyházi hivatalno-
kaink nem kénytelenek a nyomasztó szükséggel felettébb 
küzdeni, többet áldozhatnak a lelkiekbeni nevekedésre. 

Rég sovárog már egyházmegyénk, többször tétetett 
szó egyházmegyei közgyűléseken egy feállitandó egyház-
megyei könyvtár ügyében, sőt talán előmunkálatok is té-
tettek e tekintetben, és fájdalom mindeddig minden ered-
mény nélkül. — Hogy a sok szó következmény nélkül 
elenyészett, talán mentségül hozható fel azon laza állapot, 
mely egyházmegyénket zsibbasztá; — most a szinte pél-
dátlan bizalommal megtisztelt férfiak, a lelkes elnökök, a 
személyükhöz kötött bizalomból folyólag megállapíthatják 
az égető szükséggé vált könyvtárt, hogy lelkészeink, taní-
tóink célszerű olvasmányokat nyerjenek, a haladó kortól 
végkép el ne maradjanak, s idejöket hivatali állásukhoz 

illő nemes foglalkozásokkal töltsék. — De minthogy a 
könyvtárfelállitás csak fél munka, szükség teljes müvet 
alkotni, t. i. megnyitni a lelkészi és tanítói értekezleteket, 
társas köröket alkotni más egyházmegyék példájára, me-
lyekben a szellemi táplálék frissítse a résztvevőket, és 
ismertesse meg őkel a hit és egyház jelen életvilágával; — 
a vallásos életnek a hivek különböző rétegeibe való mikénti 
beszivárogtatása foglalkoztassa az elhivottakat. — Szép, 
de nagy feladat; — azonban egyetértés, erős akarat kívánt 
célt eszközöl, mert föltenni sem szeretném, hogy az egy-
házak segélyüket e szent céltól megvonnák, midőn nekik 
is érdekükben áll, hogy a lelkészek a iniveltség lehető leg-
nagyobb fokán álljanak, a tanítók a tanmód különböző ne-
meivel ismeretesek legyenek, és a legjobb sikerrel működ-
hessenek; — gondolni sem akarom, hogy lelkészeink, ta-
nítóink parányi fizetésükből örömest ne szakasztanának 
néhány fillért az üdvös célra; és az értekezletek életbe-
léptetésétől , mint világosság sugarától visszaretten-
nének. V 

A pontos és üdvös iskoláztatás körül megtették egy-
házmegyei közgyűléseink határozataikat, de fájdalom a 
valóság nagy mesze maradt. — Ideje volna már egyszer, 
ha a lelkészek és tanítók magasztos hivatásuk közös voltát 
megértve, a lelkészek igazán becsülnék a tanítókban a 
zsenge ember képezőit, — a tanítók tisztelnék a lelkészek-
ben a fölnevekedett ember vezérlőit; hogy igy karöltve, 
mint az Urnák szellőjében munkatársak, törekednének meg-
felelni a növelés isteni feladatának, képeznének népet jó 
cselekedetekre igyekezőt. — A lelkész szabad óráiban, — 
nem várva az iskolafelügyelök megjelenését, kiknek eljá-
rásáról ugy sem hallottunk még körlevél vagy talán gyűlés 
utján is semmit,—nem mint szőrszálhasogató censor, hanem 
mint tanitótárs lepné meg a tantermet, kedvderitöleg s 
utmutatólag működnék a tanitó oldala mellett, és minden 
erkölcsi eszközt felhasználna arra, hogy a szülék gyerme-
keiket iskolába jártassák és taneszközökkel ellássák, a 
confirmáltatást el ne mulaszszák. — A növelés, a tanítás 
körül sok a fogyatkozás uraim, egyházmegyénkben; — 
erélyes föllépés bizonynyal célhoz vezet, mert a szüle meg-
hajol a kitartó buzgalom előtt e szent téren, — a gyermek 
pedig kedvet nyer a jól vezetett iskolában, s áldást mondand 
a szerzett szellemi kincsekért. — Buzgalom és kitartás, 
uraim, mindkét ösvényen, az eredmény, az áldásos siker 
bizonyos. 

Végre, több az elöljárói éber szemek előtt feltűnt 
vagy feltűnendő, és szelid utoni elintézésre váró bajokat 
elhallgatva, szabad legyen ajánlanom az ügyek gyorsabb 
kezelése tekintetéből; hogy egyházmegyénkben is, mint 
más egyházmegyékben a lelkészi ülnök jegyző mellé a 
világi ülnök urak közül is választassék egy jegyző, ketten 
együtt működve gyorsabban vezethetik a jegyzökönyvet, 
mintha aljegyző választatik, mint tervezve volt, és talán 
van; ki ugy szólván, semmit nem segit a főjegyzőn, vagy 
legalább alárendelt állásánál fogva működése igen kis körű, 
hitelessége pedig épen semmi; székfoglaló a zöldasztalnál, 
kinek csak azért adatnak itt az acták, hogy felolvassa, vele 



előre semmi nem közöltetik, és igy az ügyek érdemét nem 
ismeri, mire szüksége nincs is, miután jegyzökönyvet nem 
fogalmaz és a tanácskozásoknál szavazattal nem bir. 

Ezen csekély sulyu soraimból is látható, — ha szinte 
szántszándékkal, teljesen mellözém a protestáns egyház 
általánosan közérdekű, mielötti elintézésre váró, közösen 
tárgyalt és tárgyalandó ügyeit, — mily szép munkakör 
várakozik egyházmegyénk bizalommal megtisztelt férjfiaira. 
— Adja Isten! hogy a minden jóra, szépre, nemesre ké-
szek, ugy kormányozhassák egyházmegyénk hajóját, hogy 
midöm hivataloskodásuk évei letelnek, mondhassuk: Dicső-
ség Istennek!!! 

PRESBYTERIUM ALAKULÁSA VERŐCÉN. 
1 

Folyó 1861-ik évi január első napján, a közelebb 
tartolt tul a dunai e.-kerületi gyűlés határozata következ-
tében „képviselet" alapján leendő egyházközségi hivatal-
nokok választása alkalmával, a verőcei helv. hitv. anyaegy-
ház összes tagjai, a proteslantismus érdeke- s ügyében 
magának igen sok érdemeket szerzett, Kossuth Lajos urat 
felkiáltás utján tiszteletbeli presbytere- s gondnokául 
választotta Nagy Mihály 

A PESTI ÁG. HITV. EGYHÁZMEGYE f. hó 24-kén 
tartott kis gyűlésén a bejött szavazatok szerint b. Podma-
niczky Ármin esperességi felügyelőnek, tiszt. Blázy Lajos 
alesperesnek választattak meg. — Ugyan e gyűlésen az 
esperesség elfogadta, s a községekre kivetette a superin-
tendentia által meghatározott adót. 

KÜLFÖLD. 

(B. M.) A „Religio" t. szerkesztője keményen tá-
madott meg bennünket azért, hogy lapunk mult 
számában külföldi vallásmozgalmakról szólván, 
örömmel üdvözöltük róm. kath. testvéreinket 
Franciaországban, egy idő óta mind sűrűbben 
történt azon nyilatkozatok tekintetéből, melyek az 
egyházszerkezet demokraticusabb alapra fekteté-
sét sürgetik, — s kárörömről, gyűlöletről, elszé-
dítésről beszél, a mikre mi legtávolabbról sem 
gondoltunk. 

Kár, nagy kár volt oly igen megharagudni. 
Mi egy tett tapasztalatot közlöttünk, s e tapasz-
talat nyomán a francia rom. kath. testvéreket üd-
vözöltük; ha a „Religio" szerkesztőjénél ez nem 
tapasztalható, tehát őt nem üdvözöljük és — 

punctum. Mi azért senkinek egy rosz szót sem 
mondunk. 

Mire való volt tehát mindjárt a protestan-
tismusnak neki esni s minket mintegy provocálni, 
hogy viszonzásul mi meg a rom. katholicismust 
támadjuk meg, a mi szerintünk csak annyi volna, 
mint amaz ismeretes magyar adomában: ha te 
vered az én zsidómat, én meg verem a te zsidó-
dat. Hitviták által soha egy lélek nem lett meg-
térítve, megbotránkozva pedig akármennyi. E 
tapasztalaton okulva mi ama sikamlós térre lépni 
soha nem fogunk; de azért tett tapasztalatinkat 
ezentúl is híven közölni meg nem szűnünk. Tesz-
szttk ezt most részben épen a „Religio" nyomán. 

Néhány eszme a ,,Franciaország pápa nélkül" cimü 
röpiratból: „Az államfő átveszi a kultus vezetését közösen 
a nagy-patriarchával, kit 6 bibornok, és az egyházi ügyek 
ministere fog környezni. Nagy nemzeti zsinat fog összehi-
vatni ; melyben nem csak a püspökök fognak részt venni, 
hanem az al-elerusnak szavazat-többség által megválasz-
tandó képviselői is. Tíz senator, a törvényhozó testület tíz 
tagja, az államtanács öt tagja, a megsemmisítő törvényszék 
öt tagja, a nagy-patriarcha és a cultusminister fogják kép-
viselni a kormányt ezen zsinatban, mely a Notre-Dame 
templomában tilend össze. A képviselők mindegyike, akár 
püspök, akár csak áldozár, kötelezi magát, hogy el nem 
fogja ismerni tekintélyét oly főpásztornak, kinek székhelye 
idegen hatalom uralma alatt van; kötelezi magát azon nyi-
latkozatra: hogy a püspökök kinevezése ezután azon választó 
testülethez tartozik, mely minden polgári választásokkal 
meg van bízva. Egyszerű áldozárok ezután nem a püspök 
által neveztetnek ki, hanem általános szavazat erejénél 
fogva nyerendnek állomást. A püspökök többé nem folya-
modnak a pápához canonszerü megerősítés végett. Az olasz 
születésű római püspök, a bibornokok által megválasztatva, 
nem fogja az egész egyházat képviselni. A cultus-költség-
vetés meg fog vizsgáltatni, a különféle fokú áldozárok 
járandósága meg fog javíttatni. Az al-clerus ezután nem 
álland a püspöki uralom alatt, a zsinatok ismét vissza fognak 
állíttatni stb." 

— A „Gazetta de Liége" szerint, a romlottság és isten-
telenség Piemontban isszonyu haladást tesz. A zuglapok 
gyalázatos dolgokat hirdetnek. Ma megtekintvén Turin 
egyik lapját, a „Gazetta del Popolo"-t, ezt olvasom benne: 
„Megfejtésül adjuk föl, mit jelentenek a következő betűk, 
melyek a Vatican kapuján láthatók: 

p. P. P. 
I. I. I. 
R. R. R. 

Egy valaki igy fejté meg: Olvastassék fölülről lefelé s 
viszont: 

Pius Proficiscatur Presbyter 
Italiae Italia Italiam 
Ruina Rex Rediet 



Balról jobbra: 
Pius Papa Postremus 
Italici Imperatoris Iussu 
Romám Regnumque Relinquat 
Pium Papam Profugum 
Idibus Imminentis Ianuarii 
Roma Romani Repellent 

Bármiképen: 
Pius Pontifex Princeps 
Infeslus Inimicus Italiae 
Rex Romae Ruina. 

E szerint tehát január hónapra számítottak a forra-
dalmárok, hogy a pápa el fogna költözni." 

— Franciaország. A párisi társasköröket ép annyira 
foglalkoztatja „Lacordaire" atyának academiai taggá lett 
megválasztatása, mint a politikai események. 5000-nél több 
személy kért belépti jegyet, Lacordairet és Guizotot hallani 
ritka élvezet és minthogy mindkettőtől megvárják, hogy 
a politikát is érinteni fogják beszédeikben, a kíváncsiság 
annál feszültebb. Adjuk ezennel vázlatát mindkettő beszé-
dének. Lacordaire atya a nélkül, hogy egyenesen kikeljen 
Olaszország ellen, igen meleg szavakkal érinté a pápa 
ügyét. IX Pius — úgymond — volt tényezője Olaszország 
újjászületésének és mégis a legnagyobb hálátlansággal ta-
lálkozott. Lacordaire felhozza Rossi halálát, élénk megható 
színekkel ecsetelvén meggyilkoltatását. Átmegy szónok 
aztán az amerikai állapotokra és azt jegyzi meg, hogy az 
amerikai szabadság ellenkezik a mai democrát társalom 
szellemével; szónok következtetései azonban végreis Ame-
rika javára ütöttek ki. Feltűnő, hogy Lacordaire mint az 
1848-ki hegyipárt híve egy árva szóval sem érinté a rab-
szolgaság intézményét. Franciaországban csak akkor fog 
ismét gyökeret verni a szabadság, ha maga az ország sza-
bad lesz; a mult század szabadsági törekvéseit azon körül-
mény hiusitá meg, hogy azon törekvések nem sokat gon-
doltak az Istennel. Ha azt akarjuk, hogy törekvéseink sike-
resek legyenek „oda irányuljanak azok, hogy a szabadsá-
got kibékítsék a vallással." Lacordaire atya feldicséri az 
1849-ki köztársaság azon buzgalmát, melylyel a pápát 
megszabaditá; de a pápaság jelen helyzetének rajzába nem 
bocsátkozott. A mostani eszmék minden esetre kihatnak a 
jövőre; de a jelenkorban csak demagógiára vagy féktelen 
despotismusra vezethetnek azok. — Guizot mint protestáns 
örömét fejezi ki beszédének kezdetén a felett, hogy ö, az 
eretnek helyet foglalhat Lacordaire atya mellett a nélkül, 
hogy az a veszély fenyegetné, hogy elevenen megégetik. 
A vallásos türelem egyátalában legszebb oldala korunk-
nak. Maga szónok azonban kevés türelmet tanusit az olasz 
törekvések iránt és Sárdinia ellen hevesen kikel. Neki, 
mint protestánsnak, — úgymond nincs közvetlen vallásos 
érdeke a dologban, de azt nem teheti, hogy ne csatlakoz-
zék azokhoz, kik tiltakoznak Sardinia eljárása ellen; a pápa 
ügye nem csupán a polgárisultság ügye, hanem egyszers-
mind a legszentebb ügy, a mi létezhetik. 

Az Olaszországban felmerülő események lábbal tipor-
nak minden népjogot, és annálinkábh megérdemlik a kár -

hoztatást, mert a pápa ellen vannak intézve. Guizot aztán 
párhuzamot tesz néhai Tocqueville acad. tag és ennek 
utóda Lacordaire közt. Érdekesen fejtegeti, hogy mindket-
ten minő ellenkező szempontból kezdték meg politikai pá-
lyájukat. A viszonyok hatalma a patrícius Tocquevillet 
Amerikába űzi, hol a democrát szellem öt is democra-
tává teszi. — Lacordaire, a nép fia, a korszellem beha-
tása alatt kezdi futni pályáját, de a democrát hírlap-
író, ruháját és életszabályait a 13. századbeli Domon-
kos-rendben keresi. Mindkét férfi ezen különböző irány-
ban tett hadjáratból hoztak mégis valamit haza, a mi 
mindkettőjükkel közös — a szabadság szeretetét. Mind-
ketten azon meggyödésre jutottak, hogy a szabad-
ságtól függ a jövő, de ezen szabadságnak olyannak kell 
lenni, mely aristocratiai alapokon nyugszik. Az egyenlőség 
csak despotismusra vezethet. Guizot üdvözli beszéde végén 
Lacordaira atyát, hogy életének két válságos percében oly 
eszélyesen viselte magát. Egyszer, midőn elvált Lamennais 
barátjától, miután ezt a pápa elitélte és másodszor, 1848-
ban szabadságszeretete oda ragadta, hogy tagjává lön az 
alkotmányzógyülésnek, de csakhamar észrevette, hogy 
tiszta fehér ruhája a politikai szenvedélyek mocsárjából 
piszkosan kerül ki, és igy visszavonult. Ezek a főbb moz-
zanatok mindkettőnek beszédéből. 

KARÁCSON ESTI ÜNNEPÉLY AZ EVANG. ÁRVAHÁZ-
BAN PESTEN. 

A december 24-ki este örömünnepély volt nemcsak a 
növendékek, de a pesti evang. árvaegylet tagjaira nézve is. 
Mindenfelöl nemes emberbarátok érkeztek különféle aján-
dékokat hozván, melyek részint mint karácsoni ajándék az 
árvák számára, részint az árvaház szerkamrája részére vol-
tak szánva. Egy hosszú asztal, melynek két végén gazda-
gon megrakott és fényesen kivilágított karácsonfa állott, 
cukorral, fehérneművel, süteménynyel, könyvekkel, Íróesz-
közökkel, játékszerekkel, és gyümölcscsel egész a letörésig 
meg volt terhelve. Esteli 4 órakor midőn az erre kijelölt 
helyiségen számos hallgatók gyűltek vala össze, az egylet 
a tizenöt árvanövendéket elöhivá, kik az üunepélyesség 
megnyitására egy dal ténekeltek, mire n. t. Bauhoífer lelkész 
ur egy német, főt. Székács superintendens ur, pedig egy 
magyar beszédet tartott. Mindenik beszéd után a kis árvák 
egy alkalmi éneket énekeltek. Az ajándékoknak erre követ-
kezett kiosztása a kis árvák közt, a legnagyobb örömkifa-
kadásokat szülte. Mind a két tartalomdus beszéd és általá-
ban az egész ünnepély gazdag magvakat hintett el a szi-
vekbe, melyek az árvaház javára bizonyosan megtermen-
dik gyümölcseiket. Igen szivemelö volt a többek közt az, 
hogy a más hitfelekezetüek is tiszta ker. szeretetből r é -
szint pénzt, részint más karácsoni ajándékokat küldtek. Is -
ten áldása legyen minden nemes adakozón — virágoztassa 



az egyletet, hogy az hazánknak minden árváit védelme alá 
vehesse. 

T. Bauhoffer lelkész ur beszéde. 
Keresztyén hitsorsosok társaságában, körülövedzve 

ama mindennemű ajándékoktól, melyeket az itt egybegyűj-
tött kis árvák örömére a keresztyén szeretet egybe halmo-
zott : minden bizonynyal sokkal fontosabbá válik a karácson-
est szent ünnepe, mint különben magában lett volna. 

Mert mire emlékeztet minket, mit jelképez tulajdon-
képen eme zöldfa égö gyertyáival, a gyiimölcskint rajta 
függő, vagy mellette elterülő ajándékokkal ? 

Ama nagyszerű karácsonfát jelképezi ez, melyet Jé -
zus Krisztus készített föl nekünk mindnyájunknak. Mivel-
hogy Krisztus, a világüdvözitő, mint a minden áldásokat 
termő életfája adaték nekünk mindnyájunknak: ez okáért 
készité az azt megismerő keresztyéni szeretet e gyermekek 
számára is ezen gazdagon ékesített karácsonyfát. Bennünk 
rejlik az erő, vagy is ok, a mely ezt létrehozta. 

Tekintsünk annakokáért ezen szerzőokra, vagy ama 
nagy karácsonfára, mely a mi számunkra és az egész világ 
számára készíttetett, a mint az az élet hervadhatlan zöldjét 
mutatja. 

Hasonlóan ezen fenyő leveleihez, melyek télen is zöl-
déinek s a szemet gyönyörködtetik : ugy az Urat is, mint 
Isten ajándékát, méltán képzeljük magunknak az örökzöld 
képében, a mely az életnek telében is virul, soha el nem 
hervad és el nem vész. 

Az Ur Krisztus mindnyájunknak karácsonyfája. Az ö 
evangelioma ugyanaz, a mi ez előtt évezredekkel volt, 
ugyanaz, mely az üldözések hevében, valamint a hitetlenség 
dermesztő fagyában vala. Jézus Krisztus ma és holnap és 
mindörökké ugyanaz. Tudománya mint egy élő forrás, soha 
ki nem szárad. Ég és föld elmúlnak, de az ő beszédei sem-
miképen el nem múlnak. 

A mi karácsonyfánk is f é n y l ő é n v i l á g o l . S ez 
a második szép jelentése a kis árváknak szentelt eme fának. 
Legcsodálatra méltóbb az egész teremtésben a világosság; 
és legcsodálatra méltóbb az emberben a szellem, az ismeret, 
különésen a mennyei ismeret, mely Isten igéjéből hitet me-
rít. A hivő léleknek sok világossága van, fényben úszik az 
is, miként a fa előttünk. A vallásnak igazságait és vigasz-
talásai^ mint megannyi fáklyákul tekinthetjük étetünk fáján. 
Ha e fáklyákat kioltanánk : nem fognánk látni egymást és 
ezen ajándékokat. Azonképen ha valaki Jézust és az ő igé-
jét elhagyhatná, az előtt Isten és az ö örökkévaló országa 
is rejtve marad; az nem látná a megváltót, nem érezné an-
nak szeretetét; annak sötét életösvényét nem fogná megvi-
lágítani a b ű n b o c s á n a t , f e l t á m a d á s és ö r ö k é l e t 
igéje. Lelkét rabságba ejtenék a hitetlenség sötét árnyai. 
Ez is emlékeztet bennünket a mi karácsonyfánkra, s a n -
n a k a j á n d é k i r a. 

Az Isten a szeretet. 0 a léleknek is rendelt adomá-
nyokat és ajándékokat. Az ö fia, Jézus Krisztus által gazdag 
lehet az ember Istenben. Isten helyes ismérete a jó lélekis-
meret, a megszenteltetésre való erő, Isten és emberek iránt 
való szeretet, türelem a szenvedésben, remény a bánatban! 
látjátok szerelmesim! ezek ama kincsek, melyeket soha, 
sehol pénzért megvenni nem lehet. És miért nem ? Mert ez 
örök javakat Isten a Jézus Krisztushoz, mint az életnek fá-
jához csatolta. Lássátok! igy a gyermekek fájának azon 
magasztos jelentése is van ránk nézve, hogy emlékeztet 
bennünket, miszerint mi, s mindenek, a kik ö benne hisz-
nek, ö á l t a l a lehetünk gazdagokká mindenekben, min-
denféleismeretben, hogy semmi javakban szükséget ne 
szenvedjünk. És épen mivel ezt tudjuk, hogy Isten annyira 
szeretett bennünket a Krisztusban, hogy egyetlen szülöttét 

e világra adta, hogy mindenek, a kik ö benne hisznek, el ne 
vesszenek, hanem örökéletük legyen; épen ezért fakadta 
mi sziveinkben is magasztos szeretet és meleg részvét e 
kedves kis árvák iránt, s elhalmozá mindenféle ajándékok-
kal e karácsonyfát, a kicsinyeknek jelképül, a nagyoknak 
tanulságul arra, hogy mi v o l t J é z u s t a n a az e l á r -
v u l t e m b e r i s é g n e k . A Krisztusban újra föltaláltuk 
az atyát, s megszűntünk atyátlan árvák lenni. 

A karácsonyfánál felmelegül a sziv Isten dicséretére, 
hogy az ö nevében meghajoljanak mind azok térdei, kik az 
égben, vagy a földön, vagy a föld alatt vannak. 

A karácsonyfánál felgyúl a kegyes keresztyéni szere-
tet, s megismeri egyik legszentebb kötelességét, a gyermek-
világ iránti, különösen az elhagyott gyermekek iránti köte-
lességét. 

De bizonnyal keveset adnánk, s keveset szolgálnánk 
még e szegény árváknak, ha beérnénk a karácsonyfával, s 
ennek testi ajándékival. 

Szabadjon azért még egy barátságos szóval, s szíves 
kérelemmel a szivekhez fordulnom. Nem titkolhatom el, 
főleg ma , a mi miatt én minden szeretetteljes adományai-
tok dacára, búslakodni, nyugtalankodni, s elégületlen lenni 
vagyok kénytelen. Ama n e m e s elégületlenséget értem, 
hogy még t ö b b szegény árvát nem vehetünk föl e meg-
mentő intézetbe; nem vezérelhetünk többeket a minden em-
bert boldogító üdvözitőhez. 

Midőn azért a ti eddigi munkás szeretetetekért százszo-
ros köszönetet mondunk, kérünk benneteket, hogy velünk s 
ezen kis árvákkal együtt emelkedjetek fel az Úrhoz,s imádkoz-
zatok : „Uram ! segits, hogy ezen ház megteljék, hogy eszten-
dő múlva, az itt ápolt gyermekek száma megkétszereztessék; 
hogy ama szomorű kénytelenségbe ne jussunk — a sok el-
hagyottak segélykiáltását meg nem hallhatni — hogy a mi 
karunk a könyörülő samaritai szolgálatában el ne lankadjon. 

Mint az apának gyermeke jövője: akként fekszik ne-
kem szivemen ez egylet java vagy fájdalma, s közelebb 
ezen árvaház. Igen szeretném ezt növekedni, tenyészni 
látni. 

Sokszor elgondoltam: nem volna-e célszerű, ha az 
Ur nevében városról városra járnék, gyülekezetről gyüle-
kezetre, a szivemen keresztülhangzó könyörszavát tovább 
hangoztatni, a kegyes sziveket segélynyújtó tettekre lelke-
síteni, s e háznak alapját kiszélesbitni és megszilárdítani. 
Akartam én, hol ezt, hol azt akartam. A lélek kész volt, de 
a test erőtelen. Hivatalom, egészségi körülményeim, cse-
kély eszközeim, melyek szivemnek mozzanatait fogva tart-
ják békók, s ezen fölül az Ur, nem is egy emberrel rendel-
kezik csupán. 

Én és mindnyájan, kell hogy arra szorítkozzunk, mi-
szerint kiki a maga körében legyen követe az Urnák. Em-
berek halászainak kell lennünk. Valamint amaz egyházi 
egylet, mely ezelőtt csaknem kétszázaddal mindegyik tagját 
szabályszerint kötelezte, évenként legalább egy lelket meg-
nyerni az egyletnek; mi is ezen szabályhoz képest, mely 
bár nincs nyomtatásban, de annál elevenebben beirva szi-
veinkbe ; szaporítsuk a tagok számát, s segéljük a szám-
nélküli könyeket fölszáritani. Adja Isten, hogy ha majd 
ama nagy karácsony elérkezendik, midőn a hit látássá válik, 
akkor az ur, ki az elfáradtakat és megterheltehet magához 
hivá, igy szóljon hozzánk : ,,A mit egygyel ezen kicsinyek 
közül cselekedtetek, azt én velem cselekedtétek. Amen. 
Máté 25. 40. 

Kegyes adományok. 

Ezen karácsonyi ünnepély alkalmával Liedemann Rósa 
asszonságnál — folyó pénzben — következő ajándékok 
tétettek l e : — Bohus Antónia asszonyság 5 ft. Tavaszi 



Antal ur, aradi ügyvéd 10 fi. Zsiginondy Mina asszonyság 
5 ft. egy névtelen Pesten 2 ft. egy névtelen Oravicán 2 ft. 
Fabinyi Mária asszonyság. 2 ft. Fuchs Karolina assz. 2 ft. 
Fröhlich Friderika assz. 2 ft. Jármay gyógyszerész ur 2 ft. 
Eifert Betty assz. 2 ft. Liedcrnann Ferenc ur 2 ft. — ennek 
leánya 5 ft. Kochmeister ur és neje 5 ft. Gregersen ur 3 ft. 
Illés Math. assz. 1 ft. Seidenstriker 1 ft. 50 kr. Cs. V. S. 
grófnő Kisváradon 10 ft. Hornyánszky Victor 3 ft. 50 kr. 
a mezőtúri tüzbiztositó társulat 1 ft. Figulus Alb. ur Bo-
roszlóból 2 darab ezüstforint 2 ft. 94 kr. Sebastian Ádám 
asztalos mester 4 ft. értékű konyhai fa edényt. 

Karcag Augusta és Dück Bertha asszonyságoknál 
következők: Dr. Krick ur 2 ft. Lusza ur 2 ft. Stark zongo-
ramester ur 1 ft Sartori ur 2 ft. Röck Imre ur 1 ft. Feil ur 
1 ft. Schönwald assz. 2 ft. Yecsey Etelka assz. 3 ft. Lónyai 
Kappel asszonyság 5 ft. Szendefy ur 1 ft. Králik ur 1 ft. 
Cséry ügyvéd ur 2 ft. Kovács Júlia assz. 2 ft. Riedle-Fehr 
assz. 5 ft. özv. Agárdy-Fehr assz. 1 ft, özv. Massión assz. 
5 ft. Beyer Karolina kisasszony növendékeivel együtt 4 ft. 
50 kr. Fabricius Schaffer assz. 2 ft. özv. Dück Louisa assz. 
1 ft. Teleky Sándor gróf 4 ft. ennek kulcsárnéja Gráf Ro-
salia 1 ft. Türsch ur 5 ft. Seeger Vilma assz. 2 ft. Saxlech-
ner ur 1 ft. Karcag József ur 2 ft. Neuman Gusztáv lelkész 
ur 5 ft. Klauser Louisa assz. 20 frank. Klauser Erzsébet 
assz. 20 frank. — 23 ft. 70 kr. Fuchs Rudolf ur 10 
forint. 

Ugyancsak karácsoni ajándékul tétettek le Liedemann 
Rósa, Karcag Augusta Dück Bertha és Schneider Zsu-
zsánna asszonyságoknál: Különféle játék szereket ajándé-
kozott Brunner ur. 15 darab köt. magyar és német köny-
veket Lauffer és Stolp urak. Jung testvérek 6 d. tollkést. 
Pitsch Gyula ur 45 d. litografirozott képet, Íróeszközöket. 
Schwingenschlőgel ur 3 d. tollkést. Lészig Mária 2 d. isko-
latáska, 2 keinénypapir katulyát. Schmalzried ur 1 tucat 
nadrágtartót. Karcag Karolina assz. 2 kötényt, 2 kendőt, 1 
szalmatakarót, 2 sipkát. Holzer és Amzoni urak 1 számo-
lótáblát, 2 pálakövet. Molnár János ur 3 d. tollkést, 3 réz-
tollat és nyelet. Molnár András ur 2 d. téli schawlt. Fejér 
Ferenc ur 3 pár nyári keztyüt, 2 nyakkendőt, 2 Chenilia-
schawlt. 3 előinget, 1 pár topánt. Czeides Péter ur két né-
met és magyar Kolumbus Cristophot. Schneider Ferencz 
ur két téli otthonkát, 2 juhgyapot fökötőt, 2 mosdó kendőt, 
1 pár nadrág tartót, Krenner Károly ur külömböző játék-
szereket. Sárkány Sámuel ur 10 darab gumrni laptát, 10 da-
rab fogkefét, 1 heklirozó tüt, 3 darab gumit, 3 juhgyapot 
fókettöt, 2 Chenilia schawlt. 

(Folyt, követk.) 

A pesti evang. árvaegylet, alapszabályai 
értelmében folyó 1861. évi január 30-kán dél-
utáni 5 órakor tartja közgyűlését a pesti evang. 
iskolai épület nagy termében , melyhez ezen 
egylet tagjai tisztelettel meghivatnak. 

HALÁLOZÁS, 

Legközelebb mult év December 15-ke szomorú nap 
volt a k. ládányi helv. hitv. egyházra nézve. Ugyan is e nap 
tétettek le örök nyugalomra a sír gyászos hantjai alá, itt és 
másutt csaknem félszázadig működött, más-fél évig pedig 
nyugalomban élt közszeretetii tanítójának, Szilágyi János 
urnák hideg tetemei. — A boldogultat, hivatalában lelkis-
meretes hűség, fedhetlen élet jellemezték. Élete módja az 
egyszerűségben központosult. Nem nagy értékű fizetéséből, 
ritka tapintatű gazdálkodása mellett, nem csak családját 
tartotta fenn tisztességesen, de még sokakkal is jól tett. 
Ezen tulajdonaiért, mindenek becsülték, s szeretettel karol-
ták. Midőn élete alkonyán hivatala folytatásáról gyakori 
gyöngelkedése miatt lemondott, az egyház nem vetette el 
magától, mint haszna vehetlen dolgot; hanem holtig tartó 
nyugdíjjal látta el. De meg tisztelte öt a nép halálában is, 
mert véglisztessége megadásán ritka nagy számmal jelent 
meg, s részvéttel kisérte sirvermébe. Áldás lengjen hűlt 
porain !!! Körösi János. 

Adakozások. 
,,Az alsó-vadászi ref. egyház, lelkész és tanitó szá-

mára" : A görgetegi ref. egyház 50 kr. — Kálmán Károly 
több ismerőivel együttt (a lelkésznek) 6 ft. 10 kr. — A 
marosi (Erdély) egyházmegyéből (az egyház részére) ada-
koztak : Kakasd 20 kr. Kövesd 1 ft Rigmány 36 kr. Sz. Si-
mon 30 kr. Kibéd 1 ft. 52 kr. Mája 60 kr. Erdő sz. György 
.1 ft. Ikland 1 ft. 24 kr. — A hetesi ref. egyház (az egy-
háznak) 1 ft. — Az öcsényi ref. egyház (az egyháznak) 
2 ft. A mogyorósdi ág. hitv. gyülekezet (az egyháznak) 
1 ft. 63 % kr. Szerk. 

,,A libánoni keresztyének számára" : A D.-Vecsei ref. 
egyház Csikay Imre alesperes ur által küldött 20 ft. — 
Görgetegi ref. egyház 4 ft. — Sziget-monostori ref. egyh. 
8 ft. — A marosi (Erdély) ref. egyház-megyéből követ-
kező községek: Szövérd 1 ft. 40 kr. Szentháromság-Bede 
2 ft. 20 kr. Kakasd 66 kr. Karácsonfalva 2 ft 40 kr. Bodon 
1 ft. 37 kr. Gyalokuta 1 ft. 37 kr. Cs. Szentiván 3 ft. 27 
Torboszló 1 ft. 10 kr. Havad 30 kr. Kövesd 2 ft. Rigmány 
1 ft. Sz. Simond 90 kr. Kibéd 5 ft. 27 kr. Mája 1 ft. Szent-
imre 1 ft. 4 kr. Erdö-szent-György 1 ft. Ikland 4 ft. üszv. 
31 ft. 61 kr. — Hetesi ref. egyház 1 ft. — Az öcsényi 
ref. egyház 2 ft. — Szabó János ur és neje 1 ft. Szerk. 

,,A nemes oroszi ref. egyház, lelkész és tanitó szá-
mára" : A hetesi ref. egyház (az egyház, lelkész és tanitó 
közt egyenlően felosztva) 1 ft. 50 kr. — Szabó Sámuel 
zalaegerszegi ügyvéd ur (a lelkésznek) 4 ft. — Lakatos 
István kajátai ref. lelkész (a tanitónak) 2 ft.—T. Gedeon Ist-
ván szolgabíró (a tanitónak) 1. ft. — T. Gálos József ur 
(a lelkésznek) 1 ft. — A verőcei ref. egyh. (a lelkésznek) 
1 ft. — (a tanítónak) 1 ft. Sebes Ferenczné ö nagysága 
(a lelkész és tanitónak) 5 ft. Szerk. 

„A moldva-oláhországi missió számára": Rádoczi egy-
házból : T. Hodossy József. 2 ft. Chernel Gusztáv 2 ft. 
Chernel Ferdinánd 2 ft. Ivánkovics János ur (r. cath.) 2 ft, 
Laky Antal 1 ft. Berke József 1 ft. Pfeudeszak Károly 1 ft. 
Hrabowszky János 40 kr„ Szovják Mátyás 40 kr. Eheu Ká-
roly 40 kr. Varga István 60 kr. Gueth Györgyné 60 kr. 



Horváth István 60 kn egy valaki 40 kr. öszv. 15 ft. — 
D.-Yecsei ref. egyház Csikaylmre alesperes ur által küldött 
60 ft, — Görgetegi ref. egyház 50 kr. — Sziget-monostori 
ref. egyház 8 ft. — Hetesi ref. egyház 1 ft. — Az öcsényi 
ref. egyház 4 ft. — Szabó János ur és neje 1 ft. — A ve-
rőcei ref. egyház 2 ft. 60 kr. — A kunhegyesi ref. egyház 
buzgó közönsége (számszerint 360 személy, kik közül 32 
egy forintjával, a többi rész pedig kevesebbel járult az 
öszveghez) 65 ft. 38 kr. Szerk. 

„A pesti prot. árvaintézet számára": A görgetegi 
ref. egyház 20 kr. — A hetesi ref. egyház 1 ft. — Az 
öcsényi ref. egyház 3 ft. 50 kr. — A tápio-szelei ev. egyh. 
2 ft. Szabó János ur és neje 1 ft. Szerh. 

,,A prot. ev. gyámintézet számára"; Fodor Zsigmond 
ur 1 ft. — Sztankay Ferencz (Tordáról) 2 ft. — Szabó Já -
nos ur és neje 1 ft. Szerh. 

,,Gusztáv-Adolf egylet számára" : Fodor Zsigmond 
ur 1 ft. — Stankay Ferencz ur 1 ft. Szerh. 

„Márk Mózes szászkúti ref. lelkésznek": A görgetegi 
ref, egyház 50 kr. Szerh 

„N.-Berény egyházközség számára": a görgetegi 
ref. egyház 30 kr. Szerh 

„A pozsonyi ev. fotanodára": Szabó János ur és neje 
1 ft. Szerh. 

Gróf Ráday hönyvtár megszerzésére adakoztak: 
„Losonczon" : Ottlik Ákos ur 5 ft. Pongrácz Mih. ur 5 ft. 
Szilassy Fer. ur 10 ft. Dienes Sámuel ur 5 ft. Szigyártő 
Sám. ur 4 ft. Gellén Laj. ur 5 ft. ifj. Farkas Kár. ur 1 ft 
Tamás Istv., Valkó E., Négyessy Imre tanár urak egy-egy 
ft. Kis Gábor leik. ur 1 ft. = 39 f t ; — „Rádóczi" egyház-
ban : Hodossy Józs. ur 3 ft. Chernel Gustáv ur 3 ft. Chernel 
Ferdinánd ur 3 ft. Ivankovits Ján. ur 3 ft. Laky Ant. 1 ft. 
Berke Józs. 1 ft. Pfendeszak Kár. 1 ft. Hrabovszky J. ur 
60 kr. Szovják Mátyás 60 kr. Eheu Kár. 60 kr. egy valaki 
60 kr. Gombos J. 60 kr. Gombos Dávidné 60 kr. Bazsó Gy. 
60 kr. Dienes Károlyné 60 kr. Gombos Ján. 60 kr. Nem-
sem Gáb. 60 kr. Zelles Ján. 60 kr. Szép András 60 kr. 
Bazsó György 60 kr. Fekete Ján. 60 kr. többen 1 ft. 60 
Jkr. = 25 f t ; — „Sziget-Monostori" ref. egyház 8 ft. Yikár 
Ján. hetesi ref. lelkész 1 f t ; Öcsényi ref. egyház 23 ft. 
50 kr. Feketehegyi ref. egyházban : a községben gyűlt 17 
í t . 70 kr. Kozma Lajos lelkész ur 5 ft. egy valaki 1 ft. = 
23 ft. 70 kr. — „Pilisi" ref. egyházban gyűlt 8 ft. 80 kr. 
Tóth Lajos akadémikus 1 ft. összesen = 130 ft. 

Közli Török Pál. 
„A pesti ref. főiskolára" : Gróf Teleki Sándor ur fél-

évre 78 ft. 75 kr. Kégl László ügyvéd ur Pesten 52 ft. 50 
kr . Karczag Ferencz és József urak 25 ft. 20 kr. öcsényi 
ref. egyház 5 ft. karácsoni legátiókor a gyülekezetek 51 ft. 
78 kr. 

„A pesti ref. gymnasiumra" Pesten: Bereznay István 
ügyvéd ur 15 ft. Dr. Bartha Károly ur 5 ft. Guthy Elek 

ügyvéd ur 10 ft. Száky Zsigmond ur 10 ft. Szöllösy Pál ur 
Sz. Fehérvárott 5 ft. Közli Török Pál. 

„Nyugtatóul Zala Egerszegre." Kérdés támasztatván 
az iránt, vettük-e Zala Egerszegröl Szabó Sámuel ügyvéd 
ur gyüjtelékét s küldeményét a gr. Ráday könyvtár meg-
szerzésére ? szives tisztelet és köszönettel jelentjük, ogy 
vettük januar 17-én 1860, — mikor a küldeményt részle-
tesen közleni a lapokban nem lehetett, mivel akkor még 
nem birtunk a m. kormánytól engedélyt a mondott célra 
gyüjthetni s annálfogva ez ügyről a lapokban sem enged-
tetett meg szólanunk. 

A küldemény be van vezetve a számadási könyvbe, 
s a tételhez csatolva igazolásul Szabó Sámuel ur levele s 
maga az eredeti aláírási ív, miszerint Szabó Samu ügyvéd 
adott 6 d. aranyat. Lengyel Károly ügyvéd 4 d. aranyat, 
Pfendeszak Károly ügyvéd 10 ft. Szentgyörgyi Imre me-
gyei törvényszéki tanácsos 5 ft. Hetyei István igazgató 1 
ft. Torkos Sándor államügyész helyettes 3 ft. Hrabovszky 
Flóris ügyvédi segéd 3 ft. Anisics Dániel gyógyszerész 3 
ft. Zathureczky Ferdinánd ügyvéd Kanisán 10 ft. == 35 ft. 
és 10 d. arany. Török Pál. 

Addig is mig legközelebb bővebben ismertetnök, elő-
re csak figyelmeztetetjük a közönséget két most megjelent 
egyházi beszédre: 1. .„Lybánon és Románia." A babyloni 
keresztyének s a moldva-oláhországi reformátusok javára 
adakozást kérő egyházi beszéd. Az 1860-ik év utolsó va-
sárnapján tartotta Szász Károly, kűnszentmiklósi ref. lelkész 
és esperes. Árultatik 15 krajcáron, a moldva-oláhországi 
missió javára. 2. Harmadfél század után! Első protestáns 
„Templomi beszéd" Egerben, melyet karácsony ünnepén az 
egri reformátusok imaházában mondott: Czelder Márton 
reform, lelkipásztor. Ezen egyházi beszéd jövedelme az 
egri prot. templom alapjára fordittatik. 

HELYREIGAZÍTÁS ÉS JELENTÉS. 
„Uj Idő" cimű lapom előfizetési felhívásának 

Majláth ő excjára vonatkozó sorait illetőleg ki 
kell jelentenem, hogy a kérdéses válasz nem 
hozzám, hanem a rendőrséghez volt németül in -
tézve. Mit is helyreigazítani lovagias kötelessé-
gemnek tartom oly férfi irányában, kinek haza-
fiságában kétkedni nem illő volna, s szabadelmű-
ségéről tanúskodik az, hogy felhivásomat, ható-
sági lefoglalása után is s kérelmemre, azonnal 
szétküldeni megengedte. 

Egyszersmind azt is jelentem, hogy a közbe-
jött akadály elhárulván, lapom február elején 
okvetlen megjelenik, s előfizetést két hóra 2 ft. 
s Öt hóra 5 ftjával is elfogadok. 

Kérem a t. szerkesztőséget e soraim szives 
közlésére. 

Kelt Pesten, jan. 20. 186J. 
Az „Uj IdÖu kiadó-szerkesztője: Szini Károly. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel éa Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz melléklet van csatolva: „Magyar Irodalmi KözlönyKiadja Osterlamm Károly. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D O -

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

E L Ő F I Z E T É S I D I J : 
He lyben : 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. 

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 tijkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

KEZETEK A KET PROTESTÁNS FELEKE-
ZEZET EGYMÁSHOZI VISZONYÁRÓL. 

hsf. : L ' , * ' 
„Kérlek titeket én, ki fogoly vagyok az Úr-

ban, hogy járjatok ugy, mint illik a ti hivatal-
tokhoz, melylyel hivattattatok. Minden alázatos-
sággal és szelídséggel, és lelki kegyességgel, el-
szenvedvén egymást a szeretet által. Igyekezvén 
megtartani a léleknek egységét a ^ékességnek 
kötele által. Egy test és egy lélek vagytok, mi-
képen, hogy a ti hivatalotoknak egy reménysé-
gére is hivattattatok. Egy az Ur , egy a Hit, egy 
a Keresztség. Egy az Isten és mindeneknek 
Atyjuk. Ef. 4, 1 — 6. E gyönyörű szavakkal inti 
Pál apostol a keresztyéneket az egyességre. — 
Különösen korszerűeknek tűnnek föl a jelen 
időben, hol az Evangel. Allianceben mindenféle 
színezetű protestánsok egyesülnek a szeretetre „a 
békesség kötele által." Magyarországban nincs 
ugyan sok színezetű prot. vallási felekezet, mert 
valamennyi vagy alielv., vagy az ág. h. egyházhoz 
tartozik. Mind a mellett vannak szűkkeblű rajos-
kodók, kik a két egyház közt a lelki rokonságot 
kétségbe merik vormi. 

Yan ugyan — mondják — öszhangzat luthe-
ránus és reformált tan között, de csak annyiban, 
a mennyiben ilyen lutheránus és római katli. tan 
közt is létezik; és valamint ebből még nem szár-
maztatható az egyesülésrei jog és kötelesség, 
szint oly kevéssé állithatni, hogy a luth. és ref. 
t an között léteznék oly öszhangzat, melynél fogva 
a két felekezet képes volna egyesülni. 

Egy tekintélyes, a mellett épen nem közö-

nyös, hanem igenis vallásos világi egyéniség azt 
szokta mondani: „én miveltségi fok, vagyis 
inkább miveltségi hévmérő'nek merném felvenni 
lelkészeink közt az egyházi unió iránti hajlandó-
ságot, vagy az ellen való ellenszenvet, ugy hogy 
mentől korlátoltabb valaki, annyival nagyobb 
ellene az uniónak, mentől miveltebb, annál ha j -
landóbb ahhoz csatlakozni és azt előmozdítani." 

A nélkül, hogy ezt épen, mint a miveltség 
^salhatlaii criteriumát magam részéről is aláírnám, 
mégis ugy találom, — ki a történelem utján 
meggyőződött arról, miszerint maga a históriai 
fejlődés egészen más összeköttetésbe hozta a 
-lutheránus protestantismust a reformátussal, mint 
•ezek akár melyikét a római katholicismussal, 
kötelességének fogja tartani, kellő fényt deríteni 4 
a tényállásra, és legalább megkísérteni, nem le-
hetne-e magokból, mindegyik felekezet symboli-
kus könyveiből kimutatni azt, hogy koránt sem 
emelkedik oly ledönthetlen válaszfal az ág. és 
helv. tanfogalom közt, mint némely tulbuzgók 
állítani óhajtják. Es igy én csekély tehetségem 
szerint szem előtt tartva a reformatío szellemét, 

'•az apostol intését: „Ne legyünk hiu dicsőség 
kívánók, egymásnak ingerlői, egymásra irigyke-
dők stb. Gal. 5, 26., — ezeket mondom, szem 
előtt tartva, megkísértem e sorokban kimutatni, 
miszerint „a két felekezet eredetében egy," és a 
hol egymástól elváltak is, oly engesztelhetlen 
szakadásnak nem vetették légyen alapját, hogy 
a közöttük való engesztelödés és egyesülés nem 
volna legalább megkísérthető. • 

Ugy hiszem, felesleges volna minden egyes 
hittani cikk mellett, melyre vézve soha megha-
sonlás a két felekezet között nem is létezett, a ly 



egyházfelekezet symbulikus könyveiből kimutatni, 
hogy a hittan egyéb tanairól az ág. és helv. hitv, 
egyház a legszorosabban egyétért; és igy ele-
gendő leend csak azon pontokra irányozni, figyel-
münket, melyek, mint a különbözés lényeges 
cikkei és a nem egyesülhetés alapjai gyanánt 
szoktak tekintetni. — Mint ilyenek fognak fel-
tűnni „az urvacsoráróli, az előre elrendelésrőli" 
tan és az ág. hitvallást követőknél a „több szer-
tartás." Hogy honunkban aránylag kevés nem 
magyarajku helv. hitvallású találtatik; ellenben 
az ág. hitvallásuak között — noha magyar is van, 
mégis túlnyomó a tót és a németajkú, — ennek, 
noha okai a történelembén kétségenkivill feltalál-
hatók — nem tulajdonitok oly erőt, hogy ezt is 
egyik meghasonlási sarkpontnak tekinthetnők. 

II. 

A róm. kath. és a görög egyház tanát az ur-
vacsorájáról, mint célunkhoz épen nem tartozót 
ezúttal bátran mellőzhetem. Mind a mellett nem 
lesz felesleges azokat megemliteni, melyek az uj-
testamentomban, az úrvacsora szereztetésérŐl 

t 

megírattak: „Es mikor ennének, vevé Jézus a 
Jkenyeret, és mikor háíakat adott volna, megszegé 
és adá az ö tanítványinak, s monda: vegyétek, 
egyétek, ez az én testem." Máté 26, 26. Hasonló-
képen Márk 14, 22. Lukács hozzá teszi 22. 19. 
„Mely ti érettetek adatik." Pál 1 Kor. 11, 24. 
;.Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, 
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre/' Minek-
utána vacsorálának, vette Jézus a poharat s há-
lákat adván, adta az ő tanítványinak Máté szerint 
26, 28. e szókkal: „Igyatok ebből mindnyájan: 
mert ez az én vérem, mely uj-testamentomnak 
vére: mely sokaknak bűnök ,bocsánatjára kion-
tatik." Márk 14, 24. elhagyja e szókat: „bűnök 
bocsánatjára." Lukács 22, 20. hozzá teszi: „mely 
ti érettetek kiontatik;" és Pál 1 Kor. 11, 25. „E 
pohár amaz uj-testamentom, az én vérem által: 
ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszszátok, az 
én emlékezetemre." 

Már most, ha felütjük az ág. hitvallásuak 
symbolikus könyveit, ott ezeket találjuk: „De 

#coena domini docent, quod corpus et sanguis 
Christi vere adsint et distribuantur vescentibus 
in coena domini, et improbant secus docentes." 
Aug. Conf. Art. 10. Ha ezzel még összevetjük a 

Luther által irt Schmalkaldi cikkek 6-ik pont já t : 
De Sacramento Altaris és a Formula Concordiae 
7-ik cikkét: De Coena Domini, akkor Luther 
nézete^szerint: „az Ur sz. vacsorája azon Sakra-
mentom, melyben a kenyér s borban, kenyér s 
borral és kenyér s bor alatt, mint külső látható 
jelek vagy földi elemekben egyúttal velünk 
Krisztus valóságos teste és vére közöltetik, a 
hívőknek hitük erősítésére, a hitetleneknek Ítéle-
tükre. 

Zioingli szerint „a kenyér és bor puszta külső 
jelek (mera symbola), melyek előnkbe terjesztik 
s emlékezetünkbe hozzák" ama láthatlan tárgya-
kat, u. m. „Krisztusnak1'* a mennyekbe felvitetett 
s megdicsőitett ,testét és vérét1 és az ezekből 
eredő láthatlan táplálatot (Somossy: A hittan első 
vonásai). 

Kálvin azt tanítja, hogy az „iiri vacsorában 
részesülők, midőn a kenyeret és bort veszik, a 
láthátó jegyek által emlékeztetvén, lélekben az ö 
megdicsőült s mindenható üdvözítőjükhöz emel-
kednek, ki is az ő lelkének ereje által, az ő testé-
vel és vérével," vagy mindazzal, a mi a Krisztus 
és a mi az övé, „táplálja őket az örökéletre." 

Az ő nézete szerint tehát csak a hivő az, a 
ki a hit szárnyain az égbe emelkedvén, veszi lé-r 
lekkel „lelki éldeletiil (spirituális manducatio) a 
„Krisztus mennyben levő testét és vérét, vagy 
más kifejezéssel: az egész Krisztust," az alatt mig 
testi szájjal csak kenyeret és bort vesz. A hitlen 
pedig, ki lélekben is a földön marad, csak a 
puszta jegyekben részesül minden haszon nélkül 
(Somossy: A hittan első vonásai 353). 

Előbb, mintsem a két felekezet közti egye-
zést és különbséget e tárgyban érinteném, legyen 
szabad, elvonva attól, mit akarnék érvényre 
emelni, visszatérni maga üdvezitőnk saját szavaira, 
hol ezeket mondja szent vacsorája szereztetése 
alkalmával: toüto tioó est ró aájua „ez az én tes-
tem." Ezt csak n^ni lehetett másként, mint átvitt 
értelemben vennie! Ha pedig átvitt értelemben 
vette maga a szerző, nagyon kár volt e részben 
az orthodox lutheranismus részéről annyira a szó 
betű szerinti értelméhez ragaszkodni. 

Hasonlóképen a másik jel szereztetése : 
„TOUTO TQ 7tOT7]píOV Jj? XOAVÍj dta$7jX7] éqtV év TQ) épL(S 
acfj.arr' = „ezen pohár uj-testamentom az én vé-
remben/' még Luther sajat magyarázata szerint 



sem jelent mást, mint: „ezen pohár vérem miatt jed édes Atyánk! hogy ez a kenyér, melyet 
vagy vérem által, a mely benne foglaltatik, az megtörünk, és a melyet, mint már sakramentomi 
uj-szövetség" (Herzog Art. Abendmahl). azaz: az kenyeret magunkhoz veszünk, oly elevenen érez-' 
uj-szövetséget közvetítő, tehát az uj-szövetségnek tesse velünk szent fiad testének megtöretését, 
mintegy alapját képezi, melyben az Isten Krisz- hogy lelkiképen az ő szent testével egyesittessünk, 
tus által az emberi nemmel áll, máskép mint a s mind boldog, mind boldogtalan állapotínkban 
régi szövetség, melyet Isten a zsidó néppel kötött azon indulat legyen bennünk, mely volt a Jézus 
2 Mós. 24, 6 — 8. „ezen pohár uj-testamentom az Krisztusban. Araen. 
én véremben" jelenti az urnák vérét, mely a ke- Hasonlóképen vette a poharat is az Idvezitő, 
résztfán kiontatott, t. i. „Krisztus engesztelő ha- és hálákat adott. Szenteljük meg hát mi is az ő 
lálát." példája szerint e jelenvaló bort imádságunkkal, 

Könnyebb tájékozhatás végett ide iktatom s adjunk ezen pohár (poharakj fölött szívből liá-
az illető hitfelekezetek azon consecrationalis for- Iákat ilyeténképen : 
rouláit, melyekkel az urvacsorája alkalmával a Oh megfoghatatlan jóságú szent Ur Isten! 
kenyeret és bort meg szokták szentelni. Áldjuk és felmagasztaljuk azon nagy szeretetedet, 

Az ág. hitv. követő evangélikusok dunántuli melynél fogva szent fiaddal mi érettünk vért on-
superintendentiája által 1831. kibocsátott Agen- tattál, lelki szomjuságunk megoltására, s bűneink 
dájában ezeket olvassuk: „A mi Urunk Jézus elmosására. Ennek emlékezetére szerzette, óh 

Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultaték, Uram! a Te szent fiad, a sz. vacsorában a borral 
kezébe vevé a kenyeret, megáldá, megszegé és az élést. Szenteld meg azért e jelenvaló bort az 

'6 tanítványinak adá, ezt mondván: vegyétek és által, hogy az ezzel élés legyen valósággal a mi 
egyétek ez az én testem, mely ti érettetek ada- megszenteltetésiink eszköze, hogy Te hozzád szi-
tik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ha- ves megtérésre felindíttassunk, és ekképen bű-
sonlatosképen minekutána vacsorált volna, vevé neinkből megmosattatván, a Te szent fiad vére 
a poharat és hálákat adván, adá nékiek, ezt által megszerzett váltságban részesülhessünk, 
mondván: igyatok ebből mindnyájan; e pohár Amen. (Egyházi Beszédek és Imádságok a lelki-
amaz uj-testamentom az én véremben, mely ti pásztornak kathedrai tanitásokoii kivüli vallásos 
érettetek és sokakért kiontatik bűnöknek bocsá- foglalatosságaiban, készítette Pap István, vámosi 
iratjára; ezt cselekedjétek, valamennyiszer ijand- ref. préd. Pápán. 1840.). 
játok, az én emlékezetemre. Osztás közben pedig Osztás közben a lelkész nem szokott mon-
ekép szól a lelkész: „Vegyétek és egyétek, ez a dani semmit. 
mi Urunk Jézus Krisztusnak szent teste, mely ti Nagyon egyez [egyébiránt Pap Istvánéval 
érettetek a halálra adatott. Ez erősítsen és tartson Ángyán János liturgiája, és a melyeta békés-
meg titeket az igaz hitben, azzal megegyező bánáti helv. hitv. esperesség némely papjai hasz-
jámbor istenes életben az örök üdvösségre. Ve- nálnak, hol az allocutioban e szavak fordulnak 
gyétek és igyátok, ez a mi Urunk Jézus Krisz- elő' : „Itt ugyanis a megtörettetett kenyér a 
tusnak szent vére, mely ti érettetek bűneitek Krisztusnak megtörettetett testét, a kiontatott 
bocsánatjára kiontatott. Ez erősítsen és tartson bor annak kiontatott vérét terjeszti a hivő em-
meg stb.u (mint feljebb). bernek eleibe. — Maga pedig a Jézus a kenyeret 

A helv. hitvallású Pap István által Pápán a maga testének, a bort az ő vérének mondván, 
1840-ben kijött Agendájában pedig ezeket talál- megerősíti a hivő embernek szivét a felől, hogy 

juk : „Szeretetnek Istene , könyörületességgel s mikor ő részesül a kenyérben és a borban, épen 
kegyelmességgel bővelkedő édes Atyánk! Áldott olyan, mintha részese volna a Krisztus azon tes-
legyen mind örökké a Te véghetetlen irgalmas- tének és vérének, melyekkel, a keresztfán álclo-
ságod, melynél fogva hozzánk, emberekhez, visel- zott; minthogy ő annak az áldozatnak ere-
teto szereteted annyira vitt Tégedet, hogy sz. jét és hasznát, t. i. a bűnöknek bocsánatját oly 
fiadat a halálra adtad mi érettünk, kinek is szent bizonyosan meg fogja érezni, mint érzi a kenyér-
teste érettünk a keresztfán megtöretett. Cseleked- nek és bornak tápláló erejét.4' 



Másutt: „Kenyeret vesztek itt, de olyat, 
mely Krisztusnak a bűnösökért szenvedett testé-
nek záloga. Borban részesültök itt, de olyan 
borban, mely Krisztusnak a bűnök eltörlésére 
kiontatott vérének pecséte és záloga." 

Egye.z tehát a két tan, az ágost. hitv. evan-
gélikusok és a helv. hitvallásuaké abban, hogy 
mind a kettő elveti a róm. kath. egyház tanát a 
transsubstantiatióról, mely szerint, t. i. mig a 
kenyér és bor tulajdonai: alak. szin és íz ugyan 
azok maradnak , a pap szentelő igéi által 
Krisztus valóságos testévé és vérévé változtattat-
nának. Ezen transsubstantiatio tanából követke-
zetesen foly, hogy mihelyt a kenyér és bor fölött 
a pap szentelő igéi elmondattak, a kenyér és 
bor többé nem kenyér és bor, hanem Krisztus 
teste és vére, és ha a hivő nem él is azokkal, a 
kenyér és borban azontúl csak a Krisztus testét 
és vérét szemléli; a miért is a szentelt kenyér, 
mint Krisztus teste önállóan lehet a tisztelésnek 
tárgya (Ur napja). Ezzel ellenkezőképen ismét 
Helanchthon szerint egyetért a két prot. feleke-
zet azon elvben: „nihil habétrationemsacramenti 
extra usum a Christo institutum," és e szerint az 
Ur testének a hivekkeli közlését nem lelkész 
szentelésétől, hanem a kiszolgáltatás és magához-
vételtől föltételezi. Ugyan ezen elvvel követke-
zetesen elveti a protestantismus a mise-áldozat-
róli tant is, mely szerint Krisztus teste és vére 
mind annyiszor a pap keze által újra áldoz-
tatik a kenyér és bor szine alatt, hogy ekképen 
eleveneknek és holtaknak bűneik megbocsáttas-
sanak. Ezen mise-áldozatróli tant már azért is el 
kell vetnie mind a két prot. felekezetnek, mint-
hogy a prot. egyháznak alapelvével, egyedül a 
hit általi igazulásról való tanával ellenkezik. — 
Végtére megegyez a két felekezet abban, hogy 
szigorúan ragaszkodik az urvacsorának azon 
alakjához, a mint azt maga üdvözitőnk szerezte, 
t . i. hogy az mind két szin alatt szolgáltassék ki 
a hiveknek (Herzog Realencyklopádie Abend-
mahl). 

Már most az a kérdés támad, melyek tehát 
azon árnyéklatai az urvacsoráróli tannak, hol a 
reformátorok egymástól eltérnek ? 

Zivinglinek igaza van, a mennyiben ,átvitt 
értelemben' veszi Krisztus urunk azon szavait, 
melyekkel sz. vacsoráját szerezte, de téved, a 

mennyiben csupán csak ,emlékezet vacsorájának4, 

veszi, és Krisztus eme szavaiból: „ t o ü t ó Tzotsive 

seg Tijv éfiyv aváfivytrtv" 1 Kor. 11, 24. ,Krisztus tá-
vollétét4 következteti az uri sz. vacsorában. 

Természetes, hogy Luther egész valója ki 
nem volt elégíthető ily felületes felfogásával 
Krisztus urunk azon intézkedésének, mely által 
épen az uj-szövetségnek alapját akarta megvetni. 
A ,pusztán emlékezésül' kiszolgáltatott vacsora 
,nagyon üresnek' látszott Luthernek, minthogy 
arra, hogy Krisztusra emlékezzem, nem szüksé-
ges okvetlenül az ur vacsorájával élni, Ezen jel-
képes cselekménynek inkább az a ,célzata, hogy 
Krisztus bennünk alakot öltsön,4 és igy igazzá 
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váljék rólunk is, mit Pál apostol mond: „Elek 
pedig többé nem én, hanem él én bennem a 
Krisztus; és a mely életet most élek a testben, az 
Isten fiában való hit által élem, ki szeretett en-
gemet, és adta ő magát én érettem." Gral. 2, 20. 

Luther tehát azon üresség betöltésére, mit 
Zwingli felfogásában látott, az ellentét által arra 
ösztönöztetve élére állította a dolgot, azt tanítván, 
miszerint a kenyér- és bor&cm, azzal és alatta 
anyagilag (substantialiter) is jelen van Krisztus 
teste és vére, miből szintén következik, hogy a 
hitetlen is élhet az Ur sz. testével és vérével, de 
a mely mig a hívőnek üdvére van, a hitetlennek 
okvetlenül kárhozatra szolgál. Erzi itt Luther, 
hogy nehezen kerüli ki tanával a transsubstan-
tiatio gyanúját , melyet mégis minden áron ki 
akart küszöbölni az egyházból, a miért is azzal 
segit magán, hogy e szavakat: „ez a kenyér" 
eként értelmezi: „ez a mi e kenyérben és kenyér 
alatt foglaltatik." Hogy pedig ezen állításának 
szerezzen alapot, a Krisztus testének mindenütt 
jelen valóságát (ubiquitas corporis DominiJ vette 
fel hittanába. 

Kálvin az úrvacsora szereztetésének igéit 
,átvitt értelemben veszi,' de mind a mellett ugy, 
hogy ,Krisztus Ígéretének erejénél4 fogva, a hívő-
vel ,valóban közöltetik4 az, mit a jelek jelképez-
nek, t. i. ,Krisztus teste és vére.' Nagyon külön-
bözik e szerint Zwingli tanától, mely szerint 
Krisztus távol van a jelektől; és sokkal ,közelebb 
áll Lutherhez.' — Jellemző Kálvin urvacsorai ta-
nára nézve, hogy Svájcban azon gyanúba esett, 
miszerint Luther tanához hajlik. Voltaképen Me-
lanchthon tana volt az, mely Kálvin tetszését 



megnyerte: „Est communicatio corporis et sangui-
nis Christi, quae nobis cum pane et vino exhibe-
tur ." Qui credens in promissionem Christi de 
pane hoc comedit et de calice bibit, et verbis his, 
quae audit a Domino, ac signis, quae accipit, 
ürmiter credit, is „vere et salutariter Christi 
carnem manducat et sanguinem ejus bibit, ipsum 
totum Deum ac hominem plenius in se percipit 
cum omni merito ejus et gratia.4' (Herzog Real-
encykl. Melanchthon). Kálvin azpnban még hatá-
rozottabban mondta ki véleményét az ő ,de coena' 
és ^institutio1 cimü műveiben, a szereztetési igék 
átvitt értelméhez ragaszkodván. Ezen alapon ál-
litá Krisztussal! valóságos közösülésünket az uri 
sz. vacsorában, rmind azt, mi Zwingli és Luther 
tanában helyes és igaz volt, magosabb egységben 
összeolvasztván (Herzog Realencykl. Calvin). 

Itt most az érdekel bennünket leginkább, 
mennyire kisérthető meg ezen tanok alapján a 
két felekezet közötti egyesülés. Hogy maga 
Luther sem volt egészen idegen a helv. hitvallá-
suakkali egyesüléstől, azt legalaposabban mu-
tatta meg Schenkel ,die Reformatoren4 cimü leg-
újabb munkájában, hol ekként szól: 

,Mig Luther egész élete fogytáig állhatato-
san ellentállott a római tévtannak az egyház te-
kintélyéről, szive egyesülés iránt a tőle eltérőleg 
gondolkozó svájciakkal nem maradt elzárva. Noha 
még májusban 1530. Fülöp hesseni landgrófhoz 
i r ja : ne engedje magát az ellenfél édes szavai 
által a konkordiára határoztatni, nem egyebek 
azok, mint az ördögnek ravasz ötletei és gondo-
latai; mégis nem sokára Bucerus, a straszburgi 
lelkész egyesülési törekvéseinek a legbarátságo-
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sabban pártját fogta. Es ha később Albrecht po-
rosz herceget a leghathatósabban inti is, hogy ne 
engedje Zwingli tanát országában lábra kapni, és 
Zwingli hős halálában a csatatéren csak isteni 
Ítéletet lát is: mind a mellett igy nyilatkozik 
(okt. 17.1534.) Fülöp hesseni landgróf irányában, 
miszerint semmit sem ohajtott forróbban, mint 
egyesülést, — hogy a római ellenfél daca a saját 
táborukbani egyenetlenség által csak több eröt 
nyer, — semmi kedvesebben nem eshetik szivé-
nek, mint állhatatos egyesség. Csak siettetni nem 
akarja a konkordiát, nehogy később még nagyobb 
diskordia támadjon belőle, a zavart viz mind a 
két részről előbb higgadjon, hogy igy igazi és 

állhatatos egyességnek nyujtassék mód és a lka-
lom. Nem ismer sovárabb vágyat — az élet viha-
rai által megrázkódtatott, harc és kísértés által 
kimerült férfiú, — semhogy a vitatkozó testvérek 
közti egyesülés, még életében jönne létre. Szive 
bensejéböl örült Bucerus, a straszburgi lelkész 
által létre jött konkordiának (1536.), mely a 
svájciakra nézve (noha csavart kifejezésekben), 
módot nyújtott volna az ő meggyőződésüket is 
feltalálhatni az urvacsoráróli tanban. És gyönyörű 
igéje is a hitnek és szeretetnek, melyet Luther 
1537. febr. 17. Mejer Jakabnak, Basel polgár-
mesterének az unió ügyében ir : ,Isten a minden-
ható adja tovább az ő kegyelmét, hogy mi mind-
nyájan igaz tiszta egységben és bizonyos eg}7sé-
ges tanban és véleményben egyetértsünk, a mint 
sz. Pál apostol mondja: A békességestürésnek és 
a vigasztalásnak Istene adja, hogy egyenlő aka-
rattal legyünk egymáshoz a Jézus Krisztus sze-
rint, hogy egyenlőképen egy szájjal dicsőitsíik 
az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyját. 
Rom. 15, 5. 6. Szelídséggel és lelki kegyességgel 
elszenvedvén egymást a szeretet által, igyekez-
vén megtartani a léleknek egységét a békesség 
kötele által.4 Efez. 4, 2 Cf. de Wette V. 55. 

Noha később úgynevezett ,,Kurzes Bekennt-
nisz vom h. Abendmahl" még egy izben szen-
vedélyes kifakadásokban ócsárolta Zwingli emlé-
két és követőit, mégis béke gondolataival és 
érzetével hagyta el e világot, és még rövid idő-
vel halála előtt beszélgetésében Melanchthonnal 
ekként nyilatkozott: „Kedves Fülöpöm, megvallom, 
tul az elégen történt a sakramentom dolgában.'^ 
Hospinian. Hist. Sacram. (Cf. Schenkel: Die Re-
formátorén und die Rf.). 

Evangyélmi protestáns. 
(Petz Gyula), 

(Folyt. köv.). 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBBITÁSÁRA. 

(Folytatás). 

Végre utolsó bizonyitékúl a kézirati énekek használatára 
Bornemisza Péter énekgyüjteménye élőbeszédéből ezeket ho-
zom fel : „ezek által az minemű különb-különb nagy felséges 
dolgokat cselekedett az ur isten az mi sokféle vígasztala-



sunkra és bátorításunkra, igen sok jámborok áz mint meg-
írták, itt nyomtatva bocsátom ki, kiket nem kicsiny nehéz-
séggel kellett öszveszedegetnem holmi tudatlanoknak Írá-
siból, ki miatt sok helyen némely verseket én magamuak 
kellett megváltoztatnom." 

Ez nagyon világos, miután Bornemisza Péter könyve 
a harmadik énekes gyűjtemény, hogy oda dönti a dolgot, 
miszerint nemcsak a vallásujitás első másfél tizedében, ha-
nem még késöbhen is, részint a nyomtatott könyvek drága-
sága és kevés száma, részint a mindinkább többedö ref. 
egyházak gyarapodása miatt, kéziratok pótolták a szüksé-
get. Például a gyulafehérvári egyház énekes könyve csak 
1636-ban, midőn Gelei kiadta gradualját, cseréltetett fel 
nyomtatottal, sat. 

Arra pedig, hogy egyes híveknek, mint most, énekes 
könyve lett volna, még csak gondolnunk se lehet. Elég volt 
ha egy egyház egy vagy két énekes könyvvel birt, még a 
nagyobb gyülekezeteket is ide értve. Bizonysága azon még 
most is némely helyen divatozó rosz szokás, az ének dictá-
lás, mely csak ezen korban volt helyes, a szükség miatt. 

Ily szűkében az énekes könyveknek nagyon jótéko-
nyan hathatott Székely István szikszói papnak, egyik r e -
formátorunknak lengyelország felöl levő vidéken, 1538-ban 
Krakóban nyomtatva „A keresztyén ekklézsiának régi deák 
hymnusainak magyarázatja," mely Búd Péter szerint, ki 
bizonyosan ismerte, Préni Péternek ajánlva, latinból ma-
gyarra forditott hymnusokat tartalmazott magában. De fáj -
dalom, ezen nyelvészeti és költészeti szempontból oly ne-
vezetes munka elveszett, legalább addig annak kell hinnem, 
mig valaki felmutatván, az ellenkezőről, minek igen sokan 
örülnének, meg nem győz. Véleményem szerint ez lehetett 
énekes könyvünknek első nyomtatott alapja. 

Ugyancsak Székely Istvántól, mint az idegen kéztől 
elébocsátott értesítés mutatja, hogy szavaival éljek Garai 
Lukácsnak, nemes vitézlő férfiúnak ajánlva, jelent meg sz. 
Dávid zsoltárainak összes fordítása. Krakkó 1548. De ez 
hogy énekelve használtatott volna, arról kétkedem, sőt nem 
Hiszem, miután azonkívül , hogy prózában van fordítva, a 
versek, a sorok egyenlősége egyforma hosszúsága, vagy 
rövidsége nincsen megtartva; lejtemesség pedig egy ének-
ben sem található. Mindazáltal e könyv, ha más érdeme 
nem volna is, figyelmet érdemel, s méltó a megjegyzésre, 
mint első fordítása a zsoltároknak protestáns ember által. 

Huszár Gal, ki a reform^tiokor Debrecenben, majd 
Óváron, később Pápán is lelkészkedett, superintendenstől a 
dunántuli kerületek egyikében, szinte jelent meg egy éne-
keskönyv ; de hogy mikor, mi címmel, s kinek ajánlva, 
mivel az akadémia birtokában levő példány csonka, meg 
nem mondhatni, 

Toldy Ferenc szerint ez énekeskönyv 1567-^1576-ig 
jöhetett világra, még pedig Debrecenben nyomatva vagy 
Török Mihálynál 1564—70, vagy ennek utóda Komlós 
Andrásnál 1570—76 között. Az akadémiánál levő töredék 
zsoltárokat, karácsonyi, passiói, feltámadási és mennybeme-
teli, urvacsorai, prédikáció utáni énekeket, vegyes alkal-
makra szóló dicséreteket foglal magában. 

Ezt követte Bornemisza Péternek Austria felé valá 
vidéken lelkész és superintendensnek 1582-ben Dctrekö-
várában megjelent énekeskönyve ily cim alatt: ,,Énekek 
három rendbe, különb-különbfélék. Elsőben : rövid dicsére-
tek vadnak, kiknek számok CXCVIII., kik közül sok prédi— 
katioc mellé valók. Másikban: hosszabbak vadnak: az szent-
irás intési és magyarázati szerint, kik prédikaliok gyanánt 
oktatnak, kiknek számok aprával elegy LX. Harmadikban: 
a bibliának, kiválogatott fő XVIII. históriaiból valók." — 
Ajánlva van e munka : ,Isten szerető nagyságos Czoron Anna 
asszonynak: a nagyságos Gyarmati Balassa Istvánuram ked -
ves házastársának,minden isten szerető hívekkel egyetembe.4 

Nevezetes e könyvben a szempont, a mely vezette Bornem-
isza Pétert az összeállításban, s a mely igy hangzik: „Az 
egész szentírásból, valamint keresztyén embernek tanulni 
kellene, ez kicsiny könyvben mind befoglaltatlak, még 
penig különb-különb gyönyörűséges isteni dicséretekkel." 

Hogy mi ok indította a szerzőt a kiadásra, értsük meg 
saját szavaiból: „Elöszer, mert az mely uj poslillat egész 
levelen kezdettem (egy más azelőtt megjelent „postillák" 
cimü prédikációs-könyvre vonatkozólag), a nagyságod sze-
relmes ura és házastársa, Balassa István uram intéséből és 
bővséges segítségéből, azban mindenik evangeliom elölt 
jedzeltem hozzájok illendő énekeket és egyházi dicsérete-
ket, sőt a szándékban is voltam, hogy azon könyvbe lenné-
nek az megjedzett énekek is. De az könyvnek temérdeksége 
miatt látván nem illendőnek, külön akarám afféle énekeket 
is ezben e könyvben szorítani. Ennek azért első része mind 
afféle énekeket tart. Ez egyik oka honnét indultam ez 
könyvet kinyomtatnom, hogy a megjedzett énekeket ezben 
megtalálnák. Másik oka Nagyságod lőn (Czoron Anna), 
mert midőn tülem egy olykor énekeskönyvet kéretne és az 
előtt valók elszükültek volna, ketten nagyságtok urammal 
egyetembe ajánlatok magatokat ezben való segítségre is. 
Kit én történetnek nem véltem, hanem minthogy a postillára 
még Sempten laktomban ö maga indita fel uram, és sok 
képen megtapasztaltam, hogy ez eszköz által az Ur isten 
nóditván nóditott aznak munkájára is : igy ezben való inté-
sét is és magok ajánlásit nagyságtoknak isteni indításnak 
állítom és ugyan meg is tapasztaltam." 

Beythe István is, ki Sopron Vas- és Szalamegyében 
levő ref. egyházak 1580 körül superintendense volt, szinte 
bocsátott ki énekeskönyvet. Ideje, cime ennek sincs tudvar 

mivel ez is, mint Huszár Gál énekeskönyve, csonka. Toldy 
Ferenc Nagy István urnái levő egy régi kótás énekes-
könyvben ezt véli felfedezni. Szerencsém még nem volt 
láthatni ; s ha lesz, a mint reménylem, bővebb tudomással 
is szolgálok. 

Megjegyzésül ide teszem, hogy Huszár Gál, Bornem-
isza Péter és Beythe István énekeskönyvéről még eddig 
tudomás szerint csak Molnár Albert tett említést zsoltárai 
eléirt élőbeszédében. Hitelességet nem mertem volna ezért 
neki tulajdonítani; de minthogy Bornemisza Péter énekes-r 
könyve, az általa emiitetteknek egyike, már nálam is volt, 
mit a bővebb tudósítás igazol, mert meg kell neki adnom az 
igazat. 



1590-ben a szent Dávid zsoltáraiból összegyűjtött 
énekeket: „psalmisokkal való istenidicséretek" cimmel 
adattak ki ; de hogy kitől, az nem tudalik. 

1592-ben, az eddig közkézen forgó énekeket ösz-
szedve 1591-ben, részint némelyeket a régiebbekböl 
kiigazítva, részint ujakkal szaporítva, Gönczi Fabricius 
György debreceni lelkész és püspök bocsátotta világ 
elé énekeskönyvét Bód Péter szerint ilyen homlokiraltal: 
„Keresztyéni énekek, melyek a graduál mellett, s a nélkül 
is, a hol azzal nem élhetnek a magyar nemzetben reformál-
tatott ekklésiákban szoktanak mondatni." 

E felirattal a szóban forgó könyvet nem ismerem, 
mig ezzel igen : „Keresztyéni isteni dicséretek, melyek a 
a magyar nemzetben reformáltatott ekklésiákban szoktanak 
mondatni." . • 1 

Ezzel azonban nem akarom az elsőnek hitelességét 
tagadni, mivel tudva van, hogy Gönczinek énekeskönyve 
háromszor, Debrecenben 1592. másodszor Bártfán, harmad-
szor Lőcsén Tóth Ferenc szerint 1676-ban adatott ki. 
Annyival kevésbé lehetne pedig tagadnom, mivel a két 
idézett cim közt a rokonság elvitázhatlan. 

Ebből csak az jő ki, hogy a Bód Péter által emiitett 
cimü könyv korábbi, emez pedig későbbi. Nevezetesen én 
ez utolsót 1676-ki kiadásnak tartom, mert ott áll a nyom-
tatás helye, s a nyomtató neve: ,,Brever Lőrinc által, L ő -
csén ; de az idő nincsen feltéve. 

De ez mit sem tesz; hanem van más, a mi a figyelmet 
felakasztja. S ez azon graduál, melyről a Bód Péter által 
ismert könyvnek cime emlékezik. Mert graduál felirattal a 
magyar prot. énekeskönyvek között elsőnek csak Gelei 
Katona Istvánét ismerem, a mely pedig csak 1636-ban látott 
világot. Hogy miféle graduál lehetett az, azt még csak 
képzelni sem tudom. 

Az 1592-ki kiadás ismeretlen, mig a bártfai, mely 
1590. után nyomathatott ki, Toldy Ferenc tudósítása szerint 
Sárospatakon őriztetik. Rendezésre különbözik a lőcsei 
editiotól. 

Következik, hogy szóljunk Szenczi Molnár Albert 
zsoltárairól. 

Megjelent e mü 1607-ben, a vallásos érzelmen kivül 
a nemzeti becsület fentartása és emelése szempontjából. 
Mert Molnár Albert szégyenlé, hogy magyar verselés oly 
gyenge lábon állott a külföldihez képest; hogy a rím a 
gyenge mértéktelen versekben mindig csak a „vala, vala" 
volt. Idézzük saját szavait: „Látom pedig azt is, hogy az 
domine Scariceus és ez előtt megmondott főemberek (Sze-
gedi Gergely, Sztárai Mihály, Bornemisza Péter, Huszár 
Gál, Beythe István) psalmusin kívül, némelyek igen paraszt 
versekben vannak foglalván, noha még az szent léleknek 
is kedves a versek szép egyező volta stb. A régi magyar 
énekekben pedig avagy semmi egyenlő terminatiók nem 
voltak, avagy tíz vers is egymásután mind egy igében 
ment ki, a honnan az históriás énekekben számtalan az sok 
vala, vala, vala. Kin az idegen nemzetek, az kik ezt látják, 
nem győznek eleget rajta nevetni." 

Hogy mint oldotta meg Molnár Albert az eleibe ki -

tűzött célt, beszéli azon 250 hosszú év, mely ráspoly fogá-
val annyi idő alatt sem birta megsemmisiteni. 

1636-ban az öreg graduál jelent meg Gelei Katona 
Istvántól szerkesztve Gyulafejérváron. 

E nagy munka létrejövésének oka szinte a szükség és 
a sok fogyatkozás volt. Mert tudjuk, Geleit ezek ösztönöz-
ték arra, hogy Keserűi Dajka Jánost felszólítsa egy hibák-
tól üres graduál kiadására. Közöljük egész cimét, minthogy 
ez történetét rövideden magában foglalja, az öreg graduál-
n a k : „ A z keresztyéni üdvözitő hitnek egy nyomban járó 
igazságához intéztetett ékes rythmusu hymnusokkal, pro-
phetai lelkektől szereztetett szent zsoltárokkal, örvendetes 
nótáju prósákkal és több sok nemű, született nyelvünkre 
fordíttatott lelki dicséretekkel és esztendő szakai templum-
béli kegyes caeremoniákkal tökéletesen megtöltetett öreg 
graduál, mely mind az első fordításban, vagy újonnan való 
szereztetésben, s mind penig az egy exeinplárból másban 
való irattatásban esett fogyatkozásoktul szorgalmatoson 
megtisztogattatott és sok hozzá kívántatott szükséges r é -
szekkel megöregbittetett Keserűi Dajka Jánosnak és Gelei 
Katona Istvánnak erdélyországban levő magyar keresztyén 
reformáta ecclésiáknak püspökinek és a gyulafejérvárinak 
lelkipásztorinak fáradságos munkájok által. És elsőben az 
boldog emlékezetű felséges Betlen Gábor fejedelem urunk-
nak gondviseléséből az itt való fejérvári ecclésiabéli szol-
gálatra, kézzel nagy öreg bötükkel leíratott. S mostan im-
már Isten kegyelméből annak székiben ülő kegyelmes 
Urunknak, Rákóczi György fejedelmünknek keresztyéni 
szorgalmatoskodásából az istennek dicsőségére és az 
Christusnak az magyar nemzetségben levő ecclésiáinak 
közönséges javokra még az írottnál is sokkal teljesebben 
és tisztábban kinyomattatott." 

E nagyszerű munka 200 példányban nyomatott ki, s 
belőle pénzért egy sem adatott el, hanem ugy lön ajándék-
ban szétküldözve Rákóczi György által. A könyv, mely 
kezemnél van, a mátratövi egykor hires gyöngyösi egyházé 
volt, melytől az akadémia megvásárolta. 

1636—1675-ig az énekeskönyv tartalmának gyara-
pítására nézve semmi sem történt. Minden maradt ugy, a 
mint azt a már emiitett, Székely István kivételével, püspö-
kök megállapították és kiadták. Ha jelent meg ez idő alatt 
énekeskönyv, a minthogy jelent is, az mind kisebb s na -
gyobb különbséggel csak Gönczi Fabricius Györgyének, 
mint az eddigiek közt legtökéletesebbnek, utánnyomata és 
isméti kiadása. Ilyen például Szenczi Keresztesi Ábrahám 
váradi nyomdásznak 1642-ben közzétett énekeskönyve, 
ajánlva: „dicséretes értelemmel és kegyes nemességgel 
ékesített Váradi Pál uramnak, kassai nemes respublicánok 
egyik nevezetes tagjának, az isten anyaszentegyházának 
hivséges pátronusának, nékem tiszteletes uramnak." Indoka 
ezen könyv létrejöttének bevezetése szerint a tiszteleWís 
háládatosság a nevezett lelkész egykori jótéteményéért. 
Nevezetes ezen példány a benne felállított rendszerért, 
melyet később az ismertetésben szándékom felmutatni. 

A fent megirt időköz, visszatérve tárgyunkhoz, bár 
alatta mi sem történt a tartalom gyarapítása és többitésére 



nézve; mégis oly nevezetes énekeskönyvünk történetét 
illetőleg, hogy hozzá csak az 1806-ki évet vehetjük hason-
lónak múltjával és jövőjével. 

Fénypontja a letűnt időnek, mikor az öt megelőző 
múltnak hangyamunkássága teljes és méltó elismerést nyert, 
1646-ra esik; midőn a szatmárnémeti népes nemzeti zsinat, 
Gelei Katona István által Rákóczi György parancsára a 
püspöki hatalmat felforgaták (independensi törekvés) ellen 
összehiva, az eddig megjelent énekeskönyveknek nemcsak 
revisióját, hanem egyetemes érvényre emelését is egyik 

_ föteendöjének tartotta. 
Elővette a zsinat a kisebb (cantionale) és nagyobb 

(Gönczi Györgyé) énekeskönyveket, s Szenczi Molnár zsol-
tárait, és rájuk üté a hitelesség pecsétét, hogy megnyug-
vással fordítaná hasznára az utó nemzedék. S ez időtől 
fogva csak egyszeri (1743-ban) megtoldással, nálunk kál-
vinistáknál 1806-ig, lutheránus rokonainknál 1805-ig javitás 
nélkül, mintegy symbolikus rangra emelt könyv, folytonosan 
használtatott majd graduál, majd pedig egyéb énekeskönyvi 
homlokirattal. 

Hogy az igy szentesitett énekeskönyvek az ülés után 
rögtön egy rendszerbe öntettek-e, arról adatok hiányában, 
1736-ig mitsem mondhatok; mig arról, hogy a különfélék 
csak összekötve, de nem egy rendszerbe hozva voltanak, 
igenis, bizonyítékkal szólhatok. 

Ilyen a Brever Lőrinc által 1676-ban Lőcsén kiadott 
énekeskönyv, mely az érvényesített részeket, mint külön-
állókat csak egygyé fűzve foglalja magában. Magában fog-
lalja nevezetesen először Gönczi György gyűjteményét, 
másodszor a zsoltárokat Szenczi Molnár Alberttől, harmad-
szor a kisebb debreceni (cantionale) énekeskönyvet, és 
negyedszer ezekhez toldva Újfalvi Imre debreceni professor, 
később odavaló lelkész által legelsőben összeszedett „ha -
lo-tti énekeket," melyek ugyan ily cimmel 1598-ban bo-
csáttattak világ elé. 

Itt nem mellőzhetem el megjegyezni a cantionáléról, 
mely ily homlokirattal van felvéve: „isteni hymnusok, 
melyekkel az magyar reformáltatott ecclésiákban élnek, 
mostan az együgyübb ecclésiák kedvéért, a melyekben az 
graduálnak szerit nem tehetik, a debreceni psalterium 
(lásd 1590. psalmusokból való istenidicséretek) mellé rövi-
deden adattak" — hogy ennek már 1636 előtt közkézen 
kellett forognia, mivel Gelei Katona István nemcsak emlé-
kezik róla, hanem mondhatni öreg graduáljának eképeni 
alapját. De hogy ez idő előtt, m£ly tájon, 1592-től föl 90-ig, 
vagy 1590-től le 1636-ig jelent-e meg, mivel kettős gya-
nitást enged magához férni, meg nem határozhatni, annyi-
val kevésbbé pedig, minthogy a cimiratban, mint a Bód 
Péter által feljegyzett Gönczi énekeskönyvének homlokiratá-
ban, szinte bele van téve a már egyszer kérdésbe tett 
, ,(*aduál," a melynek megfejtése, tudása némi kis fényt 
vlfne a dolog mikénti állására. 

Bár magam sem tartom helyesnek a kettős hypothesis 
felállítását, mert vagy egyikhez, vagy másikhoz kellene 
csatlakoznom, mégis ide iktatatom azokat, mivel csaknem 
egy pillanatban születvén meg fejemben, az elsőséget sem 

egyiknek, sem másiknak nem merem átadni. Válasszon 
közőlük addig az olvasó maga, mig valami határozott tudó-
sítással szolgálhatok. Álljon tehát mind a két hypothesis. 
Azon feltétel, hogy Gönczi F. György énekes könyve 1592-
ben napvilágra jővén, miután az a psalmusokból való isten-
dicséreteket is felölelte, szükségtelenné tehette vala a can-
tionalénak, mint olyannak, a mely csak ünnepi énekeket 
tartalmaz, kiadását, mivel az ilyen alkalomra szóló darabok, 
bár különbözők amazéitól, belőle sem hiányzanak, — azt 
sejteti velünk, hogy 1592-től fel 90-ig kellett megjelennie. 

A másik hypothesis pedig azt vitatja, hogy nem akkor, 
hanem utóbb, 1592—1636-ig kellett világ elé bocsáttatni 
mondván: Gönczi F. György, ha énekeskönyve előtt meg 
van, a cantionálét, mint az övétől különböző tartalommal 
birót, miképen a psalmusokból való istenidicséreteket és 
Bornemisza Péter énekeit felvette, szentesítve a többi éne-
keskönyvkiadók hason eljárása által, szinte ezt is felvette 
volna. De minthogy ez nincs énekeskönyvében, látszik, 
hogy azt nem telte; s ebből az, hogy a cantionalénak az ő 
gyűjteményénél utóbb, tehát 1592—1636-ig kellett kinyo-
mattatnia. 

Ezen bizonytalanság keletkezte idejéről nem engedé 
nekem a cantionálét a különben illetékes helyen említhetni, 
s nem is engedi, mig valamely ügybarát szívességéből róla 
határozott tudósítást nem nyerek, mig nem tudom szárma-
zási helyéi és idejét. 

De lássuk a könyveket tovább. 
1735-ben adatolt ki néhány lelkész szorgalma után, 

hihetőleg Ács Mihály ag. conf. kövelő lelkész által, mivel 
ezen énekgyüjtemény a nevezett urnák „Arany-lánc" fel-
iratú imádságos könyvével nemcsak hogy össze van kötve, 
hanem az énekek elétett élőbeszédben még hivatkozás is 
van annak élőbeszédjére, — egy ily cimü énekeskönyv: 
„zengedező mennyei kar, azaz németből magyarrá fordít-
tatott, és más magyarul szereztetett istenidicséreteket és 
lelki énekeket magában foglaló könyv, mely most töbl>, 
mint száz énekkel megbővittetvén a Krisztus szenvedésének 
históriájával, Jeremiás siralmával és Jerusalem veszedel-
mének leirattatásával együtt kibocsáttatott." Nyomatás he -

lye : Augusta 1735. 
Ezen szó alatt levő zengedező mennyei kar, hogy 

nem az első kiadás, cimiratából is eléggé világos, a mely 
az eredetinek csak eddig: „lelki énekeket magában foglaló 
könyv" lehetett homlokirata, az utóbbi rész csak 1735-ben 
tétetvén hozzá. 

(Folyt. köv.). 

A FOTOS-MARTONOSI HELVÉT HITŰ EGYHÁZ ÉLET-
RAJZA. 1676-tól 1860-ig. 

Két jelentéktelen falu, a Fotos-Martonosi iker Egy-
ház ismertetését tűztem célul. Két kis folt a földgömb rop-
pant terén, s nemcsak históriai emlékkel nem bir, de a 
Földrajzban is e két név alig ismeretes. S mint hajdan Soc-
rátes megpiritá a birtokaival dicsekvő Álcibiádest, kény-



szeritvén őt azoknak a földabroszoni kimutatására; ugy 
engemet is ha valaki kényszerítene e két alig ismert nevet 
a kisebb földabroszokon felkeresni, pirulva vonulnék an-
nak megnem találhatása miatt háttérbe. Dehát csak a neve-
zetes várak, s városok méltók-e a mi ismeretünkre. Nem 
talált-e a vakarcsáló kakas gyöngyszemre a szemét dom-
bon is ? Nem találhatunk-e néha tanúságot oly igénytelen 
helyeken is, melyeket azelőtt figyelemre sem méltattunk. 
Megkísértem, s ha t. olvasóimnak ismertetésemmel némi 
élvezetet szerezhetek, célom elérem. 

Fotos-Martonos a Kárpátok — Csikfelöl a Sz. Anna 
tavától délre lenyúló, s Angyalosnál végzödö-hegyláncának 
nyugoti oldalában — a Gidofalva mellett lefolyó Oltvizétöl 
keletre félórai távolságra fekszik. Fotost az attól délre eső 
Martonostól, egy szűk mező, melynek kellő közepén van a 
Szentegyház, választja el. Jókai egyik adomája szerént a 
két falu egymástól csak egy lépés — de óriási lépés, mely 
10—15 perc alatt eshetik meg. Martonos nevét hihetőleg 
onnan vette : mivel a falu felső s régibb része egy nagy 
marton fekszik. **) Itt terem a Háromszéken, Bárcaságon 
s Brassóban átalános használatban levő porzó sárga fövény, 
egy szegény embernek mindennapi kenyere, ki köblösleg 
küldi Brassóba, hol surlásra is használják, s vékáját egy 
pengő forinton árulja el. Fotos nevét kétség kivül onnan 
kapta: mert az csak egy fót, vagy egy foltja volt a gido-
falvi Anyaegyháznak, melytől Martonossal együtt 1676-ban 
vált el, mikor a két falu csak is 34 családból állott, ma már 
kevés hijján két százados független léte után 110 családot 
s fél ezer lelket számlál. Nem lesz talán érdektelen az Egy-
háznak a köz sz. Zsinathoz elválhatása iránti kérelmét az 
arra kapott válasszal együtt ide iktatni: 

A: Fotos-Martonosi Eklésiának a szentkoronához***) 
való alázatos suplicatiója : 

Mindeneknek előtte a sz. koronát alázatoson kérjük, 
nekünk megbocsásson, mivel ezelőtt is embereink által a 
sz. koronát megtaláltuk, és kértük, hogy nekünk a Mater 
Eklától, ugy mint Gidofalvától elvállást engedjen. De nem 
engedte, causálván azt, hogy sem Templomunk, sem paro-
chiánk nem volna (amint maga a sz. corona Deliberatuma 
comprobálja) immár azért Isten kegyelméből mindenek ké-
szen vágynák, a mind más leveleinkből, hanem neheztelli, 
világosan megláthatja. Könyörgünk azért a sz. Koronának 
alázatoson, tekintvén az élő Istent, s az ö Dicsöséginek 
jobb módjával való terjedésit, s mind penig a mi két ágon 
levő Eklésiánkban való erőtlen öregeket, és olyan messze 

*) Nézetem szerént nem volna szerfeletti bármi csekély 
helységnek koronkénti ismertetése, — igy az adatok 
elszéledve fenn maradnának, s a multakat sóvár figye-
lemmel fürkésző utókor nem szorulna a kétes tradi-
tióra. B. L. 

**) A Németek szeretik Mártonosnak mondani, de alap nél-
kül, mert ez iker megyében két század alatt egy 
Mártonnál több nem kereszteltetett — és ma csak egy 
sincs. B. L. 

***) E cim ma oly különös, hogy magam is kétkedném, ha 
a válaszból nem látnám, hogy a Zsinathoz volt in-
tézve. B. L. 

nem mehető kisdedeket (kiket eddig is az Ur házába kel-
lett volna szoktatnunk, melyet lelkünknek fájdalmával em-
líthetünk) s mind penig végezetre, a mi majd erőnk felett 
való költésinket, sok busulással való fáradozásunkat (távol 
legyen mindazáltal tőllünk a Pharizeusi kérkedség: mert 
jó reménység alatt cselekedtük) Méltóztassék a sz, Korona 
ebéli Istenes kívánságunkat, lelki fájdalmunkat Istenes con-
sideratióba venni, s meg is orvasolni, hogy miis a Cristus 
Jézus e világon vitézkedő Anyaszentegyházban hívebben 
és nagyobb lelki örömmel, mint eddig vitézkedhessünk: 
mert Isten kegyelméből már egy Praedicatornak illendő-
képpen való eltartására is magunkat elégségeseknek Ítél-
jük, melyet ha Isten tett, ezután is nem csak szóval, ha-
nem a Dolognak valóságával is, mind Isten, mind e világi 
emberek előtt comprobálunk. Mely hozzánkvaló s megmu-
tatandó jó akaratjáért a sz. Koronának kívánjuk az Urnák 
kegyelmét. 

A fenn megirt két ágból álló Ekla. a Sz. K. I. V. V.*). 

Deliber. 
Mivel a sz. Gralis által kibocsátott Oculator Atyánk-

fiainak informatiójokból constál, hogy az introseripta sup-
licans Eklésiák elégségesek magok kölön a Praedicator tar-
tásra — salariumais a Praedicatornak illendő az ő helyek-
hez — ezen Ecláknak is abban való buzgóságok nem las-
sodott, hanem nevekedett, a sz. Gralis Deliberatuma sze-
rént szabadság engedtetik nekiek a Praedicator fogadásra 
és tartásra. 

Albae Juliae-occasione comitior. Regni celebrator. 
A. 1676. 15-0 X-br. Cdspár N. Tisza Becsi. 

Episcopus. 
Martonoson az elváláskor főbb családok voltak a 

Gyújtó, Magyarosi, Ince, Fejes, Gáspár, és Csulak Családok. 
Fotos pedig az egyetlen törzsökös Balog családból állott — 
s ezek a Gyújtó családon kivül, mely Martonosról merőben 
ki halt, ma is mindnyájon léteznek. Ki volt legelső papja az 
Egyháznak, arrról hallgat az írás. Szentegyháza kétségkí-
vül az elválás előtt kevéssel épült: mert 1678-ban szen-
teltetett fel, s osztattak el az abbani székek, — de a gya- • 
kori kemény föld rázkodások miatt már e jelen század kez-
detében annyira romba volt dűlve, hogy ujjat kellett épí-
teni. 

1711-ig a papok fogadtak oskola mestereket, de ek-
kor a Zsinatra folyamodása következtében következő vá-
laszt nyert az Egyház : 

Delib. Justum petet a Martonosi, és Fotosi Ecla : azért 
megengedte a sz. Gralis, hogy az Ecla fogadjon Mestert 
hasznost, s illendőt, a ki jól tanítson a Scholában a testia-
litásra. 

Extradat. ex Synodo Gli. Küküllöv, celebrata Anno 
1711- 16-a Junii, perme Stef. Vásárhelyi. Jur. not. s. sy-
nodi Glis. 

A 17-ik század előtt a ref. Egyházakban nem voltak 
mindenütt MBirák: mert 1702-b. a ref. fő Consistorium, 

*) Az Sz. K. I. V. V. ugy gondolom azt teszi: a sz. Korona 
Ítéletét várván várja, Közlő. 
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Bánfi György, Naláci István, Bethlen Miklós, Keresztesi 
Sámuel, Püspök Veszprémi István, Naláci Lajos ref. fö Con-
sistorium Nótáriussá nevök alatt, bizonyos szabályok ho-
zattak, melyek közül az l-Ö cikk igy hangzik: Azért szük-
séges dolog, hogy minden Eclákban Megyebirák válasz-
tassanak, az Aedilisek eleibe adják a regulákat, melyeknek 
szigora szerént (magokkal együtt) az Eclákban esett, és 
ezután esendő illetlen, és törvénytelen dolgok megorvo-
soltassanak. Mely Egyház főtanácsi rendelet 1709-ben 
adatott ki Teleki József, és Bernáld János nevök alatt. 

Ezen rendelet értelmében a Fotos-Martonosi ref. Egy-
házban M.Birónak vállasztatott nemzetes Gyújtó János — 
mikor is pap Baconi Ferenc oskola mester Porkoláb András 
volt. 1727-ben Baczoni Ferenc, helyébe következett Tat-
rangi János, 1736-ban Étfalvi Sámuel. A Megye birói 
hivatalba pedig Gyújtó János helyébe Gáspár István. 

1749-ben az Egyház vagyonja regestráltatván, 
egyéb adosságok között, volt a Megyének 7 köböl búzája 
is kiadva, melyért az adósok a jegyzőkönyv tanusitása 
nyomán, az akkori ár szerént fizettek 7 mond hét váltó r . -
forintokat. Miért panaszlunk hát jelenben a szűk pénz el-
len ? Hiszen csak 13 évtizeddel visszalépve a múltba, bá-
mulandó olcsóságot látunk — minek oka kétség kivül a 
szük pénz volt. (Folyt. köv.). 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Néptanítók könyve, protestáns növelészeti közlöny. Szer-
kesztik és kiadják Szeberényi Lajos és Vince Sándor. Az 

uj folyam 1. kötetének VI. füzete. Aradon stb. 
Nem emlékszem, hogy fencimzett folyó iratról e be-

cses lapokban, az előfizetési jelentésen kivül, bővebb szó 
vagy ismertetés közöltetett volna. E rövid közlemény által 
hadd légyen a mulasztás némileg pótolva. A kezünk alatt 
lévő füzet az egy év előtt megindult, életszükségünkön 
segitö folyóiratnak VI, az I. évi folyamatnak utolsó füzete. 
E füzetben elől közöltetik az eddig megjelent füzetek vál-
tozatos tartalma. Azután jön egy értekezés : ,,Mikép vezé-
reljük növendékeinket honszeretetre ?" Vince Sándortól. 
Értekező cikkét következő tételek, mint fejezetek alá osztja 
be : „1. Fejtsük ki növendékeinkben az ős magyar jellemet. 
2. Vezéreljük kegyeletes tiszteletre növendékeinket minden 
iránt, mit őseink intéztek, alkottak, alapitottak. 3. Tanitsuk 
népiskoláinkban a honi történelmet, kiemelvén annak külö-
nösen főbb mozzanatait, főbb jeleneteit." 4. Vezéreljük 
növendékeinket hazánk földének — Magyarhonunk — Ön-
tudatos ismeretére földrajzi s ,,honismei tekintetben." 5. 
„Vezessük növendékeinket a magyar nyelv, anyanyelvünk 
legbensőbb ismeretére. 

E jó magasra tűzött pontok, az értekezésnek irányát, 
tartalmát, minden további ismertetés nélkül is, híven mu-
tatják. Itt is, mint száz meg száz esetnél kézzel fogható 
adat van kezünknél arra, hogy vajmi nehéz a gyermekek 
dolgába bölcsen avatkozni. Kérdem, ha a 3-dik pontból a 
„népiskoláinkban" szó kihagyatik: váljon ama pontok akár-

mely academiai ifjúság nemzeties képzése programmjába 
szóról szóra nem beillenek-e ? Történelmet tanítani a 
gyermeknek nem könnyű feladat s szerintem a magyar tör-
ténelem sem képez kivételt, mindenik erős elmeműködés, 
érett felfogás tárgya, ezt semminemii patriotismusnak, — 
ha észszerű akar maradni, — feledni nem szabad. Mi az 
ősmagyar jellem fejtésével a gyermek körül nem tépelő-
dünk, mi a csemetét nem kényszeritjük, nem kényszeríthet-
jük, hogy nekünk mindjárt óriás ágakat ereszszen, melyek a 
viharral, — mini százados tölgyek a bérctetŐn , — meg-
birkózzanak. Mi a csemetében csemetét, a gyermekben 
gyermeket szemlélünk, kinek jóformán annyi a hazafi nem-
zetiség , honszeretet szókat emlegetni, beléjük diktálni, 
mint őket lélekzésre nógatni, hiszen ők magyarul beszél-
nek, magyarok közt, magyar levegőben élnek s ez előttök 
oly természetes, mintha nem is lehetne másképen. Ennél-
fogva mi a népiskolai gyermekből még most nem hazafit, 
— mert hisz mi ő más természet szerint? — hanem jó és 
értelmes gyermeket akarunk formálni, s ha szülei, — test-
vérei, tanítója — s a vele érintkezők irányában köteles-
ségét híven teljesiti: társadalmi állásának mint gyermek 
megfelelt. Tovább menve, mi a népiskolából, — a sz. tör-
ténelmet kivéve, — minden történelmet, mint könyvnél-
külözésre való tantárgyat, kirekesztenénk, a hazai törté-
nelmet pusztán az olvasó könyv körére szorítanék. De hát 
honi történelem tanulása nélkül menjen ki a gyermek a 
tanintézetből ? Igen . . . az olvasó, könyv után — kellő fel-
világosításokkal kisérve, — épen annyit fog kivinni, — ha 
nem többet — mint a memorizálás után. De ha meg nem 
bírván semmit ki nem vinne is, iskolai pályájának utolsó 
napján utolszor találkozik a gyermek az ápoló, vezérlő 
annyával az egyházzal. ? ! . . . . Ez épen a nagy baj! a 9 — 
10 éves iskolás gyermeknek minden tudományi örökséget, 
apait, anyait a legutolsó fillérig kiadjuk, mint a kivel az 
életben többé soha, de soha nem találkozunk !! 

,,A német tanítók XI. nagygyűlése Koburgban 1860. 
máj. 29, 30 és 31 napjain. Közli: Sz. L.u 

Nevezetesebb előadók: „Lüben," a növénytan taní-
tásának módszeréről. Előadásának veleje ez : Nem elég a 
növények kész alakjára fordítani a növendék figyelmét, 
hanem a létesülöre is, és a növény belső életét is föl kell 
az oktatás által tárni a tanítvány előtt. Dr. Schulze ezen 
kérdés felett értekezik: „Mikép halhat az iskola a mulat-
ságok nemesítésére ?" 1. Vallásos növelés, 2 utasítás jó 
játékokra, 3. a természeti örömök kedvének táplálása, 4. 
Vezérlés által a dalolásra. Az 1 pont alatt mondja előadó: 
„A vallásos növelést nem szorítom a sajátképi vallás taní-
tásra. A tanitó az iskolában és azonkívül, munkánál és mu-
latságában, beszéde és példája által hasson vallásosai! 
gyermekeire. Annál kevésbé akarok szólásformákban nyi-
latkozó szenteskedés mellett szót emelni. De legkevésbé 
kívánom az orthodox rigorismust alkalmazni, mely minden 
örömben bűnre való hajlamot lát. Legyenek a gyermekek 
kegyesek, de egyszersmind vidorak és szabadok, — vido-
rak isteni félelemben. A valódi kegyesség alapja a nemes 
vidorságnak." stb. 



Dr. Stern e kérdésről értekezett: „Miért szükséges 
és melyek a célszerű eszközök, hogy gyermekeinkben tisz-
telet érzete ápoltassák ?" 

„Tiszteletet csak ugy költhetünk, ha magunk tiszte-
letet tanusitunk. Ha az atya tiszteli az anyát, ez amazt, 
mindkettő megholt szüleiről kegyelettel emlékezik, mind-
kettő a tanitót méltányolja: akkor a szülői ház fölébresztette 
a gyermekben a tisztelet érzetét. Tanúsítsanak a növelés 
minden vezetői tiszteletet a vallás, erkölcs, kötelesség, 
közvélemény törvénye iránt cselekedeteik által." stb. 

Dr. Meier. A fiuk és léányok oktatása közti specificus 
különbségről. A két nem oktatása különbözik egymástól: 
1. A növelés céljára nézve. 2. A tananyagra nézve. 3. A 
,,módszert" illetőleg. 4. A tanitói egyéniséget tekintve. 5. 
A helyiség és taneszközökre nézve. 

Hartmann isk. ig. a „költészetről a népiskolában" 
értekezett. 

E közlemény igen érdekes, ránk nézve nagyon tanul-
ságos, minél több ilyeneket óhajtunk és várunk a t. Szer-
kesztőktől. „Befejezésül — igy végzi közlő, — még csak azt 
emlitjiik meg, hogy az elnökség ez nap a hercegi ebédhez 
volt meghíva, hol ö fönsége vendégeivel különféle növe-
lészeti kérdésekről értekezett, s általában a „társalgás tá r -
gya kizárólag a növelészet volt." 

„Magyar tanférfiak csarnoka a sokfelé elegettevő 
G—y—tói. 

„Ismét egy hang a külföldön iskolaügyünkről. G. J. 
E cikk közlemény az Alig. d. Lehrerzeitung mult 

évi 42. száma egy hosszabb cikkéből, melyben emiitett lap 
Wenzig ésH—n uraknak a magyarországi prot. isk. ügy ál-
lásátrágalmazó cikkeit tényekkel, világos adatokkal cáfolja. 

„Kállai István alsó-szuhai helv. hitv. népiskola taní-
tójának üdvöt!" Szeberényi Andor. 

„A Szarvason alakulandó tanitóiképezde ügyében." 
2 X 2 = 4 . 

A tárcában : Belf. tanügyi szemle; külföldi tanügyi 
szemle. 

Végül közli a t. szerkesztőség valóban igen csekély 
számú előfizetőinek névsorát, összesen: 283. Az egyszerű 
tanárral bizony elmondhatjuk reá : „Igen sokat látok, a kik 
nincsenek itt." Feltűnő, hogy Debrecenből, hol annyi nép-
iskolai tanitó és tanítóképezde van, csak egy előfizető van 
följegyezve. A ref. hajdukerülétből nincsen ki előfizetett, 
nincsen csak egy is. A n.-kunság csupán két példányban 
van képviselve. Hány iskolatanitó, sőt hány „dekán" van, 
ki e füzeteknek sziliét se látja ! Mig a távolabbi ügy körül 
hivatott és nem hivatottak nagy hévvel tolongunk; a napi 
események piacára mint bámulok ezrével tódulunk : addig 
az iskola, a népnövelés szerény háza felé egy két ember 
is nagy ritkán vetődik. Mindnyájan a tetőn, honnan messze 
látszunk, szeretnénk dolgozni, a földbe szállani, fundamen-
tomot ásni t . . . nem vállalkozunk. Annál nagyobb az érdem 
teljesebb a hála, mely a „Néptanítók könyve" szerkesztőit 
mint fundamentomásókat okvetlen illeti. Csak folytassák 
az üdvös munkát, a siker, elismerés, Istennek áldása követi, 
bizonyosan követni fogja ! B—i J—e. 

BELFÖLD. 

A PESTI EV. ÁRVAEGYLET KÖZGYŰLÉSE. 1861. JAJÍ. 
30-án. 

Az igazi keresztyénség szellemének egyik legszebb 
és meghatóbb nyilatkozata, a jótékonyság. Erre int idve-
zitönk is, midőn mondja: „szeresd felebarátodat, mint te 
magadat." E néhány szóban van kifejezve azon egyszerű, 
de épen oly magasztos és mindent magában foglaló erköl-
csi törvény, melynek hü teljesítésétől az emberi társaságok 
üdve és boldogsága függ. — S valóban, bátran állithatjuk, 
hogy a mint egyfelől a belső jóllét és nyugalom mindég 
azon mértékben otthonos valamely társadalomban, a mi-
lyenben ott a jótékonyság müveit szemléljük, ugy másfelöl 
azt sem lehet tagadni, hogy a társadalom erkölcsi állapotának 
és vallásos kegyességének legszembetűnőbb tunuságai: a 
jótékony intézetek; intézetek, melyek egyedül a keresztyén 
munkás szereteten alapulva, minden érdek és számítás mel-
lőzésével, a legszentebb célra : szerencsétlen embertársa-
inkon segíteni, egyesíti az embereket. — Az ily intézetek 
már, melyeknek felállítását Isten rendeli, fentartásukat a 
szeretet eszközli s céljukat a könyörület és jóltevés teszi, 
méltó intézményei Isten országának, mely a keresztyén ci-
vilisatióval a földre költözött. 

Ily szempontból tekintjük mi a pesti ev. árvaegyletet. 
S ha már csak azon anyagi áldásokat tekintenök is, me-
lyekben felfogadott árváit részelteti, örömmel üdvözölnők ; 
a mennyiben pedig létrejöttével hazánk jótékony intézeteit 
egygyel szaporitá, mig más felöl a honi protestáns keresz-
tyének vallásos szellemének és kegyességenek örvendetes 
tanuságául is szolgál az, büszkén és a gondviselés iránti 
hálás érzéssel mutatunk rá, jelentvén és hirdetvén ez or-
szágban mindenfelé: ime, nézzétek, mire képes kevés 
idő alatt és csekély eszközökkel a kész és munkás keresz-
tyén szeretet, ha akar és nem restelkedik; és még mire 
volna az képes, ha mindenki egyaránt járulna az ügyhöz, 
az ö adományával: a gazdag az ö aranyaival, a szegény 
pedig az ö filléreivel! 

Azonban térjünk a dologra. Célunk ezúttal nem ter-
jed tovább, mint a lefolyt gyűlésről, addig is mig az évi 
jelentés egész terjedelmében közöltethetnék, rövid jelen-
tést tenni: 

Az ev. iskola-épület nagy teremében d. u. 5 órakor, 
jelentékeny szánni tagokból és több helybeli ügybarátok-
ból öszvesereglett gyűlés nt. BauhoíFer budai ev. lelkész 
ur által egy alkalomszerű és buzgó imával megnyittatván, 
az elnök Fuchs Rudolf ur felhívására legelőbb is az egy-
leti választmány évi-jelentése olvastatott fel. Főbb pontjai 
voltak: 

1. Hogy az egylet, az elöbbeni, szűk, távolesö és 
egészségtelen szállás helyett uj, s az árvanövendékek 
óhajtva várt növekedő számának is megfelelő nagyobb és 
jobb szállást fogadott a Terézia városban a Glosius-alapit-
vány féle házban. 

2. A mult évi intézeti árvák számát 10-ről l ő r e 
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emelé. A választmány egyúttal javaslá, az árvák számát a 
jelen egyleti évben már nem szaporítani, főkép azért, ne -
hogy az intézet a jelen vagy még inkább bekövetkező vál-
ságos idők miatt irányában netalán lankadandó támogatás 
miatt, árvái tarthatása miatt zavarba jöjjön. 

3. Hogy az egyletnek mind rendes, mind rendkívüli 
tagjai örvendetesen szaporodtak a mult évben i s ; amazok 
száma jelenleg 559, ezeké 389. 

4. Hogy a pénztár is annyira javult, miszerint a rendes 
költségek levonása után a tökékez gyümölcsözés végeit a 
mult évben több mint kétezer forint csatoltathalott. 

5. Ajándékképen kapott az egylet készpénzben 958 
f to t ; ezenkívül jelentékeny ményiségü élelmi szereket és 
más eszközöket. 

6. A kormány az egyleti választmány azon kérelmét, 
miszerint engedtessék még, hogy az egylet az egész biro-
dalomra kiterjeszkedhessek az azon módosítással hagyta hely-
be, hogy az csak a magyar királyság területére szorítkozzék. 

Legszomoritóbb, mit az évi jelentésből kellett halla-
nunk, a választmány azon javaslata volt, melyben ajánlá, 
hogy a közgyűlés, mult évi azon határozatát, mely szerint 
az egylet minden évben nyomatott jelentést küldjön az 
egyes prot. községeknek, változtassa meg, még pedig azért, 
mert ez eljárás a mellett, hogy sok költségbe kerül s igy 
a pénztárt tetemesen csorbítja, a célnak, mint a mult óv 
szomorúan igazolja, épen nem felel meg. A mult évben is 
sokkal több költségbe került ez eljárás, mint a mennyi hasz-
not hajtott, miután a vidékről rendes tagokiíl nagyon ke -
vesen jelentkeztek. A választmány eme javaslatát már már 
helyben akarta hagyni a gyűlés, midőn főt. Székács József 
superintendens ur felállván, a következő ihditvánnyal lépett 
elő : jóllehet azon eljárás — mondá szónok ur — mely-
szerint az egylet évenkint nyomtatott jelentést szokott az 
egyes vidéki községekhez küldeni, sok költségbe kerül s 
mindeddig kevés eredménynyel fizetett, mind a mellett azt 
jövőre is fentartandónak véli; részint azért, mert a költsé-
get tetemesen meglehet kevesiteni az által, ha a jelentése-
ket ezután hírlapok — jelesen az , ,Egyh. és Isk. Lap" — 
utján mellékletkép küldik, vagy pedig tömegesen a superin-
tendentiák utján, nem pedig, mint tavaly, egyenként és pos-
tán keresztkötés alatt; de meg azért is, mert abból, hogy 
ez eljárás eddig kivánt sikert nem eredményezett, nem kö -
vetkezik, hogy ezután se eredményezzen. Arra idő kell, 
mig az eszmék elterjednek és hódításokat tesznek. — Igy 
van a dolog az árva-egylet ügyével i s ; minél gyakrabban 
fognak arról a községek s általában a vidékiek olvasni, 
annál hamarább megfognak azzal barátkozni, s igy utoljára 
is annak tettleges pártfogására sietnek. — Ez indítvány 
folytán a gyűlés tavalyi határozata mellett maradt. 

Ezekutáu Dr. Ballagi Mór ur tett egy — nézetünk 
szerint — praeticus indítványt, melynek, ha jól emlék-
szünk, tartalma röviden formulázva ide megy k i : a magyar 
protestáns, részint politicai élete, különösen pedig egyházi 
szerkezete autonomicus sajátságainál fogva megszokta már, 
s mondhatni mintegy vérévé vált, hogy csak is azon és oly 
ügyhöz járul tettleges gyámolitással, melynek intézésébe 

bele is szólhat. Ezért ha azt akarjuk, hogy a magyar p ro -
testáns községek rósztvevöleg karoljanak fel valamely 
ügyet, szükség, hogy azoknak geniusát találjuk el, mely 
tetteikben vezérli. Ennélfogva indítványozza szónok ur, 
hogy az árvaegylet, akkor a midőn az egyes superinten-
deiítiákhoz gyámolitásért folyamodik, egyúttal bizonyos 
joggal is kínálja meg őket ; jelesül mondja ki az egyle t : 
hogy azon superintendenlia, mely évenként egy bizonyos 
öszveggel (például 300—400 frttal) járul az árvaegylet tö-
kéjének gyarapításához, annak egyszersmind joga van keb-
léből az évi járulékhoz arányítva például három—négy 
árvát a központi árvainlézetbe felvétel végett ajánlani. Ez 
uton az egylet évenként 2400—3200 ftal gazdagodnék a 8 
superintendentia részéről, mig másfelől nem messze lenne 
az idő, hogy az intézet országos intézetté válnék. — Ez 
indítvány is átalános helyesléssel találkozott; azonban bő -
vebb formulázás végett a választmányhoz ulasittatott. 

Kerekes József. 

HELY. HITV. BÉKÉS-BÁNATI EGYHÁZMEGYE KÖZ-
GYŰLÉSE. 

Alig 11 hó folyama alatt e népes s nagy kiterjedésű 
egyházmegye, 4-ik közgyűlését tartotta f. é. jan. 9-én Bé-
késen. E közgyűlések közül kettőt — Makón Békésen — 
a mult év elején, a keserű emlékezetű háborgatás alatt, 
prot. egyházi életünk fentartása s örök érvényű jogaink 
megvédése, — harmadikat, — Hentesen — a nehéz napok 
alatt halomra gyűlt házi bajaink elintézése, — s a mostanit 
a nép képviseleti presbyteriutnok mikénti szervezése, — 
nehogy szétágazások történjenek — tette szükségessé. 
Gyűlés előtti napon ngs Lónyai Menyhért tisztelve szere-
tett s.-gondnokunk fogadására, ki országos gondjai közt is, 
figyelme édes és főtárgyául tekinti prot. egyházunk ügyeit, 
— M.-Berénybe mint Békéshez legközelebb eső vasúti á l -
lomásra presbyteriumunk, közlő elnöklete alatt, 4 tagu 
küldöttséget nevezett ki. — E küldöttség önyként ajánlko-
zókkal, s ezek közt tek. Kiss Károly és Kovács Lajos a 
Békési járás törvényes bizonyságával, 14 tagúvá szaporo-
dott ; sött Lónyai Menyhért ur neve, s érkezésének hire ké -
pes volt, igen rövid idő alatt, egy 18 tagból álló, egyfor -
mán öltözött lovas bandériumot alakítani. *) Igy indultunk 
januar 8-kán délelőtt 10 órakor kis bandériumunk elölo-
vaglása mellett — kiket Elekes Antal ur, s Nagy Gábor a 
nemzeti zászló — rajta 1848 — vivője vezényeltek, 
mindnyájan félválra vetett szűrrel, süvegjeken nemzeti-
színű virágcsokor, ezen is 1848. s szalag, — 6 kocsin M.-

*) Nem lehet kihagynom, jeléül annak, hogy mily jó hang-
zású városinkban és vidékünkön, a Lónyai Menyhért 
név, — egy óhiti polgártársunk fija előttem tett nyi-
latkozatát; tiszteletes u r ! Szabad-e nekem Lónyai 
nagysága elébe mennem ? mert én ó hitű vagyok. 
Természetesen, hogy csak dicséretet nyerhetett s 
nyert e nyilatkozatáért, és az ifjú testvérjével együtt 
megjelent. Közlő. 



Berénybe; ide lett megérkezésünkkor , az indóháznál 
— hova a kedves vendégek, — mert itt értesültünk, hogy 
ngs Lónyai Menyhért urral elv- és szívbarátja, megyénk 
vetekedve tisztelt föispánya b. Wenkheim Béla ö méltó-
sága is jönni fog, — érkezésének hire roppant néptöme-
get gyűjtött össze; csakhamar értesittettünk, hogy a pesti 
vonat késik, majd 4 órakor ez megérkezvén, ngs S.-gond-
nokunk, s mltgs fö-ispányunk harsány éljenzésekkel, tiszt. 
Túri Dániel M.-berényi lelkipásztor, s közlő állal tartott 
üdvözlő beszédekkel fogadtattak, — s kis bandériumunk meg-
szemlélése után, — kiknek számát berényi néhány lovasok 
is nevelték, indult az ünnepélyes menet Békésre. Esti 6 óra-
kor érkeztünk meg Békésre, hol a város szélétől, a beszál-
lásolási helyig több ezerre számitható nép hangoztatta az 
üdvözlő éljeneket; kivilágítás eszközöltettett. Helyben a 
megérkezett nagyvendégeket, a presbyteriiim, nt. Elekes 
András s. esperes, s a városi elöljáróság, Keresztesy 
György polgármester vezetése alatt fogadta, üdvözölte. 
Később a hullámzó néptömeg, oly jelenetnek volt örven-
dező tanuja, milyen városunkban, ennek alapja letevése 
olta, aligha fordult elő; jelesen a két elvbarát nagy ha-
zafi, fáklyás menettel tiszteltetett meg. A 100 lobogó fáklyát, 
városi elöljáróságunk, presbytereink, s átaljában városunk 
tisztesbjei s értehnesbjei vitték. Üdvözlő beszédet, mely 
már ki is nyomatott Szőke István megyei első aljegyző tar-
tott. Az ünnepélyt a Szózat eléneklése zárta be. Ünnepelt 
vendégeink Szathmáry Károly megyei főjegyző urnái vol-
tak beszállásolva, kinek magyar vendég szeretetéről ismert 
széplelkü neje, nem csak az érkezett nagyvendégeket, de 
minden a gyűlésre jött vidéki Lelkipásztorokat, s másokat 
barátságos estebéddel látott el, — melyet a házi nő min-
denki irányában tanúsított figyelme — az alkalmi pohárkö-
szöntések, sokszorosan fűszereztek. 

Másnap isteni tiszteletre sereglett öszve, hitfeleke-
zeti különbség nélkül, a városnépe, melyen a Consistori-
um tagjai, az Egyház községek képviselői, s méltóságos 
föispány ur is jelen volt. Az Isten szent lelkét, s kegyel-
mét esdeklő imát t. Debreceni Lajos helybeni segédlelkész 
tartotta; Templombóli kijövet előtt, a Szózat magasztos 
lelkesedéssel, az összes gyülekezet által elénekeltetett. 
Innét a gyűlésterembe siettünk, hol tisztelve emiitett Egy-
házi s világi elnökeink székeiket elfoglalván, segéd espe-
res ur kenetteljes imával a gyűlést megnyitotta. A hallga-
tóság közt mltgos főispán urat is tisztelhetni szerencsénk 
volt, 

A consistoriuin tagjai teljes számmal meg nem jelen-
hetvén, tek. Kiss Károly helybeni szolgabíró ur egy gyű-
lésre, ideiglenes tanács bíróul feleskettetvén, a gyűlés meg-
alakultnak nyilváníttatott. Alig, hogy a tanácskozás meg-
kezdettetett, n. Tisza Lajos világi tanácsbiránk, kit népes 
egyházmegyénk, mint a vallásos ős törzsök, a nemes Tisza-
ház gazdag reményű sarjadékát, múlt évben általános sza-
vazattal választott el, megérkezett; a gyűlés terembeni 
megjelenésekor kitörő éljenzéssel fogadtatott s törvényes 
eskü letevése után nagy figyelemmel kisért közhelyesléssel 

találkozott, s éljenzéssel többször félbe szakasztott, szék-
foglaló beszéddel tanácsbirói székét elfoglalta. 

Főtárgya a gyűlésnek a presbyteriumok népképvise-
let elvei szerint, s alapjáni alakítása, s mikénti életbe l ép-
tetése volt; mely fontos tárgyban a helyi viszonyok figye-
lembe vétele mellett keletkezett határozatot, nt. szerkesztő 
ur engedelmével egész terjedelmében mielőbb közölni 
fogjuk. 

E fontos tárgy bevégzése után, elnöklő S. esperes 
jelentvén, mikép Gonda Lajos gyulai lelkipásztor hivataláról 
lemondott, minek következtében, azon peres ügy mely a 
főtiszt. Egyházkerületi tanács által némi hiányok pótlása 
végett visszaküldetett, meglenne szüntetendő. G. L. lemon-
dása tudomásul vétetett, a peres ügy megszüntetettnek 
nyilvánitatván, minden mellékleteivel együtt, levéltárba 
letétetni határoztatott. Az üresedésbe jött lelkipásztori hi-
vatal, mielébbi betöltése, a gyulai egyházközség felhivatott, 
halározatilag kimondatván azon elv alkalmazása, hogy a 
lelkipásztort, ne a bár népképviseleti presbylerium, de a 
gyülekezet minden ön álló, s egyházi adót fizető tagja vá -
lassza. 

Rallay Ignác v. tanácsbiránk, hajlott kora, főleg sze-
meinek elgyengülése miatt, tanácsbirói hivataláról, melyet 
32 éven keresztül, közelismerés szerint is lelkismeretes 
buzgalommal folytatott, a bizalomérti köszönet nyilvánítása 
mellett lemondván: miután e lemondás elfogadása iránti 
kérelem ez úttal ötödször terjesztetik a közgyűlés eleibe, 
jelen gyűlés ugy Ítélvén, hogy érdemben őszült agg korú 
hivatalnoka iránt ugy fizetheti le leginkább hála adóját, ha 
kérelmét, midőn nyuglomba lépni óhajt teljesíti; a lemon-
dás, távozó tanácsbiró érdemei jegyzőkönyvbe igtatása mel-
lett, elfogadtatott. Az ekkép megürült világi tanácsbirói, és 
egy egyházi tanácsbirói szék betöltése iránt, ez utóbbira, 
mennyiben átalános többséget ez úttal senki sem nyert a 
két legtöbb szavazatot nyert egyén kijelöltetvén, a szavazás 
elrendeltetett. Jövő egyházmegyei közgyűlésünk f. évi 
mart. 19-kén Szegeden fog tartatni. 

Hajnal Ábel 
helv. hitv. lelkipásztor. 

A PESTMEGYEI ÁG. HITV. EVANGYÉLIOMI EGY-
HÁZMEGYE kisgyülése tartatott f. é. jan. 23. Alberti mező-
városában, tek. Ivánka Imre és Juhász Ferencz főesperes 
ikerelnöklete alatt. 

Ezen gyűlés főbb tárgyai valának: 
1. A méltós, báró Prónay Gábor úr, eddigi érdemko-

szorus esperességi felügyelőnk határozott véglemondása 
folytán megürült ésperességi felügyelői, valamint a meg-
ürült alesperesi hivatal betöltésére begyült szavazatok fel-
bontása. Az eredmény következő: mélts. báró Podmaniczky 
Ármin úrra 17, tek. Ivánka Imre úrra (ki ugyan már sza-
vazás előtt is jelöltségéről lemondott) 5 szavazat esvén, 
mélts. báró Podmanitzky Ármin úr túlnyomó szótöbbséggel 
megválasztott esperességi felügyelőnek nyilváníttatott. 



Az alesperesi hivatalt illetőleg nt. Blázy Lajos, k. kö-
rösi lelkész úrra 12, Elefánt M. úrra 3, Sárkány János úrra 
2, Kemény S., Mocskonyi J., Sárkány S. és Schnell K. lel-
kész urakra egy—egy szavazat esvén, — nt. Blázy Lajos 
ur alesperesnek nyilváníttatott. 

2. Az ev. bányakerület multévi oct. 8—11. gyűlésén 
elfogadott költségvetésének progressiv adó utjáni fedezései 
igazságos és jogos tehernek ismertetvén el az esperesség 
által, a reá kivetett 1950 líj ftot következőleg osztá szét az 
egyes egyházakra: 

Acsa fizet 1300 lélek után 65 ftot 
Alberti 11 1700 ii ii 85 „ 
Apostag 55 1200 ii 11 60 „ 
Aszód 11 2200 i i 11 110 „ 
Bénye 11 1100 ii 11 55 „ 
Csornád 55 1400 i i 11 70 „ 
Csővár 11 700 i i 11 35 „ 
Czegléd 11 800 i i 11 40 „ 
Czinkota 55 2000 ii 11 100 „ 
Domony 11 1300 ii 11 65 „ 
D.-Egyháza 11 2000 ii 11 100 „ 
Gyón 11 900 ii 11 45 „ 
T. György 1) 700 71 11 35 „ 
Harta 11 1800 11 11 90 „ 
Irsa 11 1600 11 11 80 „ 
Kecskemét 11 1000 11 11 50 [„ 
R.-Keresztúr 11 1200 11 11 60 „ 
Kis-Körös 11 7700 1) 11 385 „ 
Maglód 11 1000 • 11 11 50 „ 
Péteri 11 1100 71 11 55 „ 
Pilis 11 3000 11 11 150 „ 
Tápió Szele 11 400 11 11 20 „ 
T. Sz. Márton 11 900 11 11 45 „ 
Vadkert 11 2100 11 11 105 „ 

Az egyes egyházak mielőbb készítik az adólajstro 
mokat; utóbb pedig m 
ség, mely az illető kö 

len dekanátusba indul egy küldött-
elkészből és egy vagy több világi 

férfiból áll, az ügy hathatós ajánlása végett. Névszerint: 

1. „Az aszódi körlelkészségbe": nt. Kemény János 
körlelkész és mlts. b. Podmanicky Frigyes urak, 

2. „A cinkotai dekanátusba": nt. Dobronyovszky 
Károly körlelkész és tek. Földváry Albert urak. 

3. „A pilisi dekanátusba:" nt. Wladár Miska körlel-
kész, tek. Kubinyi Géza, Sztrokay Béla és Puky Márton 
urak. 

4. „A kecskeméti dekanátusba" : nt. Láng Adolf kör-
lelkész és tek. Ruttkay Miklós urak. 

5. „A solti dekanátusba": nt. Galhe Andor, körlel-
Itész, Blázy Lajos és tek. Ivánka Imre urak, 

3. A mult évi egyetemes gyűlés által megállapított 
„Egyetemes evangyelmi gyámintézet" kiegészítő része kí-
vánván lenni a mi esperességünk is ; egyetemes gyámin-
tézeti esperességi bizottmányát következő férfiakból ala-
ki tá: mlts. b. Podmanicky Frigyes, nt. Blázy Lajos és Ele-
fánt Mihály urakból. Tisztök leend a középponti bizott-

mánynyal és egyes egyházmegyénkbeli egyházainkkal e 
tárgyban érintkezni. Láng Adolf 

tápió-sz.-mártoni lelkész, 
mint helyettesített jegyző. 

KÜLFÖLD. 

MISSZIÓI LEVELEK, Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

I. 
Annyi lelki és testi töredelem után végre Bukarestből 

küldhetem első levelemet; mindenekelőtt kinyilatkoztatván, 
hogy a mily édes érzés köt engemet egy időre elhagyott 
hazámhoz, ép oly szent kötelességemnek ismerem misszi-
ómnak minden érdekesb körülményeiről tudósítani a ma-
gyar ref. anyaszentegyház hiveit. Ön jól tudja, micsoda 
érzések közt indultam útnak; legalább sejthette azon lelki 
állapotot, mely a távozót vivé és lángoltatá. Isten látja 
mennyi vágy, mennyi jó szándék vezérelt, s mily küzdelem, 
a léleknek mily küzdelme a szabadulás hajnalát az elha-
gyott hazai földért, s a haza gondolatában mindenért a mi 
szent. De minden kedvesebb érzeménynél megállapodni 
naplóm feladata leend; elég legyen most annyi, hogy a ked-
ves Erdélyben Kolozsvárott főtiszt, püspök Bodola Sámuel, 
Nagyméltóságú gr. Mikó Imre, méltóságos Szacsvay Zsig-
mond urak, s az ügyünk iránt oly jó Gyulai Pál barátom 
tanácsolván, hogy miután Pitestre az erdélyi anyaszent-
egyháztól már régebben kértek papot, mely állásra a fizetés 
kicsinsége miatt nemakadt senki a mostani oláh-moldva o r -
szágokban is jelentkező politikai mozgalmak közt, hogy 
szent célomban ne akadályoztassam vegyem fel s vállaljam 
el a pitesti pap nevezetet; ott Pitesten levén ugy is egy-
előre legtöbb tenni való, ott legyen megállapodásom., s ha 
lelkem testem megfáradt: ott hajtsam le fejemet. Én köszö-
nettel fogadtam a tanácsot és ajánlatot, s most már mint 
bizonyost írhatom, hogy „Oláhországban Pitesten lesz ván-
dorpapságomnak főszállása." Mit ád Isten ? nem tudom csak 
annyit tudok, hogy küldetésemhez mind végig hü leendek. 

Erdélytől Oláhországban Ploest utamban esvén, késő 
estve már 9—10 órakor meglátogattam az ottani ref. taní-
tót Cseh Sámuelt, kit egy igen szegény hajlékban találtam. 
Az ö lakása az iskola helyisége is egyszermind; minden 
bútor benne négy Öt hosszú lóca, egy hárs ágy, egy szék 
egy iró asztal, 1 pár darab könyv s még néhány szakodo-
dozott papir darab. Maga e látás annyi borongó érzést, köl-
tött bennem, s midőn a szegény tanító kért „tiszteletes 
Atyám! elmondom vázlatban sorsomat, s ezt elmondá köny 
gördült szememből. Mint találtam fel ezen szegény atyánk-
fiát érdekesnek tartom megemliteni. Ploesten, hol a posta-
kocsi néhány órát késett leszállván, mentem az utcán s hal-
lok magyar szót. Köszönök, s három fiatal ember fogadja. 
Kérdezem magyarok-e? Igen uram. Kérdezém vallásokat. 
Reformátusok vagyunk mondák és ekkor én is megmond-



tam ki vagyok, s ők feleltek : hallottuk, hogy jő tisztelendő 
szent atyám. Kérdeztem tovább egyet és mást tőlök. Egy 
közülök házasodni szándékozván, miután észre vettem mint 
csüggnek szavaimon: tanácsoltam s mire a tanítóig é r -
tünk, hova ők is kisértek, egy kis rövid vallásos beszélgetést 
tarték. De visszatérve a tanitóra, ö mint egy két éve, hogy 
Ploesten van; ide jött, tudtul adta, hogy tanitó s megte-
lepedvén az óta itt él, tanit minden magyar ajkú gyermeket 
vallásfelekezeti különbség nélkül. Minden gyermektől 
egy napra három gologányt (krajcárt) fizetnek; ebből tart 
ö szállást, ebből él, azaz nyomorog. Nagy kár, hogy mint 
később hallám, a tanitó részben maga oka nyomorú sorsá-
nak . . . En mondtam neki, hogy minden bizonynyal eljővén 
Ploestre, mindent megvizsgálunk s a körülményekhez ké-
pest intézkedünk. Ha majd Ploestre megyek részletes tudó-
sítást küldök. Még csak annyit hozok fel, hogy ugyan ezen 
tanitó darab ideig koronként isteni tiszteletet is tartott — 
mit futólag maga — részletesebben kísérőim emiitettek; 
de később a közelebbi időkben valami ok miatt ezzel fel-
hagyott. 

Ploesten több százra menő lélek van reformált val-
lású; mily nagy lelki nyomorban élnek minden vallásos 
vigasztalás az evangyeliom égi harmathullása nélkül! Ezen 
s más hasonló borulatos gondolatok közt értem Bukarestbe 
ebbe a nagy, sok helyt szép, de rendezetlen városba. Itt a 
papi lakot, mely egy kerítésben van a templommal, iskolá-
val alig ismerém föl. Megdöbbentem a sok keresztektől, 
templomon kereszt, templom mellett feszület, s e látvány 
zavarba hozott, az én mindörökre kalvinista lelkem szent 
botránkozásba jött. Erről még később fogok emlékezni, 
t. Koos társam azt monda, hogy ily jelvények nélkül pogá-
nyoknak tartanák az oláhok a reformátusokat. Hagyjuk el, 
holnap vasárnap s én prédikálok a bukarestieknek; jövő 
héten indulok t. Koos társammal Pitestre, honnan küldöm 
majd jövő levelemet, addig is magamat a lelki szegényekért 
a jók megemlékezésébe kérvén. 

Bukarest, Január 18. 1861. Czelder Márton 
ref. lelkipásztor. 

— — 

Kegyes adományok 
melyek a pesti ev. árvaegylet által az intézeti árvák között 

rendezett karácsony ünnepély alkalmával küldettek be. 

(Folytatás). 
13 pár téli keztyüt, 3 Mellénynek valót, 12 színes 

nyakkendőt, Dr. Krikné aszony 3 perkailruhát, 2 bársony 
otthonkát, 2 pruszlit, 4 kötényt, 2 vatás fehér alsószoknyát, 
gyermeki ruhákat, nyári férfinadrágot, — Heinrich Cle-
mentine egy viseltes fekete orleans ruhát, 1 pár új bársony 
czipöt, 1 pár sárczipöt, — Dück Berta 6 skatulya festéket, 
1 tuczet írónat, 1 földrajzi játékot, — Karczag Auguszta 

i varrópárnát, 2 skatulya varróeszközöket, 2 rajzpéldány-
könyvet, rajzpapírt, 1 jegyzövásznat, — Karczag testvérek 
négy kalapot, egy nadrágtartót, 1 sapkát, — Karczag Au-
guszta 1 nöruhát, 1 pár sárcipőt, 1 meleg fökötöt, 1 rokkot, 
1 otthonkát, 1 mellényt, 6 selyem nyakkendőt, — Kehrer 
Pál és Dürr Sophia különféle cukor- és süteménynemüeket 
a karácsonyfa feldíszítésére, — Lamotte ur süteményt és 
szilvát, — Dück Berta 1 kéz-hármónikát, — Englander 
Antal 5 röf viaszosvásznat, — Lang Mihály esperes 9 da-
rab schawl, 12 zsebkendőt, — Székács Júlia csemegéket, 
— Neumann Gusztáv 12 darab képet azokhoz tartozó ver-
sekkel, — Vörös könyvkötő ugyanezeket ingyen bekötötte 
és felakasztásra elkészítette, — Kappel Benjámin 2 pár 
nöcipöt, — Liedeman Róza 1 pár rézgyertyatartót, — Pacz 
ó-budai pék 15 mákos szarvacsol, almát és diót, — Darrier 
cukrot és kávét, — Iíarlowszky Zsigm. 2 köpenyt és egy 
képeskönyvet, — Liedemann Róza pecsenyét és mogyorót, 
— Vághy Károly szilvát, diót és fügét, — Mokri Júlia mé-
zet, — Fuksz Gusztáv 6 palack bort, — Fuchs Karolina 
200 darab almát, — Kochmeister különféle játékszereket 
és gyermekönyveket, — Oszvald Cornelia 4 tucet és 5 
darab kefét, 2y 2 tucet fésűt, 12 darab mosdószappant, — 
Heckenast Gnsztáv képeket és tankönyveket, — Siráky 
papírkereskedő író- és rajszereket és festéket, — Dr. Jeli-
nek egy uj gyógyszer és müszertartó szekrényt, — Flosz-
mann 1 mosókosárt, 2 kötőkosarat, — Römer és Heckenast 
6 nyakkendőt, — Schok Lajos 15 irókönyv, — Vághy La-
jos rist és kávét, — Telegdy cseresznyét, szilvát, diót, — 
Beliczay mézeskalácsot, süteményt és viaszgyertyákat, — 
Török Luiza kötőkosarakat és kötényeket, — Lampel Ró-
bert olvasó- és tankönyveket, — Osterlamm Károly olvasó-
és képeskönyveket, Pecz 1 zsák krumplit, — B. A. gyer -
mekruhát, Slovoda 12 pár meleg harisnyát. Az összes nő-
választmánytól az árva atya leánya számára ajándék, mire 
minden nő 1 ftot ajándékozott. A fiúgyermek játékszert 
kapott. 

Adakozások. 
,,A nemes-oroszi ref. egyház, lelkész és tanitó szá-

mára : Lengyel Károly z.-egerszegi ügyvéd ur (az egyház-
nak) 5 fr., (a tanitónak) 2 fr. — Warga János n.-körösi 
tanár (az egyháznak) 1 fr. — Fogarasi Gábor n.-kun-
madarasi ref. tanitó és tanítványai (a tanitónak) 2 fr. — T. 
Pecz Gyula (a lelkésznek és tanitónak) 1 ft. 

„A libánonvidéki keresztyének számára": A duna-
radványi egyház 1 fr. — A szavai ref. egyház 40 kr. 

„A moldva-oláhországi misszió számára" : A duna-
radványi egyház 2 fr . — A szalk-sz.-mártoni ref. egyház 
8 fr. 10 kr. 

„A pozsonyi tanszékre" : Tóth Dániel ur Duna-
Vecséröl 55 kr. — Tiszt. Pecz Gyula ev. leik. 1 fr. 

,,Az ev. árvaintézetre": Baky János pilisi ref. lelkész 
20 kr. — A szavai ref. egyház 1 fr. 50 kr. 



„A n.-berényi egyház ré szé re" : A szavai ref. egy- ajánlott 12 fr. 39 k r . = 2 3 fr. 50 kr. s 12 fr. 39 kr. 
ház 40 kr. Szerk. ajánlat. 

„A pesti theolog. collegium részére" : Szilády János 
lelkészjelölt 10 ftot, „a ref. gymnasium javára" : Karay 
Lajos ügyvéd ur 4 fr. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: özv. Platthy lmréné Döry Krisztina asszony az 
Nagy István ur, bissei ref, lelkész, gyűjtött 5 fr. 50 kr. oláhországi „missio javára 15 fr., a tűz által két izben 
Endrédi ref. egyház Somogyban 10 fr. Matolcsi János lel- károsult „bélyei" ref. egyház fölsegélésére 10 fr., „a n . -
kész ur a darvasi ref. egyház részéről 2 fr. Peti József ur, oroszi" ekklézsia javára 5 fr., „a libánoni" keresztyének 
tanár Pesten, 6 fr. Füstös István endrédi ref. lelkész ur sorsa enyhítésére 5 fr . Török Pál. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lagi Mór. 

E n g e l és M a n d e l l o n á l , és minden hiteles könyvkereskedésben kapható: 

T R E N C S É N I C S Á K , 
cimii, a magyar akadémia által a N á d a s d i díjból 100 aranynyal koszorúzott történeti költői beszély. 

Szász Károlytól. 

Fiizve 2 ft., díszkiadás vászonban aranyvágással 3 ft. 

( 3 - 1 ) P á l y á z a t . 
A kisújszállási helv. hitv. egyház kebelében megürült egyik leánytanitói állomás, melyhez 

fizetésül 120 ft. o. é., — 12 pos, mérő kétszeres buza, 12 p. m. árpa; egy öl tűzi fa ; szabad lakás és 
8 köblös föld; ugy a tanuló leányok által, kiknek számuk 100 főre tehető, fejenként fizetendő egy 
véka árpa tandíj van kötve, — pályázat utján határoztatván betöltetni: pályázni kivánók felhivat-
nak, hogy e részbeni folyamondásaikat, életkoruk, állapotuk végzett tanulmányaik, s jelen alkalmaz-
tatásukat kimutató erkölcsi s képességi szokott bizonyítványokkal felszerelve, folyó évi mart. 15-ig 
a kisújszállási ref. egyháztanács elnökségéhez nyújtsák be. 

Kelt Kisújszálláson, jan. 20. 1861. Az egyházi elöljáróság. 

OSTERLAMM KÁRÓLYnál Pesten épen megjelent: 

V á L L Á S 
Vezérfonál az evang. ág. hitv. konfirmálandók oktatásában. 

Kiadta 

SZTEHLO ANDRÁS 

losonci ev. lelkész, 

(3 — 1) Ára 12 uj kr. Minden tiz példányra egy tiszteletpéldány. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



Negyedik évfolyam. Pest, febr. ÍO. 1861. 

PROTESTÁNS 
r r 

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 O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : házhozliordással 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 E S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

NÉZETEK A KÉT PROTESTÁNS FELEKE-
ZEZET EGrYMÁSHOZI VISZONYÁRÓL. 

(Folytatás.) 

De akár miként vegyük a dolgot, feltéve, 
hogy el is tértek volna a reformátorok a magok 
idejében az urvacsoráróli tan felfogásában: még 
sem lehet tagadni, hogy egy és ugyanazon elv és 
vezérgondolat irányozta lépteiket; más részről, 
ha nekik mint halandóknak nem sikerült is az 
unió épületét tökéletesen befejezni, minden esetre 
most, miután „a zavaros vizek meghiggadtak," a 
külföld előzménye után nekünk magyar protes-
tánsoknak is, midőn a két felekezet alapelve és 
honunkban a két felek, egyházszerkezete is egy 
és ugyanazonos, feladatunk volna legalább meg-
kísérteni, nem volna-e az Urvacsoráróli tanban 
az egyesülés elérhető. Az egyik részről nem 
hiszek embert az ág. liitvallásuak közt, ki üd-
vezitőnk urvacsorai szereztetése igéit betű sze-
rint akarná értetni, más részről a helv. hitval-
lásuak közt sem hiszek keresztyént, a ki a 
puszta emlékezet vacsorájának „ürességével" 
ki volna elégíthető *). 

Ugy hiszem Müller J, nyomán a követke-
zőkben minden protestáns, akár melyik feleke-
zethez tartozzék, feltalálhatná meggyőződését. 
Az ur sz. vacsorája a szellemi élet táplálására és 
erősítésére szolgáló sakramentom, sem angyal 
sem embertől, hanem Krisztustól magától az Is-
ten fiától szereztetve, midőn mondá: „Vegyétek 
egyétek, ez az én testem, igyatok belőle mind-
nyájan, ez az én vérem.u Ezen sakramentomban 

Kálvin maga legalább ekkép nem lett volna kielégíthető. 
Calv. Inst. IV, 17. 18. 19. 

Krisztus teste és vére közöltetik velünk. Midőn 
tehát Krisztus, sz. vacsorája szereztetésének ere-
jénél fogva, még mindig jelen van ott, akárhol 
az ő akaratja szerint sz. vacsorája kiszolgáltat-
tatok: bennünket testével és vérével étet és itat, 
szavakkal ki nem fejezhető egyesülést szerez 
nekünk saját magával, melyben bűneink bocsá-
natáról és az örök élet üdvéről bizonyosakká 
tesz. Valamint a sakramentom ezen gyümölcse 
lényegesen hitünk erősítésében áll: ugy csak az 
részesülhet benne, ki — ha nagy gyengeségben 
is, mégis igaz hitben és az isteni kegyelem utáni 
vágyában azon ígéretéhez tartja magát: „éret-
tetek adatott, kiontatott bűnöknek bocsánatára."1 

A hitetlenek és képmutatók pedig, kik méltatla-
nul eszik a kenyeret és isznak az Ur poharából, 
vétkeznek az Ur teste és vére ellen, és ítéletet 
esznek és isznak magoknak. 

Ez által elvettetik azon vélemény, miszerint 
a sz. vacsorában csak puszta jelek *) volnának, 
el az úrvacsora szereztetésének betű szerinti ér-
telmezése ; **) ellenben elismertetik, hogy a mit 
Krisztus a jelek szereztetésével és a külső cse-
lekménynyel jelképez, azt valósággal adja is***). 

E szerint a hit, mely arra kívántatik, nem 
ugy értelmezendő, mint ha Krisztus és adomá-

*) Zwingli: ,,mera symbola." 
**) Luther Aug. Conf. Art. 10. Art. Schmalk. 6. „corpus et 

sanguis Christi vere adest" etc. 
Calvin Inst. IY, 17, 10. „Spirituális manducatio. 

Christus nobiscum vere in unum coalescit, nosque 
reficit carnis suae esu et sanguinis potu. Sunt, qui man-
ducare Christi carnem et sanguinem ejus bibere, uno 
verbo definiunt, nihil aliud esse, quam in Christum 
ipsum credere. Sed mihi expressius quiddam ac sub-
limius videtur voluisse docere Christus (Joh. 6) 
nempe ,,vera sui participatione nos vivificari. 



nyait s.jótéteményeit csak képzelődés és gondo-
lat által tehetnők jelenvalóvá; lianem azért szük-
séges, minthogy csak a hit képes elfogadni a ke-
gyelem ajándékait, melyeket Krisztus, hatalmas 
igéje által, a sakramentomba fektetett. 

Hasolóképen elvettetik a római kath. egy-
ház tana, mely szerint az Ur sz. vacsorájában 
kenyér és bor a pap szentelése által elvesztik 
állományokat (substantia) és Krisztus teste állo-
mányává változtattatnának, ugy hogy a kenyér 
és bornak csak alakja maradna fen, továbbá, 
hogy a Krisztus teste, az elemek szentelése után, 
az ur vacsora kiszolgáltatásán kivül *) is jelen 
volna és maradna. Ellenben az tanittatik, hogy 
az úrvacsora kiszolgáltatásában kenyér és bor 
vannak jelen természet szerint, és természet sze-
rint élveztetnek is; de azokkal együtt természet 
feletti módon az urnák teste és vére. Hogy azon-
ban azon egyház tana szerint, a pap a misében 
még most is újra meg újra áldozza Krisztus tes-
tét és vérét bűnöknek bocsánatjára, elevenek és 
holtakért, az nem egyéb, mint Krisztus áldozatá-
nak megtagadása. Végtére helyesnek ismertetik 
el, hogy az úrvacsora mindenütt két szin alatt 
szolgáltassék ki, a mint Krisztus világos szavai 
érthetően kívánják: „igyatok abból mindnyá-
jan!'1 

I I I . 

A másik pont, mely mint a két felekezet kö-
zötti különbözés lényeges pontja gyanánt szo-
kott tekintetni, ,,az előrendelésrőli **) tan." Állít-
ják, miszerint a helv. hitv. felekezet szigorú elő-
rendelési tana főalapja annak, hogy az ág. hit-
vallásuak azokkal nem egyesülhetnek. Nem tu -
dom, nekem látszik-e csak ugy, vagy valóban 
ugy van-e: én, ha a két hitfelekezet symbol. 
könyveit vizsgálom, azokat a sz. írás mondatai-
val és a praedistinatioróli hittan-cikkel, a mint ez 
Augustin ideje óta az egyház történelmében fej-
lődött, egybevetem; alig vagyok képes a két 
felekezet között lényeges különbözést felfedez-
hetni. 

El nem tévesztendő körülmény, hogy itt 

*) Melanchthoii. „Nihil habét rationem sacramenti extra 
usum a Christo institutum." 

**) Somosy szerint, elöhatározat. (Szerző). Sem ez, sem 
amaz, hanem „elövégzet." Szerk. 

nem Kálvin, vagy Luther, Oekolampadius vagy 
Melanchthon elve — vagy véleményéről lehet 
szó — mert ezen egyeseknél tagadhatatlan, kü-
lönböző árnyéklatokban fog ezen tancikk feltűnni; 
itt csak arról lehet szó, hogy mely tan üllepedett 
meg mind a két felekezet részéről mint egyház 
tana. 

Itt minden azon szemponttól függ, melyből 
a reformátorok ezen tancikk felállításánál kiin-
dultak. Augustinus példája szerint (ki azt tani-

/ 
totta vala, hogy Adám bűnbeesése által az em-
beri természet véghetetlen bűnsullyal lőn ter-
helve, s az emberi természet egészen képtelenné 
lett a jóra saját erejéből, a miért is csak az Isten 
kegyelme teremthet az emberben uj életet, az 
ember hozzájárulása nélkül, némelyeket, pedig 
vesztökre hágy) „a reformátorok mindnyájan 
megegyeztek abban, hogy mihelyt lelki üdvün-
ket nem mint az Isten kegyelmének feltétlen 
ajándékát tekintjük, azonnal levonunk Isten ke-
gyelméből, és mihelyt el nem ismerjük az ember 
bűnös voltát egész nagyságában, magának az 
üdvözítő érdemének kell elenyésznie." Ha tehát 
Kálvin azt tanította, miszerint Isten öröktől fog-
va némely embereket véghetetlen kegyelméből 
az üdvösségre kiválasztott, másokat pedig min-
denhatóságának bebizonyítására öröktől fogva 
elkárhoztatott, nem volt neki e mellett más szán-
déka, mint az „isteni kegyelem dicsőségét tökéle-rr 
tes világosságában feltüntetni." 0 maga vissza-
borzad ezen tan következéseitől, de, úgymond, 
szilárdul meg van győződve, hogy ez tanittatik 
a sz. írás e helyeiben: Rom. 9, 13 — 24. Ap. 
csel. 13, 48. stb. 

A „Formula Concordiae£t Art. 11 szerint 
„Isten könyörülő szeretetéből az emberi nem 
iránt öröktől fogva azt határozta, hogy minden 
ember üdvözüljön a Krisztus által, és hogy mind 
azoknak, kik Krisztusban hisznek, segítségökre 
is akar lenni.''' Kálvin evvel ellenkezőleg azt 
mondta vala: miszerint az emberek egy részének 
kiválasztása észszerűennem is képzelhető, az em-
berek egy más részének elkárhozása nélkül. 
„Multi quidem — igy szól Kálvin Instit. III, 23, 
1 — acsi invidiam a Deo repellere vellent, elec-
tionem ita fatentur, ut negent quemquam repró-
bari: inscite nimis et pueriliter, quando ipsa 
electio, nisi reprobationi opposita non staret. 



Quos Deus praeterit, reprobat, neque alia de cau-
sa, nisi quod ab haereditate, quam filiis suis 
praedestinat, illos „vulta exclndere. 

Ha általmegyünk az ág. liitv. tanra, Me-
lanchthon is eleinte deterministice gondolkozott? 
az egyházlátogatás f i527) óta azonban annyira 
védelmezte az emberi szabadságot, hogy Isten 

' w 

nem látszhatik többé a bün okának. Ag. hitv. 15. 
Később is mindinkább azon tan képeztetett ki az 
ág. hitvallásuaknál és emeltetett érvényre, me-
lyet a Formula Concordiae 11-dik cikkében ol-
vasunk, a mit azonban igen bajos szabatosan 
össze állítani. Még Matthes *) szerint sem kell a 
Formula Concordiae tulajdon szavait vennünk, 
hanem azon értelmet, mit az egyházvezetői irány-
adásul akartak kijelenteni. Ez pedig lényegében 
oda megy ki, miszerint ,,isten véghetetlen sza-
bad könyörületénél fogva, tekintvén Krisztus ér-
demét, öröktől fogva elhatározta valamennyi 
embernek üdvét a Krisztusbani hit által, és isteni 
kegyelmét ezen hitért minden embernek különb-
ség nélkül komolyan kinálta, de senkire reá nem 
kényszeríti, a miért is kegyelmének ellent is le-
het állani" (gratia resistibilis.) 

De váljon a helv. hitvallás XI, 14, a hei-
delbergi káté, **) melyek irtóztak Kálvin szigorú 
következetességétől, az Arminianusok, lényege-
sen mást tanitottak-e e részben? A helv. hitval-
lás igy szól: „Tanítjuk és hisszük, hogy a mi 
Urunk „Jézus Krisztus az emberi nemnek és igy 
az egész világnak örökké való Megváltója.'' A 
heidelb. kát. XXXVII: „Mit hiszesz, mikor ezt 
mondod: szenvede41? — „Hiszem, hogy ő teljes 
életének idejében is ugyan mig e földön lakott, 
de főképen halálakor Istennek az egész nem bű-
nei ellen való haragját az ő testében és lelkében 
szenvedte." E szerint magok a ,,helv. hitv. egy-
ház symbol. könyvei nagyon tágítottak Kálvin 
előrendelési elvének „szigorúságán." 

Még maga Somosy is, miután részletesen 
előadta „Az előhatározat hitágazatának histori-. 
áját, az általános és feltételes előhatározatot hi-
vők közötti különbség vizsgálatát a sz. irás 
tanítása szerint (272) azzal végzi be okoskodá-

* ) Kari Matthes : Comparative Symbolik aller christl. Con-
fessionen vom Standpunkte der evang. luth. Confes-
sion. Leipzig 1854. 

* » ) Somosy: A hittan első vonásai. S. Patak 1842. 268. 

sát: ,,Az általános elöhatározat" nem csak, hogy 
a sz. írásban nem taníttatik, de még az okos-
sággal sem fér össze." „Ellenkezik" ugyanis elő-
ször az „Isten jóságával, igazságával, bölcseségé-
vel, másodszor gátolhatja az erkölcsiségben való 
gyarapodásunkat." A miért is tanácsosabbnak 
látja mind a két fél (általános és feltétes előha-
tározat) értelmét összekötni ilyformán: „Istennek 
az emberek jövő életbeli sorsuk meghatározásá-
ban voltak alanyi okai, t. i. minden ő tökélyei, 
— s azt mondani: „Isten üdvösségre választott 
minden embereket," kiket a maga tökélyeinél 
fogva arra választhatott. De volt tárgyas oka is, 
u. m. az emberek magokviseletére is figyelem-
mel volt." 

Ha most evvel egybevetjük, mit a Formula 
Concordiae mond: u. m. Isten véghetetlen sza-
bad könyörületességből, tekintettel Krisztus ér-
demére, öröktől fogva minden emberek boldogsá-
gát akarja a Krisztusbani hit által, és ezen hitért 
isteni kegyelmét minden embernek különbség 
nélkül komolyan kínálja (az evangyeliom által) 
de senkire nem kényszeríti, a miért is azon ke-
gyelemnek ellent is lehet állani (gratia resistibi-
lis) : — „hol lesz azon életbevágó különbség, 
mely a két protest. felekezetet külön válaszsza?" 

Egyébiránt itt is Müller J. Consensusában 
oly tan állíttatik fel, melyben mind a két hitfe-
lekezet saját meggyőződését is feltalálhatja. — 
Azon végtelen nyomorúságból, melybe az emberi 
nem (a bűnbeesés által) sülyedt, a könyörülő Is-
ten előbb mint sem még a világnak alapja vet-
tetett volna, öröktől fogva menekülést és szaba-
dulást határozott vala Krisztusban. Isten ezen 
választás és előrehatározásán, mely nem minden 
embert, hanem csak a kegyeseket, kik Isten jó 
kedvét elnyerni igyekeznek, foglalja magába, oly 
szilárdul alapszik a mi üdvösségünk, hogy a po-
kol kapui sem diadalmaskodhatnak rajta. 

Ezen választás indoka egyáltalában nem mi 
bennünk létezik, hanem egyedül Isten könyörü-
letességében és Krisztus érdemében. Minthogy 
pedig Isten az ő titkos tanácsát csak Krisztusban 
jelentette ki, és ezt tette üdvünk alapjául; senkit 
sem üdvözít, kit sz. lelke s igéjének ereje és ha-
talma által Krisztushoz nem hivott, és az ő ben-
ne való hitre nem világosított (illuminatio) és 
nem újított, és ezen hitben mind végig meg nem 



tart. A miért is senki se merészeljen választatá-
sáról és az örök életre való előrehatározásáról 
Krisztuson kivül, egyedül Isten elrejtett és kifür-
készhetetlen tanácsából, az élet könyvébö'l bizo-
nyossá lehetni, miután oly merészségből csak 
ártalmas és fonák gondolatok, mintha minden ta-
nítás és intés hasztalan volna, végtére kétségbe-
esés és epikuri életmód szoktak származni. Sőt 
a mi választatásunkat és előrehatároztatásunkat 
egyedül azon tükörben kell tekintenünk, mely a 
Jézus Krisztus, az evangyéliom igéjét (predicá-
tió) hallgatnunk, dicső Ígéreteire emlékeznünk, 
és eszünkbe vennünk, hogy Krisztus mindnyá-
jakat, kik megfáradtak (Máté 11, 28) és meg-
terheltek, a legnagyobb komolysággal magához 
hivja, hogy megnyugosztalja őket. A ki ennél-
fogva igazi bűnbánatban Krisztusban mint meg-
váltójában hiszen, az abban bizhatik, hogy Isten 
ó't fiául és az örök élet örököséül fogadandja,. 
nagy erőtlenségében ördög, világ és a test kívá-
nalmai ellen védendi, ha botlik, ismét felenie-
lendi, és a megkezdett jó munkát, ha csak Isten 
igéjét híven megtartja, végre is hajtandja; a mint 
is ily kegyelmes választást nem csak igéjével 
biztosított, hanem a sz. sakramentomok által meg 
is pecsételt. A miért is mind azokról, kik az üdv-
re szolgáló eszközökkel élnek, vigasztaló remény-
nyel és bizalommal lehetünk. Hogy azonban né-
melyek örökre elkárhoznak, nem olyformán tör-
ténik, mintha Istennek kedve telnék halálukban, 
és elvonná tőlök az ö kegyelmét; hanem az ő 
igazságos Ítéletéből, melynek oka az emberben 
létezik, t. i. bűnökben, bűnbánatrai késztiletlensé-
gökben és hitetlenségökben. E szerint a hitetle-
nek kárhozásának oka egyedül ő magokban léte-
zik; a hivők választatásának és üdvözülésének 
oka pedig egyedül Isten kegyelmében a Jézus 
Krisztus által. 

Evangyélmi protestáns. 
(Petz Gyula). 

(Folyt. köv.). 

VEGYES-HÁZASSÁG ÉS ORSZÁGGYŰLÉS. 

M. J. Cato, Magistratum Judicem dicebat, nec pro 
„Justis" orandum, nec pro „Iniustis" exorandum. 

A protestáns egyháznak egyik legérdekesb ügye a 
vegyes-házasság; mert hatásai egyenesen életbe vágók, 
mind a polgári, mind az egyházi társodalomban. 

Az „ultramontan" gondolkozásuak irtóznak a vegyes-
házasságoktól, és hitük és szellemüknél fogva azokat, a 
hires pápai Breve értelmében, mint a róm. kath. egyházra 
vészthozóknak, bűnnek, természetelleni tettnek s tudja a jó 
Isten minek nem keresztelik: a miért is terv szerint aka-
dályoztatják azokat. 

A „protestánsok" legnagyobb része szintén ellene 
van ezen vegyes-házasságoknak, és aggodalommal nézi : 
de nem annyira elvből, hanem inkább a tapasztalás nyomán 
ott, hol vagy az állam, vagy a kath. egyház, mint valamely 
harmadik tényező, a szeretetnek és kölcsönös jognak szent 
szövetségébe beavatkozik, s külön érdekeit feszegetvén, a 
családi élet békéjét megzavarja. — Ez okból a protestáns 
egyház is nyilatkozik a vegyes-házasságok ellen. 

Azonban, maga az ,élet', sem az egyik egyháznak 
tilalmával, sem a másiknak aggodalmaival, sem mindkettő-
nek civakodásaival mitsem gondol! A ,,vegyes-házasságok 
évenként" szaporodnak; és ez, kétségkívül oly jelenet, 
mely nemcsak minden műveltebb férfiúnak, lianem főképen 
az államnak törvényhozói figyelmét is veszi igénybe, hogy 
szabályozza a polgári életnek viszonyait, és tűzze ki a jog 
és kötelesség határait mindenki számára. 

Különös tünemény, hogy a vegyes-házasságok ho-
nunkban, ide értve Erdélyt is, mind időre, mind számra, 
mind törvényhozásra nézve feltűnő szerepet játszanak. 

Legelőkelőbb családaink, kik rang, gazdagság, poli-
tikai állás és műveltség által kitüntetvék, vegyes-házasság-
ban élnek: annyira, hogy nincsen ország, hol a prot. e lő-
kelő rendek közt, azokra példát akár korábban, akár oly 
nagy számban találnánk, mint hazánkban. 

E tény már magában véve is hatalmasan visszautasítja 
azon állítást, mintha azok a közös boldogságnak kevésbbé 
kedveznének, és „vallási közönyösséget" idéznének elő. 

Ellenkezőleg inkább azt hiszem, hogy a régi vallási 
„vakbuzgalmat" és az abból sarjadzó polgári türelmetlen-
séget és üldözést, csak két nagy tényező volt képes meg-
törni : t. i. I. Napoleonnak, a sokféle hitfelekezetü népeket 
osszevisszavelö és hurcoló véres harcai, s aztán a „vegyes-
házasságok. — Ott nagyban, itt kicsinyben ismerkedtek meg 
egymással a különféle hitvallású emberek, és az emberisé-
get és felebaráti szeretetet sértő dogmák éle eltompult.— S 
mit azok ily sikerrel megkezdettek, azt az ujabb, roppant 
könnyűséggel járó „közlekedési" eszközök és „személyes" 
érintkezések, hatalmasan folytatják. 

A vegyes-házasságok naponkint nagyobb tért foglal-
nak el a társas életben. 

Róma tiltakozott ezek ellen, s vonakodik megáldani 
azon keresztyéni szövetséget, melyet azelőtt 50 éven át 
helyeslett. — Dacára ama nagy előnynek, melyet neki az 
1791—diki honi törvény 26-dik cikke, a vegyes-házasság 
ügyében ad, s azzal meg nem elégedvén, azon van, hogy 
az annyira gyűlöletessé lett „Reversalisok'* törvényellenes 
felélesztése és foganatosittatása által, a vegyes-házasságok-
ban szülendő minden gyermekeket magának elsajátítson, s igy 
protestáns egyházunk, sokféle érdekeivel, épen legelőke-
lőbb családainkban , szám szerint megfogyatkozzék. — 



E végett a protestánsokat védő honi törvények értelmezése 
és az azok számára kibocsátott kir. Resolutiók és magyar 
kir. helytartótanácsi rendeletek, 1791-dik év óta annyiszor 
megmásittatlak, hogy a vegyes-házassági ügy azok közé 
tartozik, mely minden jogérzetet sért, és melyről nehéz, 
satyram non scribere. 

Nevezetes már csak az az egy nagy változás is, mely 
honunkban az utolsó éveken át mutatkozott. Miután 1839 
óta, és főképen a magyar kir. helytartótanács azon ren-
delete folytán, mely Budán 1845. évben sept. 2-kán kelt,— 
a ,,törvénytelen Reversalisok érvényessége mindég alább 
szállott, az 1848-dik év óta az állam eme Reversalisok 
érvényesitését egészen abban hagyta és a kath. egyházat 
követeléseiben többé meg nem segilé. Ettől kezdve, sok 
kath. pap is egészen felhagyott azokkal, vagy legalább eljá-
rása a prot. vőlegény irányában, méltányosbbá lön. Végre 
majdnem egészen megnyugtatva lön a magyarhoni prot. 
egyház e részbeni keserves aggodalmaiban, miután báró 
Geringer volt magyarországi kormányzó, azt irta meg hi-
vatalosan egyik cs. Sup. Administralornak; Ofen, 1851. Z. 
332. Dasz etwa vorkommenden Reversen, von Seiten der 
„politischen" Behörden sowie der „Gerichte", keine Folge 
gegeben werde, und dasz mit dem Eriasz von 20-ten Dec. 
1850. Z. 23, 813., der Meinung jeder Grund benommen 
sei, als wolle die kais. Regirung die Giltigkeit der Reverse 
aufrecht erhalten." — Azonban már 1853-dik és 55-dik 
évi és későbbi cs. kir. helytartói rendeletek, az azelőtt 
adott, söt erkölcsileg kicsikart Reversalisokat is érvényesi-
tik, és a vegyes-házasságban élők békéjét és szülői jogai-
kat megtámadják. Mit a cs. kir. helytartótanács által igy 
megkísértettek, azt a concordatum aztán ugy megalapítás 
hogy vegyes-házassági bajaink és sérelmeink újonnan 
egész botránynyá lettek. 

Az alig helyreállott béke megszakadt, és a régi utá-
latos harc, a kath. és prot. magyarhoni egyházak közt, 
egész élénkségben ismét elöidéztetett, annyira, hogy még 
Erdélyre is kiterjesztetett, hol a vegyes-házastársi jogok 
méltányos törvény által szigorúan szabályoztatva, század 
óta a béke és szeretet szent szelleme a családokat boldo-
gitá. Ezen egyesség és béke, mely mind a két egyháznak 
egyaránt díszére volt, már most jaj- és Yeszélykiáltásokká 
változott át, és a régi jog és igazság utáni epedezés mutat-
koznak a vegyes-házassági családok szentélyében. 

Azért is már nem hallgatás, sem nem halogatás, ha-
nem inkább a nyilt szólás szent kötelessége áll be mindnyá-
junkra nézve, kik a közös honnak polgári levén, a közös 
jognak és boldogságnak, söt akármelyik egyháznak is — 
igaz baráti, védői, támogatói kívánunk lenni. — Mert hiú-
ban : ,,Nem használnak a hamissággal gyűjtött kincsek." 
Példab. 10, 2. 

Méltán kérdezzük azért először is azt: 
„Mit s mennyit kiván joggal a magyarhoni prot. 

egyház a kath. egyház irányában a vegyes-házasságok 
ügyében ? 

A felelet rövid és egyszerű. 
Azt és annyit, a mit és a mennyit maga a rom. kath. 

egyház is követelhet. — Erre feljogosít minket az evan-
gyéliom, La természeti jog és a békekötésekre alapitolt 
1848-diki honi törvény, mely tökéletes viszonyosságot és 
jogegyenlőséget biztosit a törvényesen bevett vallásfele-
kezetek között. E jogegyenlőség nélkül, az egész törvény 
nem volna egyéb ámításnál. 

Dogmáról itt szó nem lehet; mert házasodni vagy nem 
házasodni, a menyország elnyerése ügyében közönyös do-
log; különben vagy magok a papok, vagy épen az emberi nem-
zet nagyban, roszul járnak. A házasság valami földi, a termé-
szet törvényeinek megfelelő isteni rendelés; melynek t á r -
sadalmi s erkölcsi jeles céljait, a vallás csak inegszente-
sitheti és elősegítheti. 

Az apostolok korában, szintén vegyes-házasságokra 
találunk, és pedig keresztyének és zsidók és isinét ke-
resztyének és pogányok között és mégis ezen „roppant 
hitbeli különbség dacára," Pál apostol arra inti a híveket, 
hogy hites társaiktól el ne álljanak — a liazassági szövet-
séget és annak szent kötelességeit azért ne tagadják meg! 

„Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom 
nem én, hanem az Ur hagyja, hogy: az asszonyi állat az ö 
férjét el ne hagyja. A férfiú is az ö feleségét el ne bocsássa. 
Egyebeknek pedig én mondom, nem az Ur: Ha valamely 
atyafiunak .hitetlen felesége vagyon, mely ö véle együtt 
akar lakni,' azt el ne bocsássa. És a mely asszonyi állatnak 
hitetlen férje vagyon, és az vele akar lakni, el ne hagyja 
az asszonyi állat az t : ,Mert a hitetlen férfiú' megszentelte-
tett az ö feleségében, és a hitetlen asszonyi állat, megszen-
teltelett az ö férjében; mert ha különben volna, a ti 
gyermekeitek tisztátalanok volnának, de azok szentek" stb. 

„A körülmetélkedés ,semmi': a körülmetélkedetlenség 
is ,semmi'; ,hanem az Isten parancsolatinak megtartatások 
kívántatik." Korinth. 1 lev. 7. r. 10—19. 

A szentírásnak eme szavai eldöntők ; a mennyire a 
vegyes-házaságokat dogmatikus szempontból megtámadják. 
A gyöngéd lelkiismeretet megnyugtathatják mind Rómában, 
mind Genfben, mind Wittenbergában, és irányul szolgálhat-
nak a hon ,törvénytalkató' atyáinak, hogy a vegyes-
házasságok ügyében az egyik lelkiismeret kíméléséből más 
lelkiismeretében sebet ne ejtsenek. 

Igaz, hogy itt még sokat mondhatnánk a róm. kath. 
egyházat és az ahhoz való törvényes viszonyainkat illető-
leg : de cikkünknek jelen feladata nem levén más, hanem 
törvényes egyenlőségre és közbékére igyekező, sok fá j -
dalmas tapasztalásainkat elnyomjuk; söt eltemetjük, s a 
második kérdéshez fordulunk: t. i. „mit és mennyit vár a. 
prot. egyház a vegyes-házasságok ügyében az államtól 

Itt is válaszunk rövid és kimerítő. 
Többet, sokkal többet, mint eddig adott; s minden-

esetre azt és annyit, a mennyit az 1847—48-diki ország-
gyűlési szentesitett törvény ígért: mert itt polgári és szülői 
jogokról van szó, és a családi boldogságról, melyek fölött 
őrködni, és melyeket akárminemü megtámadtatás ellen 
biztositni legszentebb feladata a polgári törvényhozásnak. 

Egyik tudós és hires pesti ügyvédünk a protestánsok 
számára készített, s második József császárnak átnyújtó t 



folyamodásában, sok nevezetes közt azt is mondja: „Hogy 
az utókor alig fogja elhinni, hogy a magas kormány a 
menyország számára (fürs Himmelreich) annyi rendelete-
ket bocsáthatott ki." 

Fájdalom, hogy mi még mindég ezen szenvedőleges 
csodálkozok közé tartozunk. S azért esdekelve kérjük 
Istenünket, hogy közelgő országgyűlésünk a menyei és 
földi érdekeket és a vallási és egyházi ügyeket többé 
egybezavartatni meg ne engedje, hanem minden búvó 
ajtócskát elzárván, a vegyes-házasságok ügyében ugy 
rendelkezzék, hogy a 48-diki törvényes viszonyosság 
határozottan testté legyen; s legalább azt adják meg nekünk 
ís, mit a tulbuzgónak hitt concordatuinos bajorok adtak a 
protestánsoknak. 

Mennyiből áll az, azt a következő levél befogja mu-
tatni, melylyel a hires Bomhard, ágostai lelkész és egyházi 
tanácsnok, egy e tárgyban hozzá intézett levelemre vá-
laszolt : 

Augsburg, jul. 28. 1859. Tisztelt hivataltárs. Önnek 
becses levelére van szerencsém válaszolhatni, hogy a bajor 
törvények szerint „egészen a szülék tetszésétől" függ, 
melyik hitvallás szerint neveljék gyermekeiket. Ha a 
vegyes-házaspár nem bir e fölött megegyezni, akkor a 
gyermekek nevelése nemök szerint történik; sőt még, hogy 
ha a házasság megkötésekor „törvényes egyességre" 
léptek is e tárgyban a szülék, — később is van joguk azt 
közmegegyezéssel megmásítani. Csak az egyik házastárs 
akarata ellenére, vagy halála után nem változtathatja többé 
meg az egyességet a másik házastárs egyoldalulag. — 
Törvénytelen ágyból született gyermekek az anya vallását 
követik; — azonban, ha atyjuk elismeri őket: nemök sze-
rint nevelendök. — Láthatja ebből ön, hogy nekünk itt 
Bajorországban e tárgyban észszerű határozataink vannak. 
— A meddig a kérdésben forgó család bajor alattvaló, — 
ha ugyan Ausztriában is áll az a szabály, „a mi nálunk," 
hogy a külföldiek hitvallási tekintetben „hazájuk" törvényei 
által köteleztetnek: a kérdésben forgó gyermek evang. 
keresztsége elé semmi „törvényszerű" akadály nem gör-
díttethetik. — Ez esetben a gyermeknek „szükségkép" 
evang. szertartás szerint kelle megkereszteltetnie, — ily 
eset pedig nálunk csaknem mindennapos. 

Teljes tisztelettel stb. Dr. Bomhard s. k. 
De ezzel a vegyes-házassági ügy még befejezve 

nincsen. A kihirdetésről és eskedtetésröli szabályok, a 
bajorhoni kath. és prot. egyházak közt, tökéletes viszonyos-
ságon alapulnak. — A vegyes-házasok azon ker. egyház-
ban hirdettetik ki és eskedtetik meg magukat, melyet 
öntetszésök szerint választanak és csak ott szükséges a 
kettős kihirdetés, hol mind a két egyháznak áldását szor-
galmazzák. 

Itt is a törvényhozásnak annyiban lesz szabályozni 
valója, hogy azon törvénybe ütköző püspöki rendeletet 
megsemmitse, mely a kath. klérusnak megtiltotta a kihirde-
tési és elbocsátó bizonyítványt azon vegyes-házasságok 
kötésére kiadni, a hol a kath. vőlegény a prot. lelkésztől 
kívánna megeskedtetni. — Eme püspöki törvényellenes 

rendelet és a Reversalisok életbeléptetése a 44—45-diki 
országgyűlési törvényt és a protestánsok számára is kelt 
kedvező kir. helytartó tanácsi rendeletet, Budán 1845-
sept. 2-kén sz. 32,958. '*) majdnem teljesen megsemmité. 

Hogy országgyűlésünk aztán gondoskodni fog a ve-
gyes-házasságból születendő gyermekek szabad, azaz szülői 
akarat szerinti felneveltetéséröl, és ugy szintén a válperes 
vegyes-házasságokról is, szinte természetes és méltányos kí-
vánság : mert eddig a prot. egyház szabadsága a kath. dogma 
vas-láncaira verve, aprót, házasfél a leggonoszabb házas-
társtól setn menekedhetetett meg, hanem mint a gályarabok, 
egymáshoz holtig lecsatoltattak. — Ezen prot. érzetünket 
oly mélyen sértő igazságtalanság ellen, annál inkább 
jogunk van feljajdulni, mennél világosabban bemutatja a 
magyarhoni történelem, hogy az 1629. évtől az 1665-kéig 
superintendenseink némely esperesekkel egyházi consis-
toriumot képezvén, a válperes házasságok fölött, még ve-
gyes-házasságban is ítéletet hoztak, és azokat érvényesen 
felbontották. — Egyházi jegyzőkönyveinkből szolgálha-
tunk akár hány példával. 

Bár országgyűlésünk addig is, mig a házassági ügy 
zsinatilag rendezve és egyházunknak visszaadva leend, 
csak annyit tenne, hogy a sok szomorú eseten könyörülve, 
olyan „vegyes Forum" megalakításáról gondoskodnék, mely 
a kath. honfitársunknak hitét és polgári „jogait" tisztelet-
ben tartván, a protestáns félnek szabadságát és polgári 
jogait is biztosítaná : miképen az más országokban is tö r -
ténik. 

Efféle atyai gondoskodással az országgyűlés honunk-
ban áldást fog terjeszteni, és a concordátum által felizgatott 

Ö császári kir. Apostoli Felsége, magyar kir. helytartó-
tanácsa neyében: Az ágostai hitvallást követők Bá-
nyai egyházkerületének: Az 1843—44. 3-dik tövény-
cikk által irányzott üdvös cél , a bevett keresztyén 
vallásbelik közt fentartandó béke és kölcsönös felebaráti 
szeretet egy részről, az itt-ott elömutatkozott súrlódá-
soknak elmellözése más részről, csak ugy érethetik el, 
ha a különböző vallásbelieknek illető lelkészeik maguk 
részéről nemcsak nem szaporítják az előfordulható ne-
hézségeket, sőt inkább egész buzgósággal azon töreke-
dendnek, hogy azok minél gyorsabban eloszlattassanak, 
vagy elmellöztessenek; — ugyanazért e kir. helytartó-
tanács ezen egyházi kerületet hivatalosan felszólítja, s 
annak illetőleg meghagyja: „hogy a vegyes-házassá-
goknak katholikus" szertartás szerinti köthetésére, és 
az 1830-dik évi április hó 27-kén 10,942. szám alatt 
ismert, kelt, s mind a két szertartású kath. „érsekek 
és püspökökhez legfelsőbb parancs következtében bocsá-
tott rendeletnél fogva megkívántató hármas kihirdetése-
ket, és az ezekről szóló bizonyság-leveleknek kiadását'^ 
törvényes okokon kivül, bármely „más szin alatt halaszt-
gatni" vagy épen „megtagadni" ne engedje, és e rész-
ben felügyelése alatt levő lelkészeit, különösen e végre 
kibocsátandó körlevél által , egyenesen a fentidézett 
törvénycikknek „keresztyéni türelmet" lehellö foglalat-
jához képest, „hason értelemben" erélyesen utasítsa. 
Budán, a M. K. H.-tanács 1845-dik évi Szent Mihály hó 
2-kán tartott üléséből. 



protestánsok kedélyét megnyugtatni; az eddigi szerencsét-
len súrlódásoknak jövőre örökre véget vetni; sok vegyes-
házasságokban a családi békét és boldogságot erős alapra 
fektetni és örök dicsőséget szerezni mind magának, mind 
nemzetünknek. Mert a „nemzetek mindennapi kenyere" 
a közös jog és igazság, és ennek „kiszolgáltatása." Ez, 
miképen a kenyér, semmi mással, hosszabb időre—ki nem 
pótolható. Ki az igazságot és annak kiszolgáltatását akár 
egész nemzettől, akár egyes felekezetektől megtagadja, az 
társadalmilag és szellemileg azt teszi, mit a tápanyagot 
meghamisító üzérkedők cselekesznek ; a nemzet erkölcsi 
életét, a hon és szabadság iránti vonzalmat aláássa, vagy 
mulhatlanul bekövetkező véres háborúnak magvait hinti el. 

Azért az Isten igéje is, a földnek hatalmasait, miké-
pen a nemzeteket, egyaránt igy inti: „Utálatos legyen a 
királyoknál istentelenséget cselekedni; mert igazsággal 
erősíttetik meg a királyi szék. A ki vet álnokságot, arat 
nyomorúságot. Az igazság felmagasztalja a nemzetséget." 
Példab. 16, 12. Bauhofer Ggörgy , 

budai lelkész. 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEG.IOBBITÁSÁRA. 

(Folytatás). 
Hogy mely évben láthatott világol először, miután az 

eredeti példányt nem ismerem, pontosan meg nem hatá-
rozhatom. Azonban annyi világosítást még is adhatok róla, 
az 1778-ban kibocsátott „uj zengedező mennyei kar, azaz 
régi és újonnan szereztetett, válogatott, isteni dicséreteket 
és lelki énekeket magában foglaló, széprendbe vétetett g ra-
dnal" nyomán, melynek eredetije 1743-ban jelent meg elő-
ször szinte ily felirattal, — hogy a 17-ik század negyedik 
részében, tehát 1675 után bocsáttatott ki. 

Idevonatkozó szavai az emiitett uj zengedezőnek: 
„Végre az emiitett száz esztendőnek (Molnár Albert zsol-
tárainak kiadási évétől 1607-től tehát a 17-ik századot szá-
mítva), negyedik részében az Istennek sanyarú látogatásin 
megindulván, a Jósefnek ezen kárának kipótlására (t. i. 
hogy ez ideig nem adott ki senki énekeskönyvet ujabb 
tartalommal) némely jó lelkitanitók igyekeztenek: a mint az 
megtetszik a „Zengedező mennyei karnak" titulusa alatt 
kibocsátott könyvből, mely jobbára németből újonnan ma-
gyarra fordíttatott énekeket foglal magában. De mivel még 
az sem tett eleget mindeneknek: azért ezen száz eszten-
dőben megbővittetvén, világosságra bocsáttatott, mig vég-
tére az Isten az erőtlenekben meg akarván mutatni erejét, 
ugyanazon zengedezőt, minek utána abból némely nem 
elég épületes énekek kiirtattak és azok helyébe több mint 
száz uj énekek beállittatván 1734 (ez hibás) esztendőben 
kiengedte nyomattatni." Ezen értesítés nyomán feljegyzett 
könyvünk harmadik kiadásnak tűnik fel. 

Ezen zengedező mennyei karnak két első példányát 
nagyon érdekes volna látni, minthogy sejtelmein szerint a 

jelenkezelt tények után ugy tűnik fel e könyv, mint első 
megkezdője az egyes énekek és versszakok megszámazá-
sának, mert az eddigi énekes könyvek közt több ilyet 
nem láttam. 

Ezért kérek egész tisztelettel minden protestánst, ki 
saját thekával bír, vagy kire valamely köz könyvtár van 
bizva, ha megtalálná, ne terheltessék a kérdéses példá-
nyokat a szerkesztőséghez, mely helyettem jót álla, meg-
küldeni, hogy világosságot deríthessek ez ügyre. 

Hogy nem valami régi lehetett a fenforgó idő előtt az 
énekek számmal való megjegyzése, bizonyítja Márgitai 
János debreceni nyomdásztól kiadva 1736-ban megjelent 
énekeskönyv, melyben a különbféle az előtt önálló énekes-
könyvek már egyesítve találtatnak, de sajátságos éneknem 
szerinti (hymnus, dicséret, ének) rendben hasonlítva a már 
ismert Keresztesi Ábrahám, váradi nyomdász könyvében 
felállított rendszerhez. Rendszeréről később. Felirata a 
könyvnek ez : „Az Isten anyaszentegyházabéli közönséges 
istenitisztelelre rendeltetett énekeskönyv, melyben vágynák 
hymnusok, zsoltárokból szereztetett dicséretek innepekre 
és egyéb alkalmatosságokra tartozó régi istenes énekek-
Most ujabban és értelmesebben, tisztábban és nagyobb vi-
gyázassa!, mint ennekelötte, az énekek rendeiknek s ve r -
seiknek illendő feljegyezgetésekkel megékesíttetvén, kibo-
csáttatott." 

A bizonyitéki erőt a számozás újságára vonatkozólag 
e leirt címnek azon végsorai adják, melyek mintegy dicsek-
vőleg vannak hozzá ragasztva a valódi homlokirathoz. Ezen 
végsorok pedig annyiban igazolják a kimondott állítást, a 
mennyiben, ha nem valami uj lett volna a számokkal való 
megjegyezgetés, bizonyosan nern írja Márgitai ur oda, h a -
nem hallgatna vele, mint a többi nyomdászok, kiknek már a 
számozás szokottság miatt fel sem tűnik. Márgitainak ezen 
énekeskönyve azon elsők közül való lehet, melyek a szat-
márnémeti zsinaton szentesitett könyveket már egy rend-
szerbe öntve, mint egy könyv, foglalják magukban. 

1743-ban Maróthi György, mathesis és görög nyelv 
tanára bocsátotta ki ily cím alatt énekeskönyvét: „Zsoltárok 
négyes nótájik és a harmoniás éneklésről rövid tanítás" 
Debrecenben (lásd dallamtörténet). 

Ugyancsak 1743-ból külön feljegyzésre méltó a már 
ismert ,,Uj zengedező mennyei kar, vagy szép rendbe véte-
tett graduál," mivel ez első kiadása a „Zengedező mennyei 
karral," megbővitett azon kiadásoknak, melyek a közvetlen 
alapot szolgáltatták mind a lutheri, mind a kálvini egyház 
mostan kézen forgó énekeinek. Hol, s ki bocsátotta ki, nem 
tudatik. Rendszere eltérő Márgitai énekeskönyvéélől. 

Nagyon fényt derítő ezen énekeskönyv 1778-ki k i -
adásának elobeszéde apáink nézetére a verselést illetőleg. 
Szórólszóra igy van: „A minthogy ugyan ez volt eleitől 
fogva a lelki versszerzésnek egyik célja és haszna: hogy 
az énekek lennének a mennyei tudománynak az emberek 
között való elhintetésének eszköze és annak bévétettetésé-
re is hatalmas serkentése. Mert, hogy ne szóljunk a gyö-
nyörűséges nótákról, melyek az ember szivét a buzgóságra 
gerjesztik, és az isteniszolgálat ezen nemének gyakorlá— 



sara édesgetik, a bizonyos számu szillabákra vétetett fon-
tos versekbe foglaltatott tudomány, ha egyszer az elmébe, 
mintegy fiílánk megakad, abban megmarad, és néha szorgos 
gondolkodás nélkül is eszébe jut, az embernek oktalására, 
erősségére és hatható vigasztalására szolgál. Ha már a 
világnak is, kinek istene az ördög épen e volt szokása, 
hogy az ö rút tévelygésit és ocsmán kivánságit versek 
által igyekeznék béoltani, kiváltképen a gyenge szivekbe: 
illik, hogy mi magunkat serkentsük, hogy a szentírásból 
összeszcdegetletett és már közöttünk elszaporodott énekek-
ből magunknak az idvességes tudományban épületet ve-
gyünk és azok által a mi nyomorúságos életünket meg-
könnyebbítsük, minden, mi foglalatosságokat és gyülésinket 
megszenteltessük. A régi magyarok vagy scyták királjokról, 
Attiláról írja Priskus rhetor, az ifjabbik Jusliniaus római 
császárnak hozzája küldött követje; hogy az ö asztala felett 
vendégségeknek alkalmatosságával , némely gyerköczek 
által énekeket énekeltetett; hihető vagy a bálvány istenek-
nek dicséretire, vagy hogy a régi jeles vitézeknek nagy 
dolgaiknak követésére másokat serkentse. Avagy nem illen-
döbb-e az isten nagyságát, dolgait minden úttal s alkalma-
tossággal énekelni, és az isten szentségének követésére 
felindítani" stb. 

Ezen elvnek most épségben hagyásával a mondottak-
hoz még csak azt jegyzem meg, hogy 1743-mal lutheránus 
atyánkfiai mostani énekeskönyvének története be van fe-
jezve ; mivel a graduál többé sohasem gyarapittatván, a 
dunántuli superintendentia ennek nyomán készítette az 
1805-ki, s Kiss János pedig az 1831-ki énekeskönyvet 
(lásd : Egy volt a két prot. felekezet énekeskönyve ?) 

A református énekeskönyvek történetéhez még hozzá-
járultak e következők. 

1754-ben „Éneklésben tanítómester, azaz a keresz-
tyéni hitnek főágazatait magokban foglaló idvességes éne-
kek" kiadva Losonczi István nagy-körösi professortól. 

1762-ben „Szentek hegedűje, vagy oly idvességes 
uj énekek, melyeknek első részében: a mindennapi és in-
nepi énekeken kivül vágynák a kegyesség gyakorlásának 
fő és kiváltképen való részéiről irott énekek. A második 
részében pedig különb-különbféle rendekre, állapotokra és 
i izonyos időkre alkalmaztattak." E műnek szerzője Szönyi 
Benjámin holdmezövásárhelyi ref. lelkész. Vetsei János 
tiszántúli superintendens ily ajánlást teszen róla e könyv 
eleibe tett értekezésében: „Ezeknek utána tészem, hogy a 
közt az énekeskönyv közt, mely 1754-dik esztendőben 
ilyen titulus alatt: Éneklésben tanítómester, kijött és e közt, 
mely szentek hegedűjének neveztetik, ilyen megegyezés 
vagyon. Amabban a keresztyén vallásnak fundamentomos 
ágazatjai, ebben pedig a keresztyén szent élet foglaltattak 
versekben; azért is nem hogy egyik a másikat embernek 
kezeiből kivenné, hanem egymás után kell ezeket olvasni 
«s hangicsálni." 

E két most ide sorozott könyvről, meg kell említenem, 
liogy ezek nem valának liturgialis érvényűek, hanem csak 
mint magánhasználatra szánt könyvek forogtak a nép 
kezén. 

Végre jő az 1808-ki év, az eddigieknél sokkal több 
műízlést tanúsító könyvével. Homlokirata: „Közönséges 
istenitiszteletre rendeltetett énekeskönyv, mely szent Dávid 
zsoltárin kivül magában foglal némely kiválogatott és a 
helvétziai vallástételt követő négy superintendentia által 
jóvá hagyott énekeket, egynéhány imádsággal együtt. 
Eredeti kiadás Debrecenben Csáthy György betűivel a 
mondott évben. Létrejöttének oka a mult énekszüleményei-
nek az izlés és nyelvmüveltségben előrehaladott kor által 
előidézett elavultságában keresendő. Mely fogyatkozását az 
énekeskönyveknek ugy az erdélyi, mint a magyarországi 
protestánsok már 1739-ben észrevették; de azért semmi 
sein történt a javítást illetőleg 1806-ig. Ekkor a négy su -
perintendentiából egy bizottmány alakult, a mely az emiitett 
év aug. hó 24-kén Pesten összeülvén a kor igényeitől ége -
tővé lett kérdést megoldotta az által, hogy az énekeskönyv 
mikénti javításának módját, rendjét, célját megállapította, s 
az ország különbféle részeiből beküldött egyes énekeket 
közösen átvizsgálta, szentesítette. A bizottmány, melyben 
mind a négy egyházkerületnek superintendensei, u. m. Orí 
Filip Gábor, Torkos Jakab, Benedek Mihály, Tormási János 
és Báthori Gábor generális nótárius, jelen voltak, a hitele-
sített énekeket Benedek Mihályra bízta, a ki azokat iratilag 
magához vévén, Debrecenben 1806-ban a mondott nyom-
dásznál közköltségen kinyomatta. 

Hogy mi változás történt ez énekeskönyvben a> 
régiektől elléröleg, azt most mellőzöm, mivel az ismerte t i 
rovatban terjedelmesebben levén szándékom a tartalom és 
rendszerekről stb. értekezni, ott a különbségek tisztán 
megláthatok lesznek. 

Más az, a mit én habár hagyomány, szóbeszéd után 
hallottam is, mellözhetlennek tartok ez énekeskönyv tör té-
netére vonatkozólag. S ez azon kerengő hir, mely mint 
nyughatatlan szellem az országban alá s föl járva, annyi 
évek után is azt meséli, hogy e mostani kézen forgó énekes-
könyv miatt nemcsak zúgolódások, de papkiszoritások is 
történtek több ref. egyházakban. Igaz, hogy tényeket most 
jelenleg nem tudnék elősorolni igazolására, mégis ezen 
annyiszor valónak bizonyult példabeszédből: „nem zörög 
a haraszt, hogyha szél nem fújja," kiindulva, hitelességet 
tudok e még most mendemondának tulajdonítani; annyival 
inkább, mivel egyszer az énekekről kérdezősködvén nt. 
Farkas József pesti ref. tanár úrtól azt hallám, hogy ö még 
gyermekkorából emlékezik arra, miszerint a hivek Zámo-
lyon, Fehérmegyében, hol a nevezett tanár urnák atyja lel-
kész, még 1844-ben is a szónok bemente előtt a régi 
énekeket zengedezték, söt nemcsak ezt tevék, hanem ú r -
vacsora kiosztásakor még azt is követelték az illető kántor-
tól, hogy egy éneket a régiből, egyet a mostani könyvből 
igy váltogatva énekeljen vezérlő hangjával. 

Akármint legyen a dolog, legyen igaz vagy nem 
igaz, e monda olyan, hogy ezt kutatás, szoros megvizsgá-
lás nélkül nem lehet hagynunk, annyival is inkább pedig 
nem, mivel, ha ez tény, földerítése nem megvetendő segítsé-
get nyújt a későbbi javításoknak a nép közé bevitelére, mely; 



mint minden keleti faj, vérig ragaszkodik apáitól örökölt 
<)siségeihez. 

Erdélyt illetőleg a reformátusok részéről meg kell 
említenem az eddig elösoroltakhoz , hogy Kolozsvárott 
1837-ben egy ily feliratú énekeskönyv jelent meg a mi 
magyarországi használatban levő könyvünk után : „Meg-
újított énekeskönyv az erdélyi nagy fejedelemségbeli evange-
lico-reformata anyaszentegyház használatára , közönséges 
határozatából s helybenhagyása szerint szerkesztve." E 
célját tévesztett énekeskönyvnek álljon itt saját értesítésé-
nek egy része az öt teremtett történetre nézve: „Erdélyi 
evang. reform, anyaszentegyházunk régi ohajtott énekes-
könyve, az 1834-beli közönséges szent zsinatban meg-
állapított alaprajz- s az 1836 és 1837-ki k. szent zsinatok 
helybenhagyásai szerint szerkesztve, adódik ezennel ke-
zükbe a buzgó keresztyéneknek. Maga e gyűjtemény szól 
ugyan magáért az egyes itélönek, ki az 1777-től fogva 
teljességgel nem újított, s nem jobbított énekeskönyvünket 
és jelenkorunk sürgető kivánatait ismeri; de mint közérdekű 
vallásoskönyv, s az ezt használó közönség tekintete is, 
bővebb ismertetést és értesítést megkívánnak." Tovább 
jelenleg nem szükség idéznem az elöbeszédet, miután az 
olvasók megérthetik e csonka részből is külső történetét. 
A beltörténelmet illetőleg pedig az idézet végsorainak 
értelme szerint majd alább adok értesítést a közönségnek, 
kiegészítendő, ugy a mint a dolog valóban áll a kültörté-
netet. 

Záradékul, mielőtt az ismertető rovathoz áttérnék, a 
tévedhetések kikerülése végett az eddig mondottakhoz azt 
kell hozzácsatolnom, hogy a megnevezett énekeskönyvek 
tartalom tekintetében egymástól nem különállóan és függet-
lenül jelentek meg; hanem köztük a legnagyobb rokonság 
találtatik; mivel a későbbiek az előbbieket mindég magokba 
felölelve, s csak is a kéziratban kerengő, vagy az illető 
könyvkiadó által szerzett énekekkel megtoldva bocsátattak 
a közönség használatára. 

Igy példánakokáért , Huszár Gál felvette Székely 
István énekeskönyvét, Bornemisza Péter meg Huszár Gálét, 
és Beythe István Bornemiszáét, Gönczi pedig Beythe Ist-
vánét stb., természetesen mindenik az emiitett módon meg-
toldva, s az öröklött énekeket saját tetszése szerint kiválo-
gatva és megigazítva. 

S e toldozgató kór egész 1743-ig foyton tartott, sőt 
még tovább is azon kivétellel, hogy az ezután megje-
lent könyvek már többé teljesen sohasem olvastattak be a 
liturgiái használatra kiadottakba, mint például, a szentek 
hegedűje és az éneklésbe tanítómester, a melyekből néhány 
kiválogatott darab vétetett csak fel jelen énekeskönyvünkbe. 
S ezen eljárásnak eredménye az lett, hogy énekeskönyvünk 
oly nagyszerű gyarapodást nyert, miszerint a mostani éne-
keskönyvet megelőzőkben az énekek száma a nyolcadfél-
százat is felülmulta és meghaladta. 

(Folyt. köv.). 

A FOTOS-MARTONOSI HELVÉT HITŰ EGYHÁZ ÉLET-
RAJZA. 1676-tól 1860-ig. 

(Folytatása köv.) 
Porkaláb András után 1784-ig kik voltak oskola 

mesterek, homályfedi. Ekkor Madocsai Simon osk. mester, 
s nője Benkö Eva ugy említetnek a Jegyzőkönyvben, mint 
a kik az Ur asztalára több rendbeli kegyes adományokat 
tettek. Madocsai Simont követte Márton László 1796-ban 
ki hasonlóan a szentegyházra tett kegyes adománnyáért 
említtetik. A jók s kegyesek emléke fönn marad, midőn a 
jeles tett nélkül elhunytaknak még nevöket is ertörli az 
idő. 

60 évek, mint meg annyi habok tűnnek, el az idő gyors 
folyamán, mig lelkészre találunk Étfalvi Sámuel után a Jegy-
ző könyvben, s csak 1796 ban akadunk lelkész Szentkirályi 
Gábor nevére, ki 20 forintokat ajándékozván az Eklésiának 
adománya Jegyző-könyvbe iktattatott, de ki papi hivatalát 
azelőtt jóval elkezdette: mert ezután csak hamar 8 év múl-
va le szállott az élet pályájáról. Magtalan levén több kegyes 
adományai által hagyta fönn nevét. Halálakor hagyott az 
udvarhelyi tanodának is hatszáz forintokat. 

Bévégezvén 1804 ban Sz. G. földi pálya futását—még 
azon évben meghivá az Egyház a megürült Kathedra elfog-
lalására a Sz. udvarhelyi tanodából száraz ajtai születésű 
Bartha Lukácsot. S itt az Egyházban egy uj korszak kezdő-
dik. Anya, és Jegyzőkönyvek pontosabb alakot öltnek, az 
addigi rendetlenségek eltűnnek — az Egyház romlásnak 
indult épületei helyett ujjak emelkednek — s az ifjú lelkész 
az Egyház kormány gyeplőjét, a világi hanyag kezekből 
kiragadva, (mint az uj időben Homola) mindent tesz, sen-
kitől sem tartva, az Egyház jóllétére, virágzására. De bár 
mily szent legyen a cél, melyért izzad az erény bajnoka 
mint ki a rohanó árral szembe usz, annak akaratja ellen is sok 
keserű kortyot kell nyelnie; igy B. L. pályája is nemcsak 
darabos, és tövises volt, — de öt az ellene tornyosult ha -
bok közül több rendben csak a bölcs tapintatű Elöljárók 
ügyessége, s erélyessége menté ki. Egyébaránt az is bizo-
nyos, hogy több eszélyességgel, s mérsékeltebb indulattal 
maga is sokat kikerülhetett volna. 

Mindjárt papi pályája kezdetében egy sajátságos bal-
jóslatú bárány felhő tűnt föl az ifjú pap láthatárán. Midőn 
mint felszentelendő, az akkori divatszerint lóháton, az 
Ilyefalván tartatott köz sz. Zsinatra utazott, szembe talála 
egy lovagló nemes embert. Az ifjú pap kedvelt hivatala 
méltóságától áthatva, vagy talán, minthogy akkor a Lai-
cusok közt is német divat uralgott, bajuszt, és szakált igen 
kevés magyar viselt, félre ismerve a vele szembemenőt, 
imígy köszönté: „Alászszolgája a Tisztelendő Urnák." Minn 
a gőgös aristocrata annyira fellobbant, hogy a papjelölt 
után vágtatva, ki tudakolá tőle, hogy ki és mi járásbeli. 
Másnap panaszt lett a Zsinaton, hogy egy oly miveletlen, 
ki öt tisztelendönek címezte, nem méltó a fölszentelésre, s 
elmozditatását kérte. De akkori Püspök f. t. Abacs János 
ur eként választa: „Soha se szégyenlje a Tekintetes ur a 
tisztelendő cimet, bár volnának a Tekintetes urak mind-
nyájon tisztelendők." Ennyire meg vetett, s lenézett hiva-
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tal volt még a 19-ik század kezdetén is a lelkészi hivatal. 
Igaz, hogy ez egyes eset nem ád jogot az egészre követ-
keztetni, de tudok példát mais, hogy nemes fiak papokká 
levén, Tekintetes tisztelendő cimet követeltek, s követel-
nek: Ezeknek én egyebet nem mondhatok, mint ezt: „Uram, 
bocsáss meg nekiek mert nem tudják, mit cselekesznek." 
Az ilyenek megfeledkeznek hivataluk méltóságáról, meg 
isteni tanitójok ama szavairól: „A ki akar én utánam jönni, 
tagadja meg magát, vegye fel az ö keresztét, és kövessen 
engemet. És aki első akar lenni, legyen utolsó és minde-
neknek szolgája. Mark. 9. 35. 

Bár mily jelentéktelen esemény volt ez B. L. életé-
ben, s bár élte történeivel semmi öszvefüggésben nem volt; 
mégis későbbi élete folyása tanúja lett annak, hogy az egy 
baljóslatú jel volt, miszerint B. L.-nek életében sok mél-
tatlan kortyot, sok keserű lapdacsot kellett elnyelnie. Há-
zassága is szint ily regényes. Egy huszár szám alatti árva 
leányi vévén nőül, attól eltiltatott, s csak hosszas üldöz-
tetés után nyerhete szabadságot a vele élhetésre. Azután 
is ezer bajokkal küzdött, megszokott mondatja vala: Ki 
hogy kezdi, ugy végzi. De kenyere volt a küzdés, a nyug-
hatatlanság — ha maga menekült saját bajaiból, a má-
sok ügyét is magára vállalta: mert tétlenül nem tudott ülni. 
Az Egyház másfél százados Temploma helyett, melyet a 
többszöri földrengések annyira megrongáltak, hogy a szél 
hasadékain amúgy fütyölt, s minden pillanatban lezuhanás-
sal fenyegetett, B. L. erélyessége egy diszes, és csinos 
hajlékot emelt, s ez annyival nagyobb dicséretére szolgál: 
mert az alap letételekor az egyháznak négyszász váltó fo-
rintjánál több nem levén, nem csak szegénységgel küzdött, 
de az Egyház tagjai közül épen azok keltek ki ellene, kik 
rangjuk, s hivatásuknál fogva leginkább kötelesek lesz-
nek vala pártolni. A Gyujto család ámbár az Egyház gond-
noka volt, nemcsak maga lépett fel ellenséges indulattal, de 
többeket részére hódítván, meg annyi ellenségeket támasz-
tott. Mégis miután sok versengések közt a Templom elké-
szült, az első széket jogszerűen követelte az Egyháztól ; 
de mivel annak építésében csakúgy vett részt, mint a leg-
utolsó személy, külön széket nem nyert, — mely miatt 
ujabb haragra lobbanván, a t. pap ellen forma szerint pert 
indított, de természetesen elkellelt vesztenie: mert az 
igasságot, a szent ügyet elnyomatni Isten nem engedi, sőt 
minél inkább nyomatik, diadala annál dicsőbb, s biztosabb. 
Az igazságtalan perlekedőt pedig Nemezis utolérte : mert 
nemcsak a Gondnokságból mozditatott el, de az ég biinte-

. tése is nyomban követé. Három íiait csakhamar egymásután 
a halál elragadván, a Gyújtó család Martonosról merőben 
ki halt. Rémitő példa azoknak, kik Isten, és az ö Anya-
szentegyháza ellen felkelnek. „Az Istenteleneknek házuk 
elvész" azt mondja b. Salamon Péld. 14. 11. „Mint a fii 
hirtelen kivágattatnak, és mint a zöldellő fii elszáradnak. 
Az Isten ellenség! elvesznek, és elszélednek minden hamis-
ság cselekedők. Solt. 92. 10. 

• (Folyt, köveik.) 

ISKOLAÜGY. 

A PROTESTÁNS GYMNASIUMOK ÁLLÁSA 185% — 
185%-ig*) 

Az ág. hitvallásuaknak l853 /3-ban Magyarországon 
7 nagy s valami 17 kis gymnasiumuk volt; ez utóbbiak 
közül több csak úgynevezett nyelvtani iskola vagyis inkább 
csak elemi iskola volt, melynek felső osztályaiban két vagy 
három ember a gymnasiumi tanulmányokat is előadta. A 
7 fögymnasium Eperjes, Kézsmárk, Pozson, Rosnyó, Sel-
mecbánya, Sopron és Szarvas városokban létezett. Ezen 
tanintézetekben l852 /3-ban összesen 76 tanitó s 1071 t a -
nuló volt. Ezekből vallásra nézve 858 ág. hitv., 88 helv. 
hitv., 52 r. kath. 4 g. kath., 21 n. e. görög, 48 izraelita; 
nyelvre nézve 683 magyar, 250 német, 118 szláv, 3 szerb, 
17 román. A többi gymnasiumokban 55 tanitó s 1073 t a -
nuló volt,, és pedig 816 ág. hitv., 90 helv. hitv. 59 r. kath. 
2 g. kath., 14 n. e. görög, 92 izraelita, s nyelvre nézve 
542 magyar, 286 német, 236 szláv, 8 szerb, 1 román. E 
szerint az ág. hitvallásuak gymnasiumaiban összesen 131 
tanító és 2144 tanuló volt; t. i. 1674 ág. hitv., 178 helv. 
hitv., 111 r. kath., 6 g. Jtath. 35 n. e. görög, 140 izraelita; 
s nyelvre nézve 1225 magyar, 536 német, 354 szláv, IX 
szerb, 18 román. Tehát egy gymnasium 5.5 tanitó s 89.3 
tanuló, egy egy tanítóra 16.2 tanuló, a főgymnasiumok kü-
lön véve egy egy gymnasiumra 10.9 tanitó s 153 tanuló, 
egy egy tanítóra pedig 14 tanuló esett. 100 tanuló közt 
78.54 ág. hitv., 8.3 helv. hitv., 5.15 r. kath., 0.29 g. kath., 
1.62 n. e. görög, 6.52 izraelita; 57.13 magyar, 24.99 né-
met, 16.5 szláv, 0.5 szerb, 0.83 román volt. 

A helvét hitvallásuaknak 7 nagy s 13 kis gymnasiumuk 
volt. A nagy gymnasiumokban, melyek Sárospatak, Debre-
cen, Nagykörös, Kecskemét, Pápa, Miskolc és Máramaros 
Szigeth városokban léteznek, összesen 92 tanitó s 1465 
tanuló volt; ezekből 1290 helv. hitv., 59 ág. hitv., *64 r . 
kath., 7 g. kath., 2 n. e. görög, 43 izraelita, s nyelvre néz-
ve 1443 magyar, 18 német, 2 szláv. A kis gymnasiumok-
ban összen 49 tanitó, 745 tanuló, és pedig 639 helv. hitv. 
26 ág. hitv. 43 r. kath., 1 g. kath., 20 n. e. görög, 16 iz-
raelita; 727 magyar, 7 német, 11 román volt. Egy egy 
gymnasiumra 13.14 tanitó s 184.3 tanuló, egy egy tanítóra 
15.9 tanuló esett. Az összes gymnasiumokban volt: 141 
tanitó, 2210 tanuló, még pedig 1929 helv. hitv., 85 ág. 
hitv., 107 r. kath., 8 g. kath., 22 n. e. görög, 59 izraelita; 
2172 magyar, 25 német, 2 szláv, 11 román. Tehát 100 ta -
nítvány közt 87.24 helv. hitv., 3.34 ág. hitv., 4.84 r. kath. 
0.36 g. kath. 0.99 n. e. görög, 2.66 izraelita volt. A ma-
gyarországi kath. gymnasiumokban összesen 70 ág. hitv., 
s 151 helv. hitv. tanuló volt. 

Ha a tanulók számát a népességgel összehasonlítjuk, 
ugy találjuk, hogy a helvét hitvallásuaknál 667, az ág hit— 

*") Kivonat egy a m. t. akadémia jan 7-diki ülésében f e l -
olvasott s a stat. bizottság füzeteiben megjelenendő 
értekezésből. 



vallásuaknál 435 lélekre esett egy gymnasiumi növendék. 
A római katholikusoknál ugyanazon évben 803, a g. katho-
likusoknál 1104, a n. e. görögöknél 2501, az izraelitáknál 
végre 583 lélekre esett egy gymnasiumi tanuló. 

Erdélyben az ág. hitvallásuaknak Nagyszebenben, 
Brassón, Besztercén, Segesváron és Megyesen nagy, Szász-
Sebesen pedig kis gymnasiumuk van. Ezekben 185%-ban 
77 tanitó és 812 tanuló volt. Ezekből 615 ág. hitv., 28 helv. 
hitv., 73 r. kath., 12 g. kath., 79 n. e. görög, 5 unitárius, 
s nyelvre nézve 54 magyar, 669 német, 89 román. A hel-
vét hitvallásuaknak Kolosváron, Nagy-Enyeden, Sz. Ud-
varhelyen, Maros-Vásárhelyen, Zilahon és Szászvároson van-
nak gymnasiumaik. Ezekben összesen 70 tanitó és 740 ta-
nuló volt, és pedig 699 helv. hitv., 8 ág. hitv., 30 r. kath., 
1 unit., 2 izrael.; 730 magyar, 10 német. — Az unitáriu-
soknak Kolosváron, Tordán és Sz. Keresztáron vannak 
gymnasiumaik; ezekben 25 tanitó s 281 tanuló volt, t. i. 
10 ág. hitv., 10 helv. hitv., 9 r. kath., 2 g. kath., 248 unit., 
2 n. e. görög: 272 magyar, 5 német, 4 román. Az erdélyi 
kath. gymnasiumokban 1 ág. hitv. s 9 helv. hitv. ifjú járt. 
Erdélyben a helv. hitvallésuaknál 424, az ág. hitvallásuak-
nál 311, az unitáriusoknál 193 lélekre esett egy gymna-
siumi növendék, a r. katholikusoknál pedig 388, a g. ka-
tholikusoknál 1704, a n. e. görögöknél végre 2677 lélekre 
esett egy gymnasiumi tanuló. 

l858 /9-ban Magyorországon az ág. hitvallásnaknak 
7 nagy gymnasiumában 91 tanitó s 1643 tanuló volt; a kis 
gymnasiumok közül néhány időközben egészen megszűnt, 
a sajógömöri és osgyáni a rimaszombati, a losonci pedig 
a helybeli h. hitv. tanodával közös prot. gymnasiumokká 
egyesültek. A kőszegi és sárszentlőrinci tanodákról még 
nem kaptam tudósítást. A hátralevő 8 kis gymnasiumban 
47 tanitó s 505 tanuló volt. Tehát a 15 ág. hitv. gymnasi-
umban összesen 138 tanitó s 2148 tanuló volt, és pedig 
1642 ág. hitv., 258 h. hitv., 30 r. kath., 7 g. kath., 71 n. 
görög, 146 izraelita, s nyelve nézve 1079 magyar, 688 
német, 318 szláv, 21 román, 42 szerb. 100 tanuló közt 76.2 
ág. hitv., 11.5 helv. hitv. 1.3 r. kath., 3.1 n. e. görög, 
6.6 izraelita; 50.2 magyar, 32 német, 14.8 szláv, 1.9 szerb, 
0.9 román volt. 

A helv. hitvallásuak gymnasiumai közül a szigethi 
időközben kis gymnasiummá lett. A megmaradt 6 nagy 
gymnasiumban 86 tanitó s 2073 tanuló volt. Ezeken kivül 
még a szoboszlói, mezőtúri, szigethi, vásárhelyi, csurgói, 
k. kúnújszállási, halasi, szathmári, kún-sz.-miklósi és h. 
böszörményi — 10 kis gymnasiumról vannak adataim. Ez 
iskolákban 52 tanitó s 575 tanuló volt. Tehát a h. hitv. 
gymnasiumokban összesen 138 tanitó és 2620 tanuló volt, 
és pedig 2369 h. hitv., 79 ág. hitv., 17 r. kath., 14 n. e. 
görög, 141 izraelita; 2553 magyar és 67 német. Egy 
gymnasiumra 8.6 tanitó és 163.7 tanuló, egy tanitóra 19 
tanuló esett. 

A két prot. egyesült gymnasiumban 14 tanitó és 
243 tanuló volt, és pedig 142 ág. hitv., 87 h. hitv., 1 r. 
kath., 13 izraelita; 220 magyar, 5 német, 18 szláv. — A 
r . kath. tanodákban 139 ág. hitv., s 226 helv. hitv. ifjú ta-
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Erdélyben a 6 ág. hitv. gymnasiumDan u-* 
1063 tanuló volt. Ezekből 88 r. kath., 68 g. kath., 163 n. e. 
görög, 693 ág. hitv., 37 h. hitv., 6 unit, 8 izraelita; 86 ma-
gyar, 729 német, 238 román, 6 örmény, 4 szláv. A 7 h. 
hitv. gymnasiumban 74 tanitó s 1158 tanuló volt, és pedig 
62 r. kath., 9 g. kath., 1 n. e. görög, 15 ág. hitv., 1052 h. 
hitv., 9 unit., 10 izraelita; 1129 magyar, 8 német, 10 ör -
mény, 11 román. 

Végre a 3 unit. gymnasiumban 30 tanitó, 289 tanuló 
volt, és pedig 16 r. kath., 1 g. kath., 10 ág. hitv., 16 h. 
hitv., 237 unit., 9 izraelita ; 285 magyar, 3 német, 1 román. 
Erdélyben összesen 722 ág. hitv., 1116 helv. hitv., s 252 
unit. tanuló volt. 

Általában véve az egész magyar birodalomban 666, 
Magyarországon különösen 659, Erdélyben 518 lakosra 
esett egy gymnasiumi növendék. Magyarországon az ág. 
hitvallásuaknál 397, Erdélyben 272, együttvéve 368; a 
helv. hitvallásuaknál Magyarországon 517, Erdélyben 289, 
együttvéve 448; az unitáriusoknál pedig 195 lélekre esett 
egy gymnasiumi tanuló. A r. katholikusoknál pedig egy 
ily tanuló esett: Magyarországon 664, a végvidéken 2167, 
Horvát- és Tótországban 831, Erdélyben 226 ; a g. katho-
likusoknál Magyarországon 1187, Erdélyben 1005; a n. e. 
görögöknél Magyarországon 1708, Erdélyben 1915 lé -
lekre. Az egész osztrák birodalomban Schmitt szerint 759, 
Klöden szerint 646 lakosra, Poroszországban pedig 481 
lakosra esik egy gymnasiumi tanuló. Ha az ausztriai statis-
tikusok fölvetéseit a magyar birodalom különböző népisé-
geinek számát illetőleg vesszük alapul, akkor a magya-
roknál Magyarországon 432, Erdélyben 254, s többi népi-
ségeknél együttvéve 1013 lélekre esnék egy gymnasiumi 
növendék. Hunfalvi János. 

SZÁSZVÁROS, 1861 januárius. — A szászvárosi ref. 
gymnasiumra nézve a lefolyt 1860-dik év derült napokkal 
járt le : gyarapodott népességében, emelkedett egy osztály-
lyal, lépesedett vagyonában, s ez képessé teendi fölebb 
emelkedni. 

Az 1860 septemberében közöltem alapitóihoz még 
következő tagok járultak: Makrai László 100 frttal, Buda 
Imréné s fia József 50 fttal, Góró Lajos 100 fttal, Keresz-
tes Kálmán 10 fttal, Balia Ignác 100 fttal, Szörényi Ferenc 
50 fttal. 

Könyvtára is szép gyarapodást nyer t : mert Szálbeck 
Jakab ur, néhai fiának Györgynek igen értékes könyvtárát, 
melyben Hunyadiak kora, Nemzeti könyvtár, Eötvös, Szé-
chényi, Wesselényi, Kisfaludiak, Vörösmarty, Podmanicki, 
sat. müveik; Pöliz,Welcker, Rotteck, Eichhorn sat. Rousseau, 
Montesquieux, Guizot, Thiers, Bulwer, Biron, Hume, Ma-
culay történelmi s jog-bölcselmi müveik díszlenek, elküld-
te a szászvárosi ref. gymnasiumnak, „hogy vele fiának em-
lékét örökítse.'4 Valójában alig lehet akár magunk, akár 
kedveseink emlékét szebben és biztosabban megőrizni a fe 
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ifjak, kik belőle szellemi táplát nyerendnek, mindig hálásan 
fogják emlegetni a Szálbek György nevét; mert azon hon-
fiak, kik szegénységök miatt sehol sem tanulhattak volna; 
ingyen, vagy olcsón tanulni módot nyervén azáltal, hogy a 
szászvárosi ref. gymnasium alapitói I. Rákóci, Barcsai, 
Apafi fejedelmeink, Barcsai Mihály és Sándor, Naláci Jó-
zsef, Bálint Heléna, Barcsai Ábráhámné, gr. Kun Zsigmond 
s mindazok, kik közelebbről adakozván, már hirlapok utján 
közolvék, a tanitók fizetéséről gondoskodtak, valahányszor 
eszökbe jut, hogy csak ezek segélyével emelkedhettek fel 
a barmok sorából, áldani fogják hamvait az ily buzgó hon-
fiaknak, és ez monumentum aere perennius leend; mert azok, 
kik például Krajszinayer Anna, Lippert János, Rápolti Szé-
kely Péter hagyományából jutalmat vagy segélypénzt kap-
tak, valahányszor e jutalom- és segély osztás megtörténik, 
áldást kérnek azoknak porára Istentől, kik magoktól az él-
vezeteket megvonván is, megtakargatott vagyonukat a szor-
galom fölsegéllésére és megjutalmazására félretenni elég 
erényesek voltak. 

Eljővén már iskolánk fedele alá, Szálbeck Jacab ur 
kegyéből, az irám érlekes könyvgyűjtemény, szükségesnek 
látom egy pár szóval az igazat földeritni azon tudositás el-
lenében, mely „Korunk" 1860-dik 8-dik számában nem 
épen igazán van közölve. Szálbeck Jakab urnák felajánló 
levelét Nagy Ignác ügyvéd ur 1860 september 20-dikán 
adta át az iskolai elöljáróságnak, mely is azt tüstént meg-
köszönte és értesitette az ajándékozót, hogy egyik iskolai 
elöljáró, az ajándékozó barátja, a régi szives barátság föl— 
í'risitésére egy napot szentelendő, le fog a könyvekért menni. 
Ennek ezen szándéka állott november 4-kéig; akkor át-
látván, hogy tőle nem lehet, ugy bizlam meg én alólirt a 
könyvek elhozásával. Én pedig erről tüstént értesítettem az 
ajándékozó urat, de ugy hittem, hogy annál, ki ajándékozta, 
5—6 héttel tovább állása nem hoz kárt, mig az iskolának 
igazgató, és egy osztálynak tanitó nélkül létele, ha csak 
négy napra is, szellemi kár s a gyermekeknek dolog nél-
kül levése nagyobb feleletteherrel jár, mint a könyveknek 
egy pár héttel később elhozása. Szabó György 

igazg. tauár. 

KÖNYVISMERTETÉS 
s 

Az Árpádház korában élt írók magyarid. 
A középkorban s még azontúl is egy ideig a tudós 

világ csaknem kizárólag a latint használta irodalmi nyelvül. 
Még a törvénykezés és vallás is csak olykoron, csak a 
mennyiben a mindennapi élet szükségeinek feleltek meg, 
képeztek kivételt, a történeti munkák pedig, természetesen 
nálunk épen nem. S ez másutt is ugy volt. 

Az egykorú vagy közel egykorú munkák ez által 
csak tudósok által használt forrásokat képeztek. El vannak 
zárva a nagy közönségtől, mely ekkép nagy szellemi élve-

zettöl van megfosztva. Franciaországban egy hires állam-
férfi s nagy történetíró — Guizot — vett magának fárad-
ságot a merovingok, carolingok és capetingek történészeit 
bemutatni. Hasonló vállalat megkezdéséért, mi Szabó Ká-
rolynak vagyunk lekötelezettjei. 

A mult évben ö egy nagyszerű gyűjtemény alapkövét 
vetette meg. Megkezdette. „Magyarország történetének 
forrásai, alapításától a XVI-dik századig" című gyűjtemé-
nyét, melynek I-sö füzetét „Béla király névtelen jegyző-
jének könyve" tette. Históriánknak e munka legrégibb s 
Hölzer óta sokszor megtámadott és méltatlanul, gyanúsított 
forrása. Tanulságos és becses ránk nézve kétszeresen. A 
közelebbről megjelent II füzet három munkát: kettőt a IV-ik 
Béla alatti tatárjárás történelmezőt a „Rogerius mesterét" 
s „Tamás spalatoi esperesét, s Julianus dominicánus barát 
levelét Nagy-Magyarország dolgáról. 

Minden országnak története sajátja a nemzetnek. Ez 
amaz ősi örökség, mely a törvény előtt szent s eltörölhe-
tetlen örök időkig. Irányában mindenkor kötelezettségek-
kel bír, s egynek sem szabad azt ugy hagyni az utódra, 
mint átvállalá, hanem kitisztázása s kritikájahoz járulni kö-
teles. A történetnek emez előbbvitele dicsőséges munka 
— mert a nemzet nem csak a jelenben él, s érdekében áll 
tudni honnan jön, hogy megtudhassa hova megy. Az első 
kérdéssel nálunk sokan és sokáig foglalkoztak s Otroko-
csitól Horváth Istvánig sok badarságot beszéltek arról. 

De épen ezért nem fog-e egy olyan vállalat, melyben 
annyi balvélemény forrása adatik a nagy közönség kezébe, 
jó helyett rosszat eredményezni ? terjesztőjévé lenni a h i -
bás nézeteknek ? s szolgálván a nemzeti hiúságnak meg-
vesztegetni a nemzet ízlését? 

Én ugy hiszem Szabó Károly vállalata épen az ellen-
kezőt credményezendi. 

Nálunk ama sületlen östörténelmi kutatások alapját 
nagy részben nem hazai források tevék. Ezek ritkábban 
csak takaróul lőnek felhasználva, s akkor is mindig lelki-
ismeretlenül szándékos ferdítéssel. Igaz — van bennük 
elég, miben a jóhiszeműség tápot lelhet, középkori mese, 
elmés barát találmányok stb. De ezekre nézve elég annyit 
mondanunk, hogy Szabó Károly a fordító. Kritikai jegyze-
teiben, melyekkel a munkákat kiséri feltalálja az olvasó a 
biztos kalauzt. 

Az első forrásoknak ily alakban közlése nemcsak 
hasznos vállalat de vonzó is. Magokon hordják a kor bé -
lyegét, melyben írattak, híven letörölhetellenül. Megeleve-
nülnek az ős idők, feltámadnak az ős apák. Mintha valaki a 
tegnap eseményeit beszélné. Látjuk a honfoglaló ősöket 
óriási munkájukban. Látjuk IV. Béla alatt a szerencsétlen, a 
feldúlt Magyarországot legnagyobb megaláztatásában. Ma 
ugy senki sem tudná elbeszélni: oly keresetlen egyszerű 
szavakban, egy felöl annyi nemzeti büszkeség, másfelől an-
nyi nemzeti bánat. 

S mind ezt Szabó Károly tolla szépen és hiven vissza 
tudá adni. Csak az egyre kérjük öt, hogy vállalatát kisebb 
idŐ közökben juttassa a történetkedvelő közönség kezeibe. 

Szilágyi Sándor. 



BELFÖLD. 

HONTBÓL, január 24-kén. Nt. szerkesztő u r ! Tud-
ván azt, hogy egyházmegyénk rendes levelezője körünkből 
egy időre búcsút vett, hogy szeretett hazánk vajúdásának 
e kényes idő szakán tettlegesen részt vegyen, s szép tehet-
ségeit annak ujja születésére s felvirulására szentelje: 
vagyok bátor csekély tehetségem szerint, bár nem hivatva, 
ennek helyét némileg pótolni, s becses lapja olvasó közön-
ségét, egyházmegyénkben két egymás után következett s 
f. hó 10-kén és 23-kán I.-ságon megtartott gyűlésünkről 
tudósitani. 

Az első ezek közül kis, vagyis particularis gyűlés 
volt; melynek eredménye nem volt egyéb, mint azon oku-
lás : mily nagyon szükséges mielébbi zsinat megtartása, 
mely t. i. meghatározná gyűléseink hatáskörét, jogait, s 
teendőit; szóval, azon törvényes alapot elkészítené, mely-
nek nyomán mindenki világosan belátná, mi fas és mi nefas, 
quid juris, quid consilii, hogy ne tapogatódzunk a sötétség-
ben, nem tudván, mennyire terjed hatáskörünk, mily tör-
vényes alapra ez, vagy amaz ügyben támaszkodhassunk. 
Ezen törvényes alap, t. i. hiányzott az igen tisztelt elnök-
ségünknél is, midőn folyó hó 10-re I.-ságra egy particula-
ris gyűlést hivott össze, oly ügyben, melynek fontossága 
egy kis gyűlés hatáskörén tul esik. S igy történt aztán, 
hogy összejővén közelről, távolról nagy fáradsággal s 
s költséggel, a kérdéses ügy fölött, egyedül azt határoztuk, 
hogy jövőben fogunk határozni, t. i. f. hó 23-kán, mely időre 
egy egyházmegyei közgyűlés megtartása tűzetett ki. 

Igy tehát f. hó 23-kán I.-ságon újonnan gyűltünk 
össze, s örömmel jelenthetem, hogy azon egyházi ügyeink 
iránti buzgóság, melyet a szerencsétlen pátens, melyen mi 
ugyan már szerencsésen túlestünk, minthogy egyházme-
gyénkben már egy egyház s egy lelkész sincsen, ki egye-
dül az 1790—91-ki törvényeket egyházunk alaptörvényeivé 
el ne ismerné, s egyedül ezeknek engedelmeskedni kész 
ne volna; ki egyedül ezen törvények értelmében választott 
egyházunk elöljáróinak ne hódolna, — világi uraink szi-
veikben ébresztett, mindeddig ki nem aludt, hanem napról-
napra még mindig növekszik. Minek bizonysága az, hogy 
ezen gyűlésen is, nemcsak a lelkészi, hanem kiváltképen a 
világikar is teljességben képviselve volt. — Összejövetelünk 
főcélja volt a cs. egyháznak s annak lelkészének M. D. 
kényes ügye el intézése: mely tárgyban, midőn mint az e 
célra kiküldött választmány jegyzökönyve, ugy a vádlott 
lelkész M. ur mentsége is fölolvastatott, s kitűnvén azokból, 
hogy ott az egyházmegyei törvényszék, mely a dolog fölött 
véglegesen Ítéljen, okvetetlen szükséges, ez ki is nevezte-
tett, s a periratok neki azonnal kézbesittettek. 

Mit e fontos tárgyon kivül még kiemelőnek tartok, 
az : hogy ez alkalommal B. K. lelkész ur azon törvénytelen 
eljárata miatt, hogy Kuzmányi patentalis pozsonyi kerület 
egyházainak superintendense pásztori levelét , egyháza 
jegyzökönyvébe beiktatta, jegyzőkönyvileg szigorúan meg-
rovatott s határoztatott, hogy erre kinevezett választmány 

a helyszínére elmenvén, esperességünk ezen roszalását az 
illető egyház jegyzőkönyvébe is iktassa be, s ezáltal a 
Kuzmányi-féle pásztori levelet mintegy megsemmisítse. 

Határoztatott továbbá, hogy a bányai ágost. hitvallásu 
evang. egyházkerület, Pesten 1860-ik évi oct. 8—11-kén 
tartott gyűlésének határozata nyomán, a birtok aránylagi 
progressio adó elfogadása ügyében, egyházankint gyűlések 
tartassanak, s minden egyház a legközelebbi közgyűlésnek 
ez iránti véleményét iratban adja be. 

Végtére határozatba ment az is, hogy megszűnvén a 
volt cs. k. kormányrendszer; megszűnt hatásköre azon 
törvényeknek is, mélyek erejénél fogva lelkész uraknak 
tiltva volt oly egyéneket eskedtetni, kik a 22-ik évet tul 
nem lépték, vagy kik az ujoncozáson tul nem estek: miután 
e részben maga a mult hó 13-kán I.-ságon megyei közgyű-
lés határozata is ránk nézve kedvező, mely minket régi 
jogainkba visszahelyeztet; lelkész urak régi szokás s 
törvényeink értelmében, a házasulandó személyeket, és 
pedig férfiakat 18 s nőket 14 éves korukban, minden t a r -
tózkodás nélkül megeskedtethetik. 

Már ezen tudósításomat azon óhajtással zárom b e : 
vajha egyházmegyei közgyűléseink mindég ily béke, sze-
retet s testvériség szellemével áthatva lennének! a milyen-
nek, hála az égnek, e közgyűlésünkön is tanúi válánk; s 
csak igy a szeretet, Istene tanácskozmányainkat, s műkö-
déseinket áldás nélkül hagyni nem fogja, hanem azok, mint 
egyesek boldogságát, ugy közédes hazánk s szent egyhá-
zunk fölvirulását okvetlen eredményezni fogják. 

A.J. 

NAGY-KÖRÖSI levelezőnk Írja: „A helybeli ref. 
egyháztanács még a mult évben elhatározá, hogy városuk-
ban a két papságot helyreállítja, de a kornak megfelelőleg 
javított fizetéssel. Szavazási határidőül febr. 3-ka volt k i -
tűzve, s miután a presbyterium által jelöltek közül egytől 
a belegyezést az esperesi kar megtagadta, megkezdődött a 
szavazás. Első pappá Filó Lajos, pesti tanár 674, másodikká 
Czira Kovád Lajos 627 szavazattal választatlak meg. Az 
összes szavazók száma 674 volt. 

PEST, február 4. Tegnap dél előtti 10 órakor a k a -
tonai uj épületben egy fényes ünnepély tartatott. Ez alka-
lommal szenteltetett fel ugyanis ,,az ágostai és helvét h i t -
vallásu evangyélmi tábori templom-" Az ünnepély valódi 
katonai fénynyel ment végbe. Több különféle ezredbeli szá-
zad volt az uj épület hosszú folyosóin kiállítva egész a 
templom ajtajáig. A templom, az uj épület balszárnyában a 
célnak megfelelő nagyságú, egyszerűen, de Ízletesen van 
berendezve. Az imaház hátsó végében áll a kisded oltár 
négy magas gyertyatartóval, előtte az Ur asztala, mely 
fölött a padozatról egy diszes csillár függ. A szónoki szék 
és ülőpadok s ezek mögött a kisded, de szép hangú orgona 
mind igen célszerűen vannak elhelyezve. — Az ünnepé-
lyen jelen volt herceg Lichtenstein föhadi parancsnok a t á -
bornoki karral, s számos mindkét nembeli hallgató a pol— 



gár i osztályból. A pesti protestáns theologiai intézet ének-
kara szent énekkel kezdé meg a vallásos ünnepélyt, mely 
után főtisztelendő Török Pál helv. hitv. superintendens ur 
tartá felszentelési beszédét magyar nyelven. Emlitenünk 
sem kell, hogy rövid alkalmi beszéde nagyhatású volt, — 
különösen a midőn azt fejtegeté : „hogy ha valakinek, ugy 
a fegyverviselönek van vallásra nagy szüksége, — mert 
a csaták zaja, a szenvedések, nélkülözések közt, vagy a 
midőn sebében egészen magára hagyatva fekszik, egyedül 
a vallás az,'mely öt e szomorú helyzetében megvigasztalni 
képes." — Az erre következett rövid karének után nt. 
Lángh Mihály ág. hitv. esperes német nyelven tartá a fel-
szentelési beszédet, melynek legszebb részlete az volt, a 
hol kifejté: hogy a vitéz a vallás által nagyobb bátorságot 
nyer, s ezt szépen felvilágositá Körner példájával, kinek 
hattyú-imáját sikerülten szőtte beszédébe. Végezetre főt. 
Székács Józsefig, hitv. superintendens ur nt. Bauholfer 
budai és Langh Mihály pesti evang. lelkész urak segédlete 
mellett bevezeté az uj tábori lelkészeket tiszt. Jeszenszky 
Imre volt újvidéki evang. és Gonda Lajos helv. hitv. lelkész 
urakat hivatalukba, szép, lelkes beszédében szívökre köté, 
hogy oktassák a vitézeket a vallásra, az engedelmességre, 
buzdítsák a bátorságra, mely a katonát ugy, mint a lel-
készt egyformán gyakran nagy veszedelembe viszi, de a 
legszebb koszorúval is ékesíti. E bevezető beszédet kisérö 
zárének után a közönség eloszlott. 

Ez ünnepélyből szabad legyen nekünk e helyt egy — 
két következtetést kivonnunk. 

Három század óta, a mióta ugyanis a protestantismus 
elterjedt hazánkban ez az első eset, a midőn a felső hata-
lom nyilvános istentiszteleti helyet tűz ki protestáns kato-
naság számára. Ez esetből a magyarhoni protestánsok mél-
tán következtethetik, hogy a tökéletes vallás egyenlőség 
elve, mint a béke, szeretet, s az ebből folyó polgári eré-
nyek és boldogság egyik főforrása elvalahára teljes é r -
vényre jutand a főhatalom körében is. 

A másik következtetésünk az, hogy a leirt ünnepé-
lyesség és azon körülmény, hogy a főhatalom a két pro-
testáns hitfelekezetíiek számára közösen egy imaházat ren-
delt, mintegy utmutatásul szolgálhatna a magyarhoni két 
protestáns kitfelekezet egyesülésére, mi által a hazai pro-
testantismus néni csak az állam irányában nyerne erösebb 
állást, hanem a magyar nemzetiségnek és alkotmánynak is, 
mely lételével szorosan összeforrt, a legjobb szolgálatokat 
tenné. Bflvi István. 

— — 

TÁRCA. 

GYÁSZHÍR. 
Jó barát, tisztelettel meghajolva hazánk és prot. szent 

vallásunkért buzgó lélekkel fáradozó egyéniségek nevének 
a prot. „Egyh. s lsk. Lapok" hasábjain szentelt pantheona 
előtt, kis helyet kér, egy kedves halottnak, egy szeretett 
házastárnak, veszprémmegyei mezöszentgyörgyi helv. hitv. 

lelkész t. tudós Kálmán Káról Úr feledhetlen nejének emlé-
kezetéért, hogy midőn ama nagy becsű lapok necrologjának 
gyász fátyollal fedett albumára felirja nevét a virágjában 
elhunyt, 30 éves sokszor megsiratott fájdalom ! — már 
néhai tiszt. HORVÁTH KAROLINA aszonyságnak, egyszer-
smind tudtul adja f. évi Január 2g-ik napját követő éjszakán 
történt halálát távol lakó rokonai, barátai és jó ismerőse-
inek.— Egy, már e korban három elvesztett gyermekeit 
túl élő özvegy ref. Lelkésznö mint öreg édes Anya, búsan 
kesergő özvegy férj, és négy kiskorú árvának fájdalmát — 
addig is mig az isteni gondviselés áldó keze gyógyító bal-
zsamot öntend a sebzett szivekre szent vallásunk vigasztalá-
sával, megható gyász beszédben enyhítette lepsényi ref. 
lelkész t. tudós Horváth Mihál Úr. Méltó is, hogy kiilsökép 
tiszta, ezüst zengzetü gyöngyörü elöadású, belsökép lelki-
leg épületes, vallásos vigasztalással teljes gyászbeszédét a 
nagy közönség előtt megköszönjük.— Mi pedig, kik a bol-
dogultat életében szerettük, tartsuk meg halála után sokáig 
becses emlékezetét, mert ö is szeretett minket, szereteté-
nek emlékezete maradandó, kedves, állandó is leend, mint 
a megszáradt virág illata. 

Mezöszentgyörgy, február 1. .861. 
Kovács Antal 

MEGHÍVÁS. 

Az eperjesi egyh. kerületi evang. Collegium szives 
fel- és meghívást intéz minden rendű és rangú pártfogói-
s barátihoz a f. é. Febr. 12-ikén d. u. 3 ór. tartandó iskolai 
gyűlésre, hogy az iskola alapittatásának öt év múlva bekö-
vetkezendő két százados emlékünnepére korán és méltókép 
tegyék meg a szükséges előkészületeket. Állanak pedig 
ezek egyfelől a fötanada szellemi kiépítésében „a jogi tan-
szék visszaállítása" által és másodszor „az épület nagyob-
bitásában" a végett, hogy a jogi tanpályára szükséges 2 
terem elöállittassék, különösön pedig, hogy a megülendő 
jubileumig egy oly „nagy terem" építtessék, mely nagyobb 
számú közönség befogadására is alkalmas legyen. 

AZ EPERJESI COLLEGIUMI SCHWARZ-FÉLE ALA-
PITMÁNYRA legközelebb adakoztak : egy névtelen az újév 
alkalmából 1 ftot: továbbá „Miskolcról" az ottani ágosU 
hitv. evang. egyház köréből a következő t. c. urak: Lippai 
Endre, algymnasinmi igazgató 1 fr. Kornáromy József l e l -
kész 1 fr. Furman János 1 fr. Leszik Barna 50 kr. Marko 
Pál 1 fr. Krausz József 1 fr. Mösz Ede 50 kr. Furman 
Frigyes 50 kr. Rádeli József 50 kr. Teöreök Sándorné 
assz. 50 kr. Kultsár Adolf 50 kr. Oroszfi András 50 kr. 
Clementisz Ferenc 1 fr. Margonyay Gábor 1 fr. Mayer 
Rezső 50 kr. Szontagh Albert 1 fr. Fischer Samu 1 f r . 
Szabó Endre 1 fr. Hutter Mihály 60 kr. Wichmann Mihály 
50 kr. Trillhaas György 40 kr. Krainyag Antal 1 fr. Bibza 
Dániel 30 kr. Csatlós N. 50 kr. Kubacska N. 50 kr. Füleky 
József 50 kr. Leszich Dániel 50 kr. Bénisz József 40 kr„ 
Klein Endre 50 kr. Összesen: 19 fr. 70 kr. o. é„ mely 



Hsszeg t. Lippai Endre igazgató-tanár ur által hozzám 
beküldetett. 

Eperjes, január hó 18-kán 1861. 
Sztehlo János evang. lelkész. 

NEGYEDIK KÖZLÉS A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLAI 
USZODÁRÓL. *) 

A Sárospataki ref. főiskolai uszodára 1860. február 
22-dik napjától mai napig következő kegyes adakozások 
történtek: 

Az 53-ik számú részvényjegy birtokosa Kovács Fe-
renc, kézműves, fizetett 10 pftot, lakik Tályán 54 sz. Ber-
nád Zsigmond földbirtokos 10 pft. 1. Tarnóc 55. sz. Mádi 
ref. egyház 1Ö ft. 56. sz. Pándy Sámuel földbirtokos 10 ft. 
1. Mád. 57 sz. Mádi ref. egyháztanács 10 ft. 58. 59, 60 és 
6 í . sz. Lónyai Gábor földbirtokos 40 ft. 1. Deregnyö. 61 és 
62. sz. Gróf Andrássy Gyuláné 20 ft. 1. Terebes 64 és 66. 
sz. Traun-Bethlen grófnő 20 ft. 1. Petronell ( A u s t r i a ) 65. 
Sz. Komáromy József földbirtokos 10 ft. 1. Pelejte 67. sz. 
Cseley János földbirtokos 10 ft. 1. Cselej 68. sz. Erdőhegyi 
Dániel földbirtokos 10 ft. 1. Gyüre. 69. sz. birtokosa. Orbán 
József bátyúi lelkész részletenkint fizetett 70. sz. Szepesi 
Béla 10 ft. 71. sz. Szepesi Ödön 10 ft. 1. Hoporty 72. sz. 
Fodor Zsigmond 10 ft. 1. Csanálos. 

Részletben adakoztak : Orbán József bátyúi lelkész 
5 pfr. Csicseri egyház 1 fr. Fejes József simái lelkész 1 fr. 
Máté János k.-tárkányi lelkész 4 fr. Gálocsi Gusztáv föld-
birtokos 2 fr. Bari János Sombul 1 fr. Janka Péter somi 
lelkész 1 fr. Varga Antal nyíregyházi tanitó 1 fr. Szabó 
József ároktői lelkész 5 uj fr. összesen 221 fr. 30 kr. u. 
pénzben. 

Fogadják a t. c. adakozók kegyeletes adományaikért 
főiskolánk szives köszönetét. 

Egyúttal tisztelettel kérem mindazokat, kik tőlem 
1858. óta uszodai részvény-jegyet vettek által, szivesked-
jenek számadásaikat hozzám mielébb beküldeni, hogy jövő 
tavaszszal főiskolai igazgatóságunk az uszoda felállítására 
a szükséges lépéseket megtehesse. 

Sárospatak, jan. 22. 1861. Antalfi János. 

Adakozások. 
„A Libanonvidéki keresztyének részére" : a ráckevi 

Tef. gyülekezet 20 ft. — A hedrahelyi egyház 1 f t . ; en-
nek lelkésze Bosznin Sándor 80 kr. Az erdélyi ref. superin-
tendentiából ft. Bodola Sámuel püspök altal a V. hunyadi 
egyházmegye 3 ft. 30 kr. az enyedi 5 ft. Kolos kalotai 10 
ft. szilágyi 6 ft. 90 kr. décsi 12 ft. küküllöi 2 ft. udvarhe-
lyi 5 ft. erdővidéki 3 ft. kezdi 2 ft. az angyaloti egyház 2 
ft. a fogarasi egyház 4 ft, összesen = 55 ft. 20 kr. — K. 
ládányi egyház 1 ft. — M. Pap Lajos berzétei ref. lelkész 
küldött 2 ft. 20 kr. — nt. Pélerfi József marosi ref. egyház-
megye espese megyéje részéről 14 ft. 46 kr. 

„A nemes-oroszi egyház, lelkész és tanitó részére" 
* ) Lásd HÍ-dik évfolyam 380. lapját. 

a ráckevi ref. gyülekezet (a lelkésznek) 2 ft. (a tanitónak> 
1 ft. (az egyháznak) 1 ft. — Senyeházi küldemény (mely-
nek összetételéhez járultak: Szabó Mihály őr-sz. péteri 
tanitó 1 ft. Nemes Mihály senyeházi tan. 1 ft. Kovács Sán-
dor szalaföi 1 ft. Hodossy Ferenc kercai 50 kr. Patkó Is t -
ván nagyrákosi 10 kr. Fölnagy Gábor nagyrákosi közbir-
tokos 20 krral) összesen (a tanítónak) 3 ft. 80 kr. — A 
hedrahelyi egyház és lelkésze egyenlően (a lelkésznek) 
1 ft. 60 kr. (a tanítónak) 1 ft. 60 kr. — Szél György ur 
(a lelkész és tanitó urak számára) 2 ft. — Az oroszházi 
egyház (az egyháznak) 3 ft. 15 kr. 

,,Az alsó-vadászi egyház, lelkész és tanitó r é szé re" : 
a ráckevi ref. egyház, (az egyháznak) 2 ft-. — Édes 
Albert alsó borsodi esperes ur utján Tiszakesziböl kö -
vetkező adakozók adományai szolgáltattak be az illetők-
nek : Horkai Dániel 2 forint. Bódog Kálmán suplicans 
diák 1 ft. valaki 30 kr. G. S. 1 ft. Dobozy Dániel 1 
ft. Tornallyai Lajos 1 ft. Karácsondy Imre 20 kr. Dobozy 
Lajos 20 kr. Deák Ferenc 50 kr. Boros János 20 kr Valaki 
20 kr. K. Gy. 1 ft. Valaki 10 ft. Szabó János 1 ft. Gavai 
András 20 kr. Valaki 20 kr. összesen az (egyháznak) 20 f. 

„A pesti prot. árvaegylet számára": a ráckevi ref. 
egyház 1 ft. 30 kr. — A hedrahelyi egyház 1 ft. 20 kr . 
ennek lelkésze t. Bosznai Sándor 1 ft. — nt, Péterfi József 
marosi esperes 54 kr. 

„Moldva-oláhországi missió számára" : a hedrahelyi 
egyház 1 ft. ennek lelkésze t. Bosznin Sándor ur 1 ft. — 
A t. földvári olvasó egylet 4 ft. SzerJc. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Lónyay Gábor ur 200 ft. , a ráckevi ref. egyház tagjai Sol-
tra Álajos lelkész ur által 21 ft. az ószlvaciak Keck Zsig-
mond lelkész ur állal 15 ft. = 236 ft. 

Közli Török Pál. 
A Prot. Egyh. Lap m. évi 45-k számában kitett 284 

ft. 46 kr. iránt, mely öszveget Kiss Lajos esperes ur, a 
pesti egyházmegyéből juttatá alulirthoz, a gr. Ráday 
könyvtár megszerzésére, — több oldalról, több okon rész-
letes kimutatás igényeltetvén ; van szerencsém azt ezennel 
közleni: R. palotai egyház 41 ft. 12 kr. Fóth 16 ft. Vácz 
Hártyán 1 ft. Gyömrő 14 ft, 30 kr. Üllő 7 ft. 85 kr. Monor 
76 ft. 79 kr. Ócsa 6 ft. Halász Péter ur Gyónón 50 ft. Gyó-
nón többen 4 ft. 50 kr. A. Dabas 21 ft. 50 kr. Bugyin Cza-
nik Pál 1 ft. Óbuda 11 ft. 75 kr. Szentendre 65 kr. Mo-
nostoron Benedek József lelkész 5 f. Pócsmegyer 4 ft. K. 
Oroszi 2 ft. Bogdány 1 ft, Szilassy János ur Gyömrőn 20 
ft. = 284 ft. 46 kr. Közli Török Pál. 

„A pesti ref. gymnasium" javára adakoztak Pesten : 
Csorba Sándor ur 5 ft. Desewffy-Bánffy Johanna assz. 5 
ft. Ensel Kálmán ur 20 ft. Fényes István ur 10 ft. Foga-
rassy János ur 10 ft. Latkóczyné Hivatal Anna assz. 2 ft . 
Szabó János ügyvéd ur 4 ft. özv. Szűcs Lajosné assz. 10 ft. 
Tóth Lörincz ur 5 ft. Várady Károly ur 6 ft. = 77 ft. 

Közli Török Pál. 

Szerkeztöi mondanivalók : 
„A görgetegi ref. egyhá'z lelkészének": a kérdéses 

6 o. é. frtot kaptuk s rólok lapunk f. évi 4 száma 126 —127 
lapjain az „Adakozások" cirnü rovatban már számoltunk is. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 
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P á l y á z a t . 
Az eperjesi kerületi evang. Collegiumnál a f. iskolai évre, a Jozéfy-féle külföldi egyetemet 

látogató evang. hitjelöltek számára rendelt ösztöndíj kiosztandó. A pályázni kivánók, folyamod-
ványukat, a szükségelt bizonyitványnyal „a colleginm igazgató bizottmányához44 cimezve, folyó év 
februarhó végéig az alólirt jegyzőhöz küldjék be. 

Az iskolai igazg. bizottmány határozatából 
Eperjesen febr. 1-én 1861. Haitsch Lajos 

bizottmányi jegyző. 

( 3 - 2 ) P á l y á z a t . 
A kisújszállási helv. hitv. egyház kebelében megürült egyik leánytanitói állomás, melyhez 

fizetésül 120 ft. o, é., — 12 pos. mérő kétszeres buza, 12 p. m. árpa; egy öl tűzi fa ; szabad lakás és 
8 köblös föld; ugy a tanuló leányok által, kiknek számuk 100 főre tehető, fejenként fizetendő egy 
véka árpa tandíj van kötve, — pályázat utján határoztatván betöltetni: pályázni kivánók felhivat-
nak, hogy e részbeni folyamondásaikat, életkoruk, állapotuk végzett tanulmányaik, s jelen alkalmaz-
tatásukat kimutató erkölcsi s képességi szokott bizonyítványokkal felszerelve, folyó évi mart. 15-ig 
a kisújszállási ref. egyháztanács elnökségéhez nyújtsák be. 

Kelt Kisújszálláson, jan. 20. 1861. Az egyházi elöljáróság. 

OSTERLAMM KAROLYnál Pesten épen megjelent: 

V A L L Á S T A N . 
Vezérfonál az evang. ág. hitv. konfirmálandók oktatásában. 

Kiadta 

SZTEHLO ANDRÁS 

losonci ev. lelkész, 

(3 — 2) Ara 12 uj kr. Minden tiz példányra egy tiszteletpéldány. 

Erkölcsi olvasókönyv 
a helv. hitv. népiskolák második osztályának. 

Másodrangú jutalmat nyert pályamű. 
Irta 

PÁNCÉL FERENC. 
Kiadja 

a helv. hitv. egyetemes népiskola választmány. 
Ára 16 u j krajcár, — Kapható Debrecenben, Pápán, Patakon, Pesten, itt Vörös Károly egyházfinál 

a reform, paplak udvarban. 

Pest, 1861. Nyomatott Enjel 6$ Mandellonál, (Egyetem utca) 2. bz. 



Negyedik évfolyam. 7. Pest , febr. 17. 1861. 

PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI 
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 Ő F I Z E T É S I D I J : 
He lyben : 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 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. Bélyegdij kiilön 30 vijkr. 

NEZETEK A KET PROTESTÁNS FELEKE-
ZEZET EGYMÁSHOZI VISZONYÁRÓL. 

(Vége). 

IV. 
Hátra van, hogy még a több szertartásról, 

mely az ág. hitvallásuaknál szokásban van, és 
mely miatt némely helv. hitvallású lehetetlennek 
tartja az egyesülést, szóljunk néhány szót. Hogy 
azonban e téren a kellő álláspontot elfoglaljuk, 
messzebbről kell kiindulnunk. Szükségesnek lá-
tom itt ugyanis visszamenni az isteni tiszteletnek 
lényegére, más részről csak mellékesen teszem 
ama kérdést, nyilatkozhatik-e egyetemes gyüleke-
zet áhitatossága szertartás nélkül? 

A keresztyén isteni tisztelet a sziv belső 
ösztönéből, a mindennapi élet mozgalmából és 
nyugtalanságából kiragadtatni, veszi eredetét. Ez 
ugyan épen protestáns szivben soha sem képzel-
hető erkölcsi alap nélkül; mégis az erkölcsi élet-
ben magában még nem talál teljes kielégitést. 
Más részről ezen a mindennapi életbőli emelke-
désével, a rendes munkátóli szünéssel sem érzi 
magát a sziv ezen ösztöne kielégítve; hanem lé-
nyegesen megkívánja, hogy mintegy áthatva 
érezze magát a menyei, az örök élettől. A száraz 
ész embere, ki az isteni tiszteletben épen nem 
keres mást, mint tanítást,- erre bizonyosan nem 
fogja okvetlenül megkívánni, hogy az isteni tisz-
telet bizonyos napon és helyen és bizonyos meg-
határozott alakban menjen véghez, és célját a 
templomon kivül gondolkozás, olvasás és társal-
gás által is érheti el. Azonban még a legeszesebb 
ember is érzi, hogy más valamit keres, más va-
lamire ösztönzi szive, ha ünnep alkalmával a ha-

rangszó hivja a híveket egyetemesen az Isten 
házába. A földi élet költészetét keresi fel, a mu-
landóság közepett a maradandót, — és ha ezt 
fel nem találja az isteni tisztelet öszveges végzé-
sében, legyen bár a legszabatosabb tanítás, fog-
lalja magába a legésztanibb rendben a legtisz-
tább erkölcsi igazságokat, ha szive ama belső 
ösztönének, hogy t. i. az örök élet sugározza át 
mennyei fényével mindennapiságát, elégte ve nem 
lesz; nem érzendi magát kielégitve. Az isteni 
tisztelet tehát mintegy felemelkedésnek mond-
ható a földi élet fölé, melyben a hivek egyeteme 
Isten előtt megjlenik, ezen megjelenésben örö-
möt, benső békét és nyugalmat érez, és ezen Is-
tenhezi emelkedésében a mindennapi életet gond-
jaival, bajaival, örömeivel és fájdalmaival a temp-
lom küszöbén kivül hagyja. Mintegy szentebb 
élet lehelletének fuvalma, az Összegyülekezett hí-
vekben feléledt öntudat a Krisztussali és egymás 
közti egységről, a mennyiben az egyetemes ének 
és ima, az ige hirdetése és hallgatása különösen 
a végre kiválasztott — tehát szent helyen és na-
pon, mintegy az Isten közelléte gondolatát ébresz-
tik fel a hivekben. 

Kérdés most, ha váljon ezen cél elérésére 
mellőzheti-e a protest. egyház a szertartásokat 
vagy sem? Részemről legalább nem ismerek hit-
felekezetet, mely minden szertartás nélkül el vol-
na, mert még magok a Quaekerek és Darbisták 
is, kik minden szertartást elvetnek, abban az 
egyben még sem tudnak menekülni megállapo-
dott rendtől, hogy össze se gyülekeznének; mert 
bizonyos helyen kell összegyűlniük és várniok, 
kit szálland meg a szent lélek: noha a DarbisJ, 
még az Ur imáját sem hagyják helybe mint 



állapodott szokásost Itt tehát csak arról lehet 
szó, a több vagy kevesebb szertartás *) a prot. 
hitfelekezeteknél honunkban, szolgáltathat-e ele-
gendő okot arra, hogy a két felekezet némi ide-
genkedő szemmel nézzen egymásra ? 

Hosrv szertartás van mind a helv. mind az 
ág. hitvallásuaknál senki sem tagadhatja, csak 
hogy az ágost. hitvallásuaknál több, a he lv . hit-
vallásuaknál kevesebb. Mind a két felekezet meg-
egyez abban, hogy különös, a végre kirendelt he-
lyen, templomban vagy imaházban jönnek össze 
Isten tiszteletére, abban is, hogy bizonyos egyé-
neket szükségei, kik kiválólag avval foglalkoz-
nak, hogy az isteni tiszteletben 1 Kor. .14, 40. 
mindenek ékesen és jó renddel legyenek közöt-
tök. L é t e z i k tehát mind a két prot. hitfelekezet-
nél a papi hivatal, melyet avval megbíznak, hogy 
az isteni tiszteletről gondoskodjék. Enek, igehir-
detés, ima és áldás képezi mind a kettőnél az is-
teni tisztelet lényeges részeit. Egyetértenek a sa-
kramentomok alapítására és mennyiségére nézve, 
miszerint nekik csak az sakramentom, mit Krisz-
tus alapított, és a mennyiben ez csak a kereszt-
ség és ur vacsorájáról áli, szám szerint kettő. Az 
esketés és végtisztelettételre nézve sincs köztök 
különbség. Szóval egy az alapelv, egy az alap-
eszme, és ha vissza akarnánk menni a régi idők-
re, sok helyen még a külső formákban **) is sok 
megegyezőt tudnánk felmutatni. Ha pedig a külső 
formákban most inkább különböznek, az mind 
oly csekélység, hogy az előtt, ki igaz ihletéssel, 
józan ésszel és történelmi szempontból fogja fel a 
dolgot, igazán szót sem érdemel. Sőt inkább Pál 
apostollal mondandja: „Mindenek szabadok né-
kem, de nem mindenek használnak;< 1 Kor. 6,12. 
10, 23. 

A ki csak szempillantást akar tenni a törté-
nelemre, mind ezeknek okát keletkezésök alkal-
mával a Reformatio korszakában könnyen fogja 
feltalálni. Ugy hiszem e részben irányadóbb mi 
sem lehet, mint, mit a két alaphitvallás, a Conf. 
Aug. és Helv. mond. Ott pedig ezeket olvassuk: 
Conf. Aug. p. 13. De ritibus ecclesiasticis docent, 
quod ritus illi servandi sint, qui sine peccato 

*) Melyet különben is mint a rituálék szokásos belső oeco-
nomiájához tartozónak kell és lehet tekinteni. 

**) Régi képen láthatni helv. hitv. papi arcképeket táblács-
kákkal, minők jelenleg csak az ág. hitvallásuaknál di-
vatoznak. 

servari possunt et prosunt ad tranquillitatem et 
bonum ordinem in ecclesia, sicut certae feriae, 
festa et simila. De talibus rebus tamen admonentur 
homines, ne conscientiae onerentur, tanquam talis 
cultus ad salutem necessarius sit. — Ap. p. 151: 
Nec necesse est, ubique similes traditiones hu-
manas esse seu ritus et ceremonias ab homíni-
bus institutas." Conf. Helv. II, p. 530. „Repudia-
mus traditiones humanas sufficiunt piis 
pauci, moderati, simplices nec alieni a Dei verbo 
ritus *). A túlzott egyszerűségre csak azon ag-
godalom **) vezetett, hogy a külső szertartások 
által tán könyebben tétethetnek a protestánsok 
újra a romai papismus rabjaivá. Valamint maga 
Luther is, midőn 1523 a „Formula Missae et Co-
munionisi1, cimü müvét készité, csak azt hagyta 
el a rom. kath. szertartásokból, mit az evangyé-
liommal ellenkezni látott, egyébiránt a tőle aján-
lott módját a szertartásoknak egyáltalában nem 
akarta kötelezővé tenni. A papi ruhát illetőleg 
ott ezeket mondja: „Vestes praeterivimus. Sed his 
ut de aliis ritibus, sentimus. Permittamus illis uti 
libere, modo pompa et luxus absit. Neque enim 
magis places si in vestibus benedixeris. Nec mi-
nus places si sine vestibus benedixeris. Sed nec 
eas consecrari velim aut benedici, velut sacrum 
aliquod futurae sint prae aliis vestibus, nisi gene-
ráli illa benedictione, qua per verbum et oratio-
nem omnis bona creatura Dei sanctificari docetur, 
alio qui mera superstitio et impietas est, per abo-
minationis pontifices introducta sicut et alia." 
Az isteni tisztelet rendjére nézve vasárnap pedig 
ezeket írja 1526 : „Da lassen wir die Messege-
wand, altar, lichter noch bleiben, bis sie alle 
werden, oder was gefellet zu endern, wer aber 
anders will farn, lassen wir geschehen.4' Már eb-
ből kiki láthatja, mily csekély nyomatékot tett 
maga a nagy reformátor eme szertartásokra, és 
mennyire mellékes és közönyös dolgoknak tar -
totta azokat. 

Ha azonban az isteni tisztelet a szív azon ösztö-
nének kielégítése, mely szerint a mindennapi élet 
gondjairól elfeledkezvén, a végett akar felemel-
kedni az Istenhez, hogy a mulandóság közepett 

*) Matthes Comparative Symbolik. 
**) Mely aggodalomra megint az 1548-ban kibocsátott 

lipcsei Interim szolgáltatott okot, minthogy az a ro -
mai katholikusok és protestánsok közt némi egységet 
akart vala létrehozni. 



nemesebb létének öntudata ébresztessék fel 
benne, hogy az örök élet áthassa fényével a földi 
életet: a dolog természetében áll, hogy mind a 
helyre mind az időre nézve a legmagasztosabb 
alakot keresi fel, a szépet, az ünnepélyest. E sze-
rint a protestantismns, ha lényegét nézzük, egy-
általában nem rekeszti ki isteni tiszteletéből a 
művészetet. 

Ugy hiszem, azt sem helv., sem ág. hitv. 
keresztyén kétségbe nem vonandja, hogy még a 
legegyszerűbb isteni tisztelet is megfelelő tisz-
tességes csinos helyiséget, jó szabatos éneket, 
papoló széket és szebb ünnepélyesebb alakú asz-
talt igényel, hol keresztség, úrvacsora kiszolgál-
tatása és esketés mehessen véghez, mint a minő 
lakóházunknál mindenféle más szükségeknek 
megfelel. Az ág. hitvallásuak oltárt, a helv. hit— 
vallásúak asztalt használnak. Láttam azonban 
sok helv. hitv. templomban asztalt, mely csino-
sabb volt némely ág. hitv. templomok oltárainál. 
Azonban minden esetre helytelenül cselekszik az 
a protestáns, ki ezekben valamit keres, miután 
tudva lévő dolog, hogy a legegyszerűbb imaház-
ban csak ugy emelkedhetik fel a sziv az Istenhez, 
mint a legmüvésziebb Ízléssel épült templomban: 
valamint más részről a művészet egyáltalában nem 
tekinthető akadályul a szivnek Istenhezi felemelke-
désében. Protest. szempontból csak attól kell ova-
kodni, hogy el ne nyelje a szép az igazat, a művé-
szet a tudományt; hanem mindig eszköz gyanánt 
szolgáljon az isteni tiszteletben. 

Talán helyén lesz itt mégis azon látszóla-
gas különbséget érinteni, hogy honunkban a 
helv. hitvallásuak kenyérrel, az ág. hitvallásuak 
pedig ostyával élnek az ur vacsorája kiszolgál-
tatásában. Erről történelmileg annyi áll, hogy a 
reformatio az ostyát már szokásban találta a 
rom. kath. egyházban, és nem talált benne sem-
mi veszedelmet. Zürichben, Genfben és Witten-
bergben ostyával éltek a mindkét felekezetű re-
formátorok, névszerint Kálvin is 1540-ben (Her-
zog Realencyklopádie Art. Hostiej. Azonban ennek 
használata csak az ág. hitvallásuaknál maradt 
fen, mint közönyös dolog; azonban mégis arra 
hivatkoznak, hogy kovásztalan kenyérrel élt vol-
na az üdvezitő az ur vacsorájának szereztetése 
alkalmával. A helv. hitvallásuak ellenben elvetet-
ték az ostyát (noha Zürichben a helv. hitvallá-

suaknál egész a mai napig ostya van szokásban) 
azon kifogással, hogy nem bir a kovászos ke -
nyérnek egészséges és tápláló erejével, más rész-
ről még, mivel nem lehet az ostyát megtörni. Az 
Unió egyházaiban külföldön hosszúkás kenyér-
kék divatoznak, vágással középen, és a papoktól 
ketté töretvén mindig kettőnek kettőnek szolgál-
tatnak ki (Herzog). 

A jelkép, a symbolum, a szertartás tehát 
meg van mind a két felekezetnél. Igy p. a ke-
resztségnél épen helv. hitv. agendákban olvas-
suk ezeket: „A tiszta viz, melylyel a keresztség 
mellett élünk, lelkünknek tisztaságát ábrázolja, 
és figyelmesekké tesz bennünket, hogy miképen 
a tiszta viz lemossa a testnek szennyeit: ugy a 
Jézus tudománya s érdeme megtisztítja lelkünket, 
belső szennyeitől t, i. a tudatlanságtól, a bűntől 
és ezeknek szomorú következéseitől, ha mi az 6 
tudományát bevenni s parancsolatait követni 
igyekezünk." 

Szóval, ha annyira ovakodunk a katholicis-
mustól, hogy semmi közünk se legyen avval, mi 
a katholikusoknál meg van: akkor következete-
sen templomokkal, papoló székekkel sem volna 
szabad bírnunk, sőt egyházi ének és imának sem 
volna szabad lennie. Azonban ki a reformationak 
történelmi fejlődését tanulmányozta, tudhatja, 
miszerint a reformationak nem abban állott fel-
adata, hogy ily csekély jelentőségű külsősége-
ket *) semmisítsen meg, hanem hogy njjá szülje 
magát a tant és a hitvallást, eltávolítsa az ártal-
mas tévedéseket a sz. írás alapján. Es ha a jezsu-
iták részéről nagyobb veszély nem fenyegetné 
egyházunkat, mint a külső formákban! különbö-
zéstől, teljesen nyugodtak lehetnénk! De épen 
minthogy a veszély, mely az ultramontán párt 
és a jezsuiták részéről fenyegeti a prot. egyhá-
zat, nagy, — nagyobb semhogy méltó volna kül-
sőségeken fenakadni: itt az idő, hogy vállat 
vállhoz vessünk, miután az egyesült erő kön-
nyebben győzi le az ellent; ideje, hogy a törté-
nelemnek is adjuk meg, mi az övé, és épen mi, 
kik a reformatio eszméjében a szellemi fejlődés 
jogosultságát ismerjük el és tiszteljük, ne essünk 
vissza uj stabilismusba, és ne legyünk újra em-
berek rabjaivá. Mert a reformátorok, ha nagy 

*") Mint a szertartások. 



férfiak is, mégis csak emberek; és épen az Ő szel-
lemükben cselekszünk, ha a két felekezet közötti 
egyesülés eszközlésében, különösen honunkban, 
hol egy a két felekezet alapelve, egy az egyház-
kormány szerkezete, — minden reformátor isteni 
adományát felhasználván, emberi gyarlóságaik-
tól elvonva, azt, a mi emberi nagy müveikben 
elvetvén, érvényre emeljük belőlök azt a mi örök 
és maradandó. 

Evangyélmi protestáns. 
(Petz Gyula). 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBBITÁSÁRA. 

(Folytatás). 
Az egyes könyvek ismertetése és rendszere. 

Midőn az eddig- mondottakhoz kiegészítőlég az egyes 
énekeskönyveket ismertetem, célom nem több, mint csak 
azon sajátságokat tüntetni fel, melyek valóban a dolog 
lényegére tartoznak. Ilyeneknek tartom megismerhetés 
kedvéért a külső alakot, tartalmat és különösen a rendszert, 
mint olyat, a melyben és a mely által a szerkesztők a sok-
féle tartalmú énekeket egy egységes müvé összeolvasztani 
törekedtek. Hogy ez mennyire sikerült, arról jelenleg nem 
szólok; inert ezt később azonkívül, bogy magától is ki fog 
tűnni, az átnézés cimü utolsó rovatban még tárgyalás alá 
szándékom venni; a mikor elég alkalmam leszen róla be-
szélhetni. 

Ezért most minden hosszasabb értekezgetés nélkül 
hozzá kezdek a könyveknek a mondott tekintetekbeni leírá-
sához azon előre bocsátással, hogy végig barangolva ének-
történetünk háromszázados mezejét, ha valami becsest 
nemest találnék, én is megtakarítom, miként a földét szántó 
gazda, kinek ekéje idők elásta kincset fordít fel. 

Először is Benczédi Székely István szent Dávid'Zsol-
tárainak teljes fordítása megjelent Krakkóban 1548. E 
munka 8-adrétben adatott ki, azon sorozattal levén benne 
a zsoltárok a mint az eredeti szövegben találhatók; csak 
hogy nem versben hanem prosában. Nevezetes, hogy min-
den egyes zsoltárnak mint a szerző nevezi „sommája" fel 
van téve az illető darab fölé, s a sorozási számok nem római 
jegyekkel, hanem betűkkel vannak megjelelve. 

Például a XLII-dik zsoltárt hozom fel,a melyet mint-
hogy nem igen van mit róla megemlíteni, egészen ide ikta-
tok: „Psalmos negyvenkettődik. Győzedelmesnek: Coráh 
fiainak taniltása. Sommaja : panaszolkodik az prophéta isten-
nek, hogy az ellenségnek háborgatásaért jelen nem lehet 
az ünnep napon az isteni dicséretbe az több néppel." Ez a 
felirat. A darab pedig igy hangzik: 

„Miképpen az gim szarvas rikolt az foló vizeknek: 
akképen az én lelkem te hozzád kívánkozik isten." 

„Szomnyuhoaza az én lelkem az istent, az élő istent: 
vallyon mikort mennék el, hogy istennek előtte magamai 
bejelencsem." 

„Az én könyhullatásom volt énnékem éjjel nappal 
kinyerem: mikort mongyák énnékem minden napon holva-
gyon az te istenöd." 

„Ezekről mikoron megemlékezem, kiontom én reám 
az én lelkemet: mert én megyek vala az sokaságba, és 
viszem vala üköt mindaz isten házáig, nagy örömmel és 
hálaadásnak szavával viszem vala az siető seregöt." 

„Miért én lelkem magadot ilyen igen megaláztad és 
nyukhatatlan vagy én bennem ; bízzál az istenbe, mert az 
én tartásom csak ü előtte vagyon. 

„Én islenöm az én lelkem én bennem igen megalázta 
magát: ennek okáért megemlékezem te róllad az Jordannak 
földéről és az Hermon'imról az kicsin hegyről. 

,,Az mélység az mélységet hijja az te csatornáidnak 
szaváért: és minden hadaid és vesszeid én rajtam mené-
nek el. 

„Nappal poroncsolya vala az ur az ü irgalmasságát 
és éjjel az ü ineke vala én velem: és az én imádságom vala 
az én életemnek istenéhez. 

„Mondom az istennek az én erössigemnek, miért fe-
letköztél el én rullam : miért járok szomorúan az ellenség-
nek gyötrelömért. 

„Mintha fegyverrel vagdalnák az én tetemimet, mikort 
az én ellensigim ingem szidalmaznak: mikoron ük mon-
gyák minden napon énnékem, hol vagyon az te istenöd. 

„Miért én lelkem magadot illen igen elhagytad és 
busongasz én bennem : bízzál az istenbe, mert meeg én 
üneki hálát adok, ki az én szivemnek megtartója és én 
istenöm." 

A könyvnek levelei nem lap, hanem levél számra 
vannak megjelelve ; de csak egy oldalról. Továbbá meg-
említendő még az is, hogy végül egy kis magyarázatos 
részt is csatolt a zsoltárokhoz Székely István, ilyen cím-
mel : ,,Sidó szólásnak mogia és nehéz heleknek rövidedön 
való magyarázata psalmosonkint követközik. 

Miután nincs több mondani valónk Székely István 
zsoltáráról, következnék, hogy Huszár Gál énekeskönyvét 
ismertessük. De erről most, miután még nem jött kezemhez, 
hallgatnom kell, azt említve csak meg róla, hogy benne az 
énekek Toldy ur feljegyzése után Ítélve, egyházi év szerint 
valának rendezve. 

Bornemisza Péter énekeskönyve, 1582-ben Detrekö-
várában kibocsátva, jó vastag negyedrét kötetben három 
részre oszlik, a tartalmat illetőleg; nevezetesen az első 
rész: Krisztus születésére vonatkozó jóslatokat, történeteket, 
szóval: adventi és karácsoni énekeket, továbbá vizkereszti, 
újesztendei, nagypénteki és húsvéti, pünkösdi dicséreteket 
szép számmal foglal magában. Ezek után állanak a confes-
sionalis hitre vonatkozólag: a hitágazatiról, urvacsoráról, 
hitről, tízparancsolatról, miatyánkról, a papirendröl és a 
bünbánatról szóló versezetek. Az ezeket követő prédiká-
tió utáni énekek a psalmusokkal még összevegyitve talál-
hatók. 



A második részben pedig, hogy a szerző szavaival 
«ljek, „egynéhány válogatott hosszú énekek vadnak, az 
szentírásból szép tanúságokra rendeltettek, ilyen módon : 
először a világ teremtéséről, elsiilyedéséröl, e világ elmúlt 
és jövendő dolgairól, a Krisztusról tett Ígéretekről, annak 
eljövéséről, azután az istennek a bűn ellenvaló haragjáról, 
a Mózes által kiadott átokról, az uralkodó bűnökről, a bál-
ványimádás és fösvénységről, a fejedelemségnek tisztéről. 
Ezekután sorozódnak még e következők : az istennek az 
emberekhez valószereiméről, a halálról, a jövendő ítéletről, 
a pokolról, az isten városának a menyországnak drágalá-
tos boldogságáról stb. 

A harmadik részben csupán csak bibliai elbeszélések 
lelhetők: a zsidó és magyar nemzetről, törtenetüket Össze-
hasonlítva, tett csuda cselekedeteiről istennek, nevezetesen, 
hogy mint vitte isten izráelt József által Egyptomba, és 
mint hozta ki onnan. Mózes és Józsué hadáról, Sámsonról, 
Dávid és Góliátról, Juditról, Eszterről, Rebekáról, Tóbiásról, 
Jóbról, Jónásról. 

A mi ezek szerint az elrendezést illeti, az első rész-
ben ugy látszik, a szerző az egyházi évet vette zsinórmér-
tékül, mig a másodikban bizonyos dogmatikai alakot ölt 
magára az énekek elhelyezése, a mennyiben a világterem-
téséről a megváltásra, s ismét a végső dolgokra megy állal. 

A harmadik, a híveket kitartás és bátorságra intő 
részben semmi határozott rendet nem lehet találni. — 
Kóta a nevezett könyvben még nincs; a levelek szinte 
csak egy oldalról római számmal vannak megjegyezve. 
Az énekkeresés ugy látszik, hogy csak a levél számok által 
vala eszközölve stb. 

Következik Beythe István énekeskönyve, negyed-
rétben kótákkal. Nagy kár, hogy ezen igen nevezetes, még 
eddig egyetlen példány csonka, elejéről mintegy 106 levél, 
az elöbeszéden kivül, hiányzik. De azért elégséges arra, 
hogy rendszerére és tartalmára következést vonhassunk. 
Nagy számmal találhatók benne hymnusok, psalmusokból 
való istenidicséretek antiphoniákkal, responsoriumok, bene-
dictiók és versiculusokkal vegyítve stb., nemcsak ezek, 
hanem még egyes imádságok is az énekek közé szőve, 
melyeket a szerző egyes psalmusokból készítve a közönség 
vagy a lelkész számára sziute az énekek közé iktatott. 

Altalános rendezése e könyvnek a napszaki istenitisz-
teletek ideje szerint eszközöltetett, a mint a lapszéli fölira-
tok mutatják, hol ilyen feliratok olvashatók „regveli ének-
lések ;" déliesti éneklések" vagy mind a kettőt összecsa-
tolva „regveli és déliesti éneklések." Ezekhez járul még 
ezen mostani szokásunktól nagyon eltérő fölirat, „hajnali 
éneklések," tanúságára annak, miszerinti a hajnali isteni-
tiszteleteket, Krisztus születését megelőző adventben őseink 
gyakorolták. 

E napszaki rendszerbe foglaltatott aztán a másik 
rendszer, melynek maradéka az egyházi év szerinti fel-
osztás azon sajátsággal bir, hogy ebben megint az énekek 
istenitiszteleti actusonként vannak sorakoztatva, p. ilyen 
formán: először egy antiphonia, ezután egy psalmus, ezután 

.meg egy imádság, mely rendesen a megelőző énekből 

szokott készítve lenni; ezután egy responsorium; „vers i -
culus" gyermekek által mondatva, melyre felelt a „chorus"; 
megint egy rövidebb imádság s végre bezárólag ismét egy 
versiculus szinte gyermekek által énekelve, melyre hason-
lóképen a chorus válaszolt. Ez egy advent reggeli isteni-
tiszteletnek leírása. 

Valóban Beythe István ez énekeskönyve oly ne -
vezetes inü, melyhez hasonlót énektörténetünk mezején 
hiában keresne az ember; mert tartalmával nemcsak a 
nyelvészet, költészet és énekdallam minőségére vet világot, 
hanem még a liturgika és liturgia történetének is megbecsül-
hetlen kincseket nyújt és szolgáltat az énekeknek szertar-
tásszerű elrendezésével és felosztásával. Erre vonatkozólag 
legnevezetesebb rész benne azon hely, hol az énekek 
szertartásszerű elrendezése mellett még az úrvacsora 
kiosztásának módja is fel van jegyezve ; s a melyet, hogy 
az idők romboló hatalma diadalt ne vegyen rajta, a liturgiák 
történetének írója számára pontosan ide felveszek. 

Altalános cime a nevezett résznek ez : ,,A mi urunk 
Jézus Krisztus test szerint való születésének ünnepe napján, 
ha az ur Jézusnak szentséges vacsoráját kiszolgáltatjuk, 
a régi anyaszentegyháznak rendtartását követvén, ilyen 
módon való islenidicséretekkel élünk." 

Különös feliratul pedig ez : „Az urvacsorája kiszol-
gáltatásának módjáról," következvén , jö maga az u t -
mutatás: 

„Minemű egyigyűséggel és parasztul szerzötte légyen 
Christus urunk a híveknek az ö szentséges vacsoráját, 
könyü keresztyén embernek megérteni az evangélistáknak 
Írásokból, Math. 26. Marc. 14. Luk. 22. Joann. 13. Mely 
urnák szerzését semmi pompával nem meri ékesíteni Pál 
apostol, hanem ő is csak azon első paraszt szerzésben 
hagyja a Christusnak mennybe menése után huszonhat esz-
tendővel, a mint a corinthusbelieknek irt első levelének 
II—dik részében olvassuk. Ez volt kedig e dologban az 
apostoli rendtartásnak módja: Hogy mikor öszvegyült a 
község a szent gyülekezetnek helyére, 1. predikállottanak 
az apostolok a Christus Jesusról, 2. annak utánna imádkoz-
tanak, 3. harmadszor a szent kenyeret közötlök eltördelték 
és elosztogatták, 4. az ur istennek dicséretet mondottanak: 
és miérthogy a Christusban fejenként egy testté lettenek, 
atyafiúi szeretettel szolgáltának egymásnak, a mint e rend-
tartást szent Lukács evangyélista megírta Actor. 2. és 20 ." 

„Az urnák vacsorájában való kényért és bort, csak 
az ur imádságával, a Miatyánkkal szentelték meg, a mint 
Hieronymus doctor lib. 3. conlra Pelagianos és Gergely 
doctor Epistolarum lib. 8. Epist. 7. irják ezt mondván: 
Mos Apostolorum fűit, ut ad ipsam solummodo orationem 
Dominicam oblationis hostiam consecrarent. Azont bizo-
nyítják : Innocentius in liistor. titul. 5. Cap. 2. paragr. I. 
Platina lib. de vitis Pontificum in vita Sixti primi. Gábriel 
Biel lect. in Canonem 25. Durandus lib. Caeremoniarum 4. 
Cap. I." 

„Az apostoloknak ideje után kedig, hogy lassan-lassan 
a szent vacsora mellé több ceremóniákat kezdének rako-
gatni a szentegyházi szolgák, mig a község a szent gyüle-



kezetnek helyére mind bérnent, introitus helyett psalmusokat 
éneklettenek. Azután minnyájan egyetembe ezt mondották : 
uram irgalmazz rni nékünk, mert azt teszi a kyrie eleison. 
Ahoz némelyek hozzá tötték az angyali dicséretet is, kit 
glória in excelsis-nek mondnak. Azután a minister imádsá-
got mondott, kit collectanak hivnak, az híveknek közönséges 
szükségekért való könyörgésekért. Azt elvégezvén, egy 
diák a prophetáknak, avagy apostoloknak Írásokból egy 
cikkel irást felszóval a község hallására elolvas vala, a 
mint az helnek és községnek mivolta kívánta. Az után mind 
az egész község a szent léleknek malasztjáért, ájétatos 
énekléssel könyörgött az ur istennek; s azon közbe a lelki 
pásztor a predikatorszékbe felállott, ki az evangyeliomot 
bötü szerént a nép előtt nagy böcsülettel elolvasván, híven 
és szép csendes predikálással az értelmet is eleikbe adta. 
A predikationak végében minden embert irgalmasság té-
telre intött, hogy kiki mind az ő értéke szerént a szegé-
nyeknek alamizsnát adna: és azontól, a kitől mi lehetett, a 
szűkölködőknek és nyomorultaknak oíferáltanak, azaz ada-
koztanak. És a mint Pontius Paulinus irja, ahoz való asztal 
volt a szentegyházban, kire a szegényeknek való alamizs-
nát rakták, kit a Christusról urasztalának is hivtanak. Apre -
dikátio után a syinbolomot, azaz a hitről való vallást mondot-
ták el. Mikoron kedig az urvacsorájának kiszolgáltatására 
jutotlanak, a lelkipásztor az urnák asztalához ment, ott a 
communicalásra való kenyér és bor készen volt. A prefaciót 
elkezdvén, azzal a híveknek sziveket a szent vacsorának 
vételéhez és az ur istennek való hálaadáshoz készitötte: 
azután az urnák imádságát is elmondván, szép tiszta érte-
lemre való beszéddel mindeneknek hallására a testamen-
tomnak igéit is elmondotta. Azokat elmondván, a községet 
megáldotta, és a szent vacsorát nékiek osztogatván, közön-
ségesképen az ur istennek velekvaló jótéteményiért is meg 
hálát adtanak: és a lelkipásztor a községet is megént meg-
áldván, és az istentől nekiek békességet kérvén, elbocsá-
totta őket a szent gyülekezetnek helyéről. Mely ceremó-
niáról, a ki bővebben akar érteni, olvassa Cyprianus írását. 
Sennone 6. de oratione Dominica lib. 2. Epla. 3. August. 
lib. 3. Contra Pelagianos. Justinus Martyrt, Chrysost. Tom. 
5. ad populum Antiochenum Homil. 60. et. 61. Gregoriust 
lib. 8. Epistola 7. Innocentiust de officio Miss. lib. I. in 
prologo. Antoniust hist. Titul. 5. Cap. 2. paragr. I. Rabanust 
Institut. lib. 2. Cap. 33., Gábriel Bielt in canor. lect. 25." 

,,Azért az előttünk való rendtartástól, hogy minket 
valaki teljességével elszakadottnak ne mondhasson , a 
mennyiben az istennek szerzése ellen nincsen, követjük. 
És legelőször valami psahnust, az istenidicséretet mondunk 
a szent vacsora kiszolgáltatásának ceremóniájában, mig a 
a község a szent gyülekezetnek helyére begyülekezik. Az 
után imez Magne Deus Kyrie-iét énekeljük." 

Itt megszakad az értekezés, s egy meglehetős, mint-
egy két levélnyi kótás ének következik, melybe a ,minister' 
közbevágva ezt mondja: „Dicsőségmagasságban istennek." 
Erre megint a chorus felelt ismét mintegy kétlevélnyi 
hosszú kotás énekkel; s erre jött ,,a collecta, azaz a hívek-
nek közönséges könyörgése" a minister ezen szavára: 

„Imádjuk az ur istent." Közös rövid imádság. Ez imádság 
után epistola következik, azután meg egy ily feliratú ének : 
„Az ur istennek való hálaadás, melyben dicsérjük és ma-
gasztaljuk az hatalmas ur Jésus Christust, ki az ö születé-
sével minket az ördögnek hatalmasságából és rabságából 
megszabadított." — Ez ének után jÖ a „graduale, azaz » 
községnek közönséges ájétatos könyörgése a szent lélek-
nek malasztjaért, mikor a lelkipásztor a prédikátor székibe 
felmegyen predikállani." Jó hosszú ének. Az itt feljegyzet-
nek első sora igy hangzik : „Jer mi kérjünk szentlelket 
Gönczi énekeskönyvében még megtalálható. 

Ezek közbe jöttével Beythe igy folytatja tovább 
jegyzését: „A lelkipásztor megmagyarázván az evangyé-
liomot és a predikatiot elvégezvén: a Chorus mindjártán a 
keresztyéni hitnek formáját a credót kezdi énekelni, a 
községgel egyetembe. Azt végezvén, a minister igy kezdi 
el a praefaciót." E praefacióból fájdalom egy levél elveszett 
ugyan, de annyit mégis kivehetni belőle, hogy a lelkész 
énekelve mondá el a hívek előtt, a mit a megmaradt rész 
bizonyít; ugy azonban, hogy később végén a praefacionak 
a chorus is megzendült, akkor vágván tudniillik közbe, 
midőn a lelkész ilyen formán fejezné be : „Dicséretet te 
dicsőségednek éneklünk mind örökké ezt mondván." 

A chorus énekének közbeiktatása után a szerző 
megint igy folytatja: „Ezeket elmondván, a minister az 
urnák asztalához áll, holott a szent vacsorához való kenyér 
és bor készen vagyon: és ott a Christusnak érettünk való 
haláláért és megváltásáért szép csendes beszéddel mind az 
egész községet istennek való hálaadásra inti. Szól a szent 
vacsorának szerzéséről is, okáról, módjáról és hasznáról. 
Azt elvégezvén, kezébe veszi a communicálásra való ké-
nyért, s a testamentomnak igéit is elmondja. Annakutánna 
a pohárt is kezébe veszi és a testamentomnak igéit elmond-
ván, imádkozásra inti a népet: és egyszersmind térdre 
esvén, s kezeket istenhez felemelvén, nagy bizodalommal 
és ájétatos szüvel elmondják a miatyánkot. Felkelvén, com— 
municálnak és a communicáláskor imez istenidicséretet 
mondják, avagy mást, a mely önekiek tetszik." Itt ének 
következik; ezután pedig ismét egy jegyzet, az urvacsorá-
vali élés szertartásának végbefejezéséröl: „A communica-
lást elvégezvén, és a minister a községvei egyetembe az ur 
istennek hálát adván, mindeneket tisztaságra, alázatosságra 
és az igazság mellett való nyomorúság szenvedésre, igaz 
atyafiúi szeretetre és a szegényekkel való irgalmasság 
tételre intvén, megáldja őket, és elbocsátja a szent gyüle-
kezetnek helyéről." 

Ez lévén Beythe István úrvacsora osztási módjának 
szórólszóra való leírása, az eddig mondottakhoz még azt 
jegyzem meg, hogy az énekeknek az istenitiszteletben 
használat szerinti sorakoztatása, mert miután mindenik 
ünnepi elrendezés egymástól bizonyos eltérőséggel bír, 
teljesen szabatos tudósítást nem adhatok, — általánosan 
ilyen rendet állit fe l : a) vagy hymnus, vagy antiphonia, 
még pedig ugy, hogyha hymnus az első, utána elmaradhat-
lanul mindég antiphonia áll; mig ez utolsó elöT a hymnus 
többször hiányzik; b) az antiphonia után mindég egy 



psalmusból Yaió istenidicséret s erre imádság következik; 
c) capituluin; d) responsorium versiculussal vagy a nélkül, 
és végre a benedictio jö. 

Hogy minden liturgiái sajátságát kimerítsem e 
könyvnek, miután célunktól eltér, nem tehetem; hanem 
bizom a liturgiák történetének leendő írójára, kinek e 
könyvön kivül Gelei Katona István öreg gradualját is 
figyelmébe ajánlom, mint oly példányt, mely rokonságánál 
fogva azt látszik bizonyítani, hogy nemcsak Beythe István 
superintendentiájában, hanem Erdélyben is egy volt az 
istentiszteleti szertartás; hogy ezek a Zwingli-féle liturgika 
szerint rendezték egyházaikban az istenitiszteleteket. 

Midőn ezeket ide irtam, meg nem állhatom, hogy ki 
ne fejezzem azon együgyü óhajtást, miszerint bárcsak 
akadnának férfiak, kik mig egy részről célukul tűznék ki 
az egyházi régiségek felkutatását, és nyilvánosságra hoza-
talát ; addig másrészről igyekeznének minden multat illető 
dolgokra fényt és világot deríteni a végre, hogy a jövendő 
ecclesiastus minden adatot készen találván, egy rendszeres, 
egy igazi tudományosan kimerítő müvet adhatna egyház-
történetünkről necsak e haza, hanem az egész világ kezébe. 
Mert mindenek fölött első szükség az, hogy multunkkal 
legyünk tisztában. 

(Folyt. köv.)« 

A FOTOS-MARTONOSI HELVÉT HITŰ EGYHÁZ ÉLET-
RAJZA. 1676-tól 1860-ig. 

(Vége). 
Alig menekülhetett e Nehemiási buzgalmu pap hatal-

mas ellene üldözéseitől, ujjolag duzzogó habok kezdék 
csapkodni élte folytonoson hányatott sajkáját. Megyebirája 
támadt lel ellene bizonyos számadásbeli hibafelfedezésé-
ért. De Themis itt se engedte magát megszégyenítetni, — s 
a megbukkott Megyebiró mérgében, vagyis inkább szé-
gyenletében elhagyta vallását unitáriussá lett, de csak szín-
leg, mert hite az addigi maradt. Mit bizonyít az emlékkö-
vén levő maga készítette következő sírvers is : 

Itt fekszik XY. a hátán 
„A ki esdeklik Kristussa után" 
Hogy ítélet napján — 
Elne ragadja a Sátán. 

Nem lesz talán érdektelen egy pár vonást közleni e 
furfangos ember életéből: 

A földmivelést, bár szép birtoka volt, sohasem ked-
velte, inkább kerékcsinálással foglalatoskodott. Egy alka-
lommal egy szekér kereket vitt Hétfaluba, s egyetsem tud-
ván elárulni, mérgében az utcán mind összevágta, s haza 
érkezvén, ismét kerék csináláshoz kezdett. 

A temetéseken, nevezetesen hol két pap szónokolt, 
megjelenni, legyözhetlen vonzalom dult keblében. Egy-
szer egy ilyen temetésen Szentgyörgyön is megjelent, hol 
az egyik pap, kire haragudt, véletlen olyat mondott, a mi 
őt, magára alkalmazván a mondott igéket, kimondhatlanul 
megsértette, — e mellett torba sem hivattatván, iszonyúan 

mérgelődve haza ment, elészólitá szolgáját, s kezébe ad-
ván egy jó mogyoró pálcát, a maga által elétett deresre 
lefeküdt, s dühösen parancsolá, hogy vágjon rá huszonötöt. 
A szolga ezt csak tréfának vélve, s attól is tartva,, hogy 
netalán a sor majd rá is elkerülend, tartózkodva ütött 
gyengén vagy kettőt. Mire felszökvén a deresről, reá fek-
teté a szolgát, s olyant vágott reá egyet, a milyen csak 
vén karjától telhetett. A szolga látván, hogy e bizony nem 
tréfa, neki bátorodva tehetsége szerint kiveré a huszonötöt. 
Mikor is gazdája felállván a deresre, hangoson kikiáltotta: 
A ki olyan helyre menyen, a hol baja nincs, mind igy jár. 
Fájdalmaiban az ütlegek alatt igy vigasztalta magát: Igy 
kell neked vén disznó, ne mentél volna oda, ahol bajod nem 
volt. 

Az ének szenvedélye volt, egykor özvegy állapotá-
ban szomszédját vacsorára hívta. Miután az égett boros 
kancsó szesze a vacsorálok fejükbe, szivárgott, nagy ked-
vök jött az énekre. Elkezdték a 42-ik Soltárt dúdolni, — 
de a jó kedvű szomszéd minden rend végin egy kis cikor-
nyát csinált, mint az orgonával szokás a rendek között egy 
kis pauzát csinálni. Több versen megkérte XY. a szom-
szédját, hogy ne cikornyázza meg a rend végét, végre tü-
relméből kifáradva, clékapja kézbelijét, s ha a jó kedvű 
szomszéd a szolga segélyével ki nem menekül, az öröm-
könyek keserű könycseppekké válnak vala, s a vig szom-
szédnak a vacsora drágába került volna. 

Végre a sánta lábon járó büntetés öt is utolérte. 
Egy estve szerfelett megrészegedve lefeküdt, s akkor éjen 
mind a két lába megkucorodott. Igy sanyargott le két évti-
zedet életéből, két stápon kínlódva, de életkedve ekkor sem 
veszett e l : 

Tűzoltó fostatókat készítvén, bejelentette az ezred-
kormánynál, hogy találmánya segedelmével tizedmagával 
egy épületet megvéd az elégéstől. Az ezredkormány ki-
próbálta találmánya sikerét. Egy kalibát készíttetett, mely a 
tűzoltók jelenlétében meggyújtatván, merőben leégett, a 
nélkül, hogy egy karót is megmenthettek volna. Haragjában 
a fostatókat is mind a tűzre rakta, s elégelte. 

Utolsó éveiben egy karucál (bástaszekér) készített, 
s azon járt egyik faluból a másikba, egyik korcsmáról a 
másikra. Lova ugy megszokta volt a korcsmák előtt meg-
állani, hogyha nem akart is, kénytelen volt mindenütt 
nyugtatni. 

Mig sírköve el nem porhad, addig emléke élni fog: mert 
véghagyománya következtében épen a cinterem mellé temet-
tetett, de különben is furfangosságát, s furcsa tetteit sok idő 
eltelése után is beszélni fogja egyik nemzedék a másiknak. 

De térjünk vissza elhagyott tárgyunkra. Miután az 
egyház gyönyörű temploma elkészült, az egyház lelkes 
papja unszolására az isk. mesteri lak helyett, mely zsúppal 
fedve, inkább cigány viskóhoz hasonlított, ujat építtetett. A 
papi ház helyibe, mely hasonmássa volt a derék Tompa 
által megénekelt papi laknak, vagy talán valamivel annál 
is alábbvaló, egy hat szobáju csinos és kényelmes házat 
emelt, s a papi jószágot merőben uj építményekkel látta el. 
A sok építések alatt kifáradt megye azon feltét alatt vállalá 



magára az utolsó hajlék építését, miszerint fáradhatlan 
munkásságu papja, jegyzőkönyvileg kötelezte magát, hogy 
több építésre az egyházat unszolni, kényszeríteni nem 
fogja. 

Nem is volt már egyéb hátra, mint egy iskolaház 
melyet utóda sürgetéseire ezelőtt tiz évvel az egyház el-
készíttetett. S ma már minden egyházi építmények jó 
karban állanak, s ha elemi csapásoktól megvédi az ég, 
sokáig mentve lesz a megye az építés terheitől. Ily érdem-
koszoruzottan szállott le, a sok és terhes akadályokkal 
megvívott, s mindeniken diadalmaskodott Bartha Lukács 
48 évi hivataloskodása után élte 73-dik évében az élet pá-
lyájáról, 1852-ben, segédének s utódának, Bartha Lajosnak 
már azelőtt 15 évvel átadván az egyház kormánygyep-
lőjét. 

Porai, engesztelhetlen ellene poraitól mintegy 15 
lépésnyire, a templom keritésébeni sírboltban nője, egy 
fija s unokája társaságában nyugosznak. Díszes emlékkövére 
következő versek vannak vésve : 

E sir párév hijján félszázados párnak, 
Lelkész Bartha Lukács, s szeplőtlen társának 
Balog Lídiának, s József szülöttjöknek 
Rejti poraikat, s Vitályos Józsefnek. 
Nyolcszor kilenc évet számlált az életben. 
Hatszor nyolcat, mint pap ez iker Megyében. 
A nő férjénél élt Öttel kevesebbet. 
Hetet élt a li, s az unoka csak egyet. 
A szép reményű fi sirba szállt a tizen-
Kilencedik század negyedik tizzében, 
A második évben a halak jegyében. 
Ennél az unoka husz hóval későbben, 
Husz évvel az Atya. S a hü nő férjénél 
Kettővel élt tovább szive szeretténél. 

# * 
* 

Márton László után iskolamester lett Bartha Sándor, 
de sem be-, sem kilépésének semmi nyoma a jegyzőkönyv-
ben. Ezt követte Molnár vagy Nagy Miklós, ki, a jegyző-
könyvben hivatala kezdetéről emlékezet nem levén, a köz-
tudat szerint 1805-ben választatott iskolamesterré, de csak 
két évtizeden keresztül folytathatá hivatalát: mert egy 
szerencsétlen esemény 1826-ban életének véget vetett. 
Kinek helyébe választatott ma is hivataloskodó iskolamester 
Csulak László. 

Miután elősoroltuk az egyéneket, kik kevés hiján két 
évszázadon keresztül az egyház vezetői voltak, s a törté-
nelem fonalán a jelenkorig eljutottunk, önként az a kérdés 
merül fe l : Hát jelenleg minő lábon áll ez ikeregyház ? 

Van ez egyháznak egy 50 gyermeket befogadható 
iskolaháza, hol rendesen a téli hónapokban 30—40 gyermek 
nyer képeztetést: mert nyárban a külső foglalatosságok 
annyira elfoglalják a szüléket, hogy gyermekeik szellemi 
fejlődéséről gondoskodni képtelenek. Nem sokára egy 
szebb jövőt reménylünk derülni ez iskolára. Két évvel ez-
előtt jelenlegi bíró, Zsigmond József, és megyebiró Magya-
rosi József erélyes föllépésük következtében 50 uj forint 

alapítványt tevén az egyház tagjai, ma már a töke, más 
mellékforrásokból is szaporodva, négyannyi; mely mind-
addig növekedend, mig évi kamatja , egy tanitó díjazására, 
s a rendes iskolai kellékek megszerzésére elegendő lesz. 
Ezenkívül a lelkész alapítványából három gyermek kap 
közvizsgálat alkalmával egy-egy könyv jutalmat. Az enyedí 
és udvarhelyi tanodákban jelenleg csak 4 tanuló van, de a 
jelen század kezdete óta mindég többen vagy kevesebben 
kerestek azokban lelki világosságot. S e parányi egyház 
több jeles férfiakat adott a honnak, különösen az egyháznak. 
Enyedi nevelési tanár s iskolamesteri képezdeigazgató, a 
derék olvasókönyv egyik szerzője t. Gáspár János ur, — 
Gáspár Albert bodolai, Magyarosi József szentkirályi lelké-
szek, Nagy Ferenc orosztelki, Nagy János száraz-ajtai, 
Baló József koinollói iskolatanitók — Porsolt Lajos ügyvéd r 

Porsolt Bénjámin urodalmi praefectus, ugy szintén jelenleg 
hivataloskodó papja, Bartha Lajos, itt látták meg legelsöb-
ben a szép nap világát. 

A lakosok rendszerint földmivelésből élnek, de ritka 
főleg a szegényebb sorsuak között, ki mesterséget is ne 
űzzön. A legjobb faragó, épitő s tapasztó mesteremberek 
innen telnek ki. Van a többek között egy természetszülte 
„ezermester", ki önmagától tanulva, jó kovács, jó ács, jó. 
asztalos. Magának készített egy patakmalmot, másnak mes-
terséges szecskavágót, nem régiben egy olyan sóörlö-
malmot, melyen egy óra alatt egy ember megőrölhet; egy 
véka búzát. De rajta is betelik a közmondás: ki sokba kap, 
keveset végez, mindenik mesterségét érti, de egyiket sent 
folytatja szenvedélylyel, hanem a körülmények szerint, a. 
kinek ház kell, házat épít, a kinek asztal kell, asztalt k é -
szít, a kinek szekér kell, szekeret csinál s meg is vasazza.. 
Tehát ő egy személyben ács, asztalos, kovács, szekeres, 
molnár, szóval: kisebb, nagyobb mértékben mindenhez ért,, 
és ez az ezermester: Fötosi Baló Gáspár. > 

Vallásukra nézve e két falu lakosai általánosan helv.. 
hitűek, egy katholika nőn kivül, ki idegen faluból hozatott 
nőül. Tiszta magyar nyelv, s éles hang tulajdonuk, — minek 
oka kétségkívül a jó viz, mely a falul három oldalról körül-
ölelő hegyek erein leszivárogva, kutforrásokba vétetik, s 
minden jószágon egy kut van. Martonostól északkeletre 
mintegy 200 lépésnyire van egy bŐ vizű finom forrás,, 
köble nem nagyobb egy négy vedres csebernél; mégis* 
egy soha el nem száradó, de ki sem áradó patak folydogál; 
belőle, s több gazda gyümölcsöskertén keresztül c se rge -
dezvén, paradicsomkerté varázsolja azokat, s ezen forrás 
neve: Császárkut. 

Hát a vallásosság ? Ha a vallásosság csak a külszer-
tartások pontos teljesítésében, s nem az erényes életben 
állana, e nép vallásos buzgalma néha-néha, jelesen a ziva-
taros időkben, és a nyári munkás napokban kétség alá 
jöhetne, de ha e nép erényességét tekintjük, vallástalannak 
korántsem mondhatjuk. Vannak kivételek: mert tudok egy 
személyt, ki mióta az uj templom épült, soha templomban nem 
volt, s nem tudja, merre nyilik a templom ajtaja. S bár az 
Isten látogató kezei megnehezedtek rajta, bár mint Hérodest 
a térgek elevenen emésztik; mégis mint Farahot a tizcsa*-



pás, nem képes megtérésre birni. Vannak olyanok is, kiket 
csak egy-egy nevezetes haláleset kényszerit templomba, s 
az ilyenek számát körülbelül tizre tehetjük, de a jobb rész 
vallásos, buzgó s szorgalmatos templomgyakorló, „szereti 
az Ur házábani lakást, s az ö dicsősége helyét." Az itt 
szüléiéit lakosok általánosan erényesek. Kétszázad alatt, 
a mult és "jelenével kivéve, mialatt kétszer történt gyuladás, 
három égésnél több nem történt, s az is gondatlanság 
következménye volt. Tolvajság is igen ritkán történik, rab-
lás pedig, hála az égnek! soha. 

Berekesztem már is hosszura nyúlt ismertetésemet 
azzal a forró kívánattal: kogy az ég ez ikeregyházat tartsa 
fen örök időkig, szaporítsa ennek lakóinak számát, hogy a 
jövő pár század folytán a félezer lélek négy annyira sza-
porodjék. A miveltség, s ezzel kapcsolatban a vallásosság, 
és erényesség e három égi kellemü grátiák emeljenek itt 
minden kebelben oltárt maguknak, melyet az idő romboló 
vas keze megdönteni képes ne legyen, hogy e kicsiny 
egyház legyen méltó kiegészítője e honnak, s érdemes 
tagokat adhasson az államnak. Az ég áldása szakadatlan 
folyamban ömöljön éveken ez egyház minden erényes 
tagjaira. Béke, szeretet és boldogság honoljanak itt vég-
nélkül !!! 

Martonos, 1860. mart. 18. Bartha Lajos 
fótos-martonosi ref. lelkész. 

— 

» . 

KÖNYVISMERTETÉS 

,,Nötan vagy az asszonyi hivatás tudománya. Iskolai 
tanulmányul irta Kálnicky Endre. Második javított kia-
dás. Miskolcon 1861 Fraenkel B. tulajdona. VI— 48 lap. 

Ara 24 uj kr. 
Áll e Nőtan vagy megmagyarázva az asszonyi hiva-

tás tudománya két előszóból s magából a Nőtanból, mely-
nek bevezetése is van. 

Az első kiadás előszava szól e tan szükséges vol-
táról, a kutforrásokról , e könyv illetékes egyéneiről, 
rendszeréről s végre szerényen bevallja e mü hibás voltát. 
— A második kiadás előszava tudtul adja, hogy e második 
javított kiadás, ujan átdolgozva, a szövegre vonatkozó sziv-
nemesitő szavalmányokkal bővítve azért nyomaték ki, mert 
szerző erre „sok oldalról, tanitók, nevelők s nevelőnök 
által" hivatott fel. 

A bevezetés e kérdésekre felel: mit tanit a Nötan ? 
különböznek e az asszonyi s „férjfiui" kötelességek ? Mi a 
nőszemély nagy feladata ? hogy osztatnak fel a női köte-
lességek ? 

A tudomány első része tanit: női önviseletről, vagy 
leányi erényekről, melyek benső vagy sziv- s külső vagy 
testképző erények; belsők: a. vallásosság, b. szelídség, c. 
szemérmesség, d. nyájasság, melynek ellentéte a durva s 
komor tekintet, orrfintorgat ás, szájmozgatás és gunymosoly 
e. hallgatagság, f. szerénység, melynek birhatásaért őriz-
kedjék a leány szeszélyessé^ » kevélységtől; külső eré-

nyek mik legyenek, megtudod e kérdésrei feleletben: Me-
lyek a test külső szépségét előmozdító tényezők ? ekképen, 
— a viruló egészség feltartása, tisztaság, rendszeretet, Íz-
letes ruházkokodás, társalgási ügyesség és szépmüvésze-
tek, minők zene, tánc, rajz, idegen nyelvek s szépiro-
dalom. 

A tudomány második része tanit: „A női, mint házi 
s gazdasszony! kötelességekről," melyek ismét háztartási 
kötelességekre, — minők: varrás főzés, állattenyésztés, 
vagyonmegtakaritás , cselédkormányzás, — kertészeti s 
mezei teendőkre oszlanak. 

A tudomány harmadik része: „A női, mint hitvesi s 
anyai kötelességek." E harmadik részről igy szól szerző 
(előszó V. lap) : „Ez iratkában felállított rendszernek csak 
két részét „írtam fel," a harmadik, hol anyai kötelességek 
tárgyaltatnak, iskolába nem tanítható." 

Midőn e müvet itt vázlatban felmutatom, egyszers-
mind lelkiismeretes és hivatalos kötelességemnek tartom 
elmondani e mü fölött saját nézeteimet; ezt annyivalinkább 
tehetem, mert erre szerző mintegy felhív inidőn igy szól: 
„E zsenge müvem hibáit elismerem s nem védem; azért 
több, jobb, alaposabb nézeteket szívesen elfogadok s itt 
ejtett hibákat kijavítani mindenkor igyekezendek. 

Hibás e mü elsőben „cimeért." Szerző igy határozza 
meg a Nőtant, hogy ez azon kötelességeket tanítja „me-
lyeknek teljesítésére egyedül nőnem van hivatva." Ekkor 
•z általa itt benső s külső erényeknek nevezett erények a 
„férjfiakat" nem kötelezik; az egyedüli minden más nemet 
kizárván, a férfiaknak lehetlen s igy nem is kívánatos ezen 
bel- s külső erények bírása ? Ha pedig igen; ugy miért 
e kötelességek teljesítésére egyedül nőnem „hivatva van ? " 
Ugy miért a könyv ezen cime „Nötan"? Én hiszen azért, 
mert szerző a háztartási kötelességek alatt a varrást s fő-
zést megtisztelte egy egy paragrafussal: mert a kertészeti 
s mezei teendőkre, hogy csak egyedül nőnem van hivatva, 
szerző sem fogja állitani. 

Midőn e tankönyv (?) cimét először megpillantám egy 
tanrendben, azt mondám r á : a tanrend készítőknek itt a 
cim tetszhetett; mert ha a tartalom a cimnek megfelelő, 
akkor ez a nevelés akhilesi sarkát támadja meg. És íme 
szerző most maga mondja : „a harmadik rész hol anyai kö-
telességek tárgyaltatnak iskolába nem tanítható. Pedig e mü 
cimét csak e harmadik részért érdemelné meg és nem az-
ért, mit itt szerző a nőnem kizárólagos hivatásává erősza-
kol, én pedig nagyrészben minden ember közös vagyo-
naul tekintek, vagy óhajtóm, hogy azzá legyen. 

Hibás e mü másodszor rendszereért. E könyv első 
kérdése: mit tanit a Nötan? s áltatában az egész beveze-
tés, ma már berekesztésnek helyén volna. — Mikint rend-
szer nélkül nem szabad könyvet készítenünk az elemi isko-
lák számára sem éppen ugy nem szabad tudós rendszerrel 
még alreál vagy ezzel párhuzamos osztályok számára 
sem. 

Az osztályozás ez : 1. női önviselet, vagy leányi e ré -
nyek. 2. női, mint gazdasszonyi — 3. női, mint hitvesi s 
anyai kötelességek. Itt az osztályok egymástól nem függet -

14 



lenek; a nöi önviselet oly széles jelentőségű gyünév, mely 
alá a két utóbhi osztály erőszak nélkül sorolható; a l eá -
nyi erények pedig egyaránt erényei maradnak a gazda-
szonynak, feleségnek és anyának. 

Testképző erények közzé sorozvák e műben a szép 
művészetek, ezen alosztályzattal: zene, tánc, rajz, idegen-
nyelvek, szépirodalom. Ha régi fogalmakhozi előszereteté-
nek kegyelmezek is, még sem engedhetem meg, hogy az 
idegennyelvek testképző erény, midőn a neveléstan azt 
tisztán szelleminek tartja, a tapasztalás pedig nem test kép-
ző de testetrongálónak bizonyítja, mert hogy a szépiroda-
lom csak mondva van testképzőnek, de szerző maga sem 
hiszi, mit mondott, igazolják e szavai: „szépirodalom alatt 
értünk oktatva mulattató könyveket s lapokat, melyek a nő-
személy értelmiségét nevelik, ismereteit szaporítják s é r -
zéseit finomítják." Értelmiség, ismeret s érzés nem a testé. 

Hibás e mü harmadszor tanmódjáért. Nézzünk meg 
néhány kérdéseit: „Mitől óvja magát minden leány? — 
különösen mitől Őrizkedjék a leány? Főkép mitől undorod-
jék a leány ? Végre miben is tartson tisztaságot a nősze-
mély ? Mi nem illik még a mivelt társaságban ? A ruha mit 
kiván még ? Hogy teszi ezt meg a jó gazdasszony ? " E 
kérdések oly régi szabásúnak, hogy szinte szaglanak; oly 
helytelenek, hogy csudálkoznunk kell, hogy vannak neve-
lők, kik ily kérdéseket le birnak irni. A kérdés legyen 
mindig szabatos, hogy a felelet is hasonló lehessen; ellen-
eseiben nevetségessé teszi magát a kérdő, ha valahogy 
mekhanikai bölcsesége elakadván a kérdezettnek, nem ta-
lálja ki, hogy melyik „mit," meg melyik „ezt" kell felelnie. 

Nézzünk néhány feleletét: „A leányoknak azon köte-
lességeken kivül, melyekkel mint emberek, isten, önmaguk 
s embertársaik iránt tartoznak, vannak még saját leányjel-
lemhez különösen illő nemes tulajdonaik i s" — sat. E pár 
sorban mikint nem láthatni fától az erdőt, ugy nem láthatni 
hibát hibától. Ugyanis kötelességünk isten, magunk s társa-
ink iránt van; ami ezen tűi esik, az nem kötelesség. Ezért 
a leány lesz önmaga s nemönmaga és ezen nemönmaga 
lesz a leányjellem s annak lesznek különös tulajdonai. Vagy 
tán tulajdon s kötelesség egy és ugyanazon fogalom, s egy-
mással kicserélhető? Tagadom. Kötelesség azon dolog, mely-
nek végbevitelére, akarom vagy nem, köteleztetem. Tu-
lajdonság az, mely tőlem nem függő ugyan, de el sem 
választható s teszi az én énemet. Ha pedig az erények tu-
lajdon, akkor a keresztyénség eszményképe porba hu l l ; 
vagy előre azon lény, ki az erényeket azért kivánja magá-
évá tenni, hogy amaz örök példány felé közeledjék, hiszen 
az erények csak tulajdonok s nem vívmányok. Minő nagy 
dolgok turbáltatnak egy kis paragrafus által! — Továbbá 
ezen kérdésre : Melyik legdiszesb erénye a nöszemélynek ? 
igy felel : A vallásosság, mely öt, Istent a világ atyját, ki-
tol minden földi adomány származik ismerni s tisztelni t a -
nítja. Tessék itt a „mely öt, Istent, a világ atyját" jol di-
stingválni különben érthetetlen lesz a paragrafus. Továbbá : 
Hogyan lesz a nő vallásossá ? igy felel: vallásos lesz ha a 
szerencsében háládatos isten iránt, türelmes s reménytel-
jes a veszélyben s nyomruságban. Ekkor pedig már vallá-

sos s nem lesz azzá a háládatos, a türelmes s remény-
teljes. 

Az idézett feleletek közül az elsőben meg van t á -
madva azon sarkigazság, hogy az erény azért becses, mert 
kötelesség s nem tulajdon; s vétetik kötelesség nem lé te-
zők iránt i s ; ez pedig képtelenség. 

A második feleletben el van vétve a helyes fc könnyen 
érthetőség. A harmadikban ismét a hála, remény s türelem 
a vallásosság eszközei s nem eredményeül tekintnek. 

Egy tankönyvet, melyben oly hibás az elv, mint an -
nak kifejezése, oly nem helyes a mi, mint a minő helytelen 
a mikint, szabad-e tankönyvül felvenni ? holott a tankönyv: 
tiszta legyen elvében, szabatos s érthető nyelvében. 

Hibás e tankönyv negyedszer céljaért. Midőn szerző 
ezt mondja az ő kedélyképző s szivnenemesitő szavalmá-
nyaiban: „A leány már magában roszul kelő portéka. 
Kiről a hir roszat szól, örök párta virít annak." Neked p e -
dig festett lyány egyebet nem kivánok én, jusson neked 
kedved szerint egy szép festett vőlegény, elvétette a min-
den könyv készítésénél legfőbb célt. Mindent ugy kell i s -
mertetnem a gyönge gyermekkel, mint a mely már magá-
ban szép s méltó az elsajátításra, nem pedig azért, mert 
egy felsőbb tárgy elérhetésének eszköze, és ha igen, akkor 
csak arra lehet eszköz, hogy Isten előtt kedvességet talál-
jon annak cselekvője. Szerző egész müvét oda dobja azon 
célnak: a leánynak ugy kell magát viselnie, hogy vőle-
gényt kaphasson. — Az iskola a leányt a templomba vezeti 
be, az élet pedig az embervásárba. Szerző nőtanátal meg-
fosztanók az életet ezen fő teendőjétől, de az iskolát is leg-
főbb feladatától. 

Hibás e tankönyv utolszor nyelvezetéért. Szóljanak 
itt is a példák : a leány egyéniségét s életnemét tekintve, 
minden tanulmánynak oda irányoznia kellene (lap III.) i s -
kolába nem tanítható (lap V.) melynek teljesítésére e g y e -
dül „nőnem hivatva van" (lap 1) a leánynak kell minden-
nap imádságban gyönyörködtetnie (lap 10), a leánynak ha 
vallásos, istenfélő az lészen haszna: hogy csak jót tenni 
megszokik (lap 10), bájdussá leszel, nagy kincset veszel 
(lap 11) , ha kevésbé szép is (lap 13). Minők a kedélyre 
ható s szivnemesntő szavalmányok, mutatványul álljon itt 
néhány versszak „A leány s ibolya" cimüből: 

Mi az ? hol rejlik titokban, 
Mi itt oly jé szaggal 

Elönti a zöld liget-táji, 
S kellemdűs illattal ? 

(És fut, keres a leányka 
Bokorrűl bokorra, 

Mig sűrűségben rábukkan 
Ibolya csaportra) 

Hát te gyönyörű kis virág — 
Ki vagy oly illatdus! 

Miért nem viritsz a szabadban, 
És lakod oly tejtős ? 

Azt mondja szerző előszavában „a leányoknak ugy 
mint a fiuknak csak elméletileg adattak elő a tudományok, 
holott a leány egyéniségét s életnemét tekintve minden tu -



dománynak oda irányoznia kellene, hogy a női értelem s 
kedélyképzés kegyes s vallásos érzelmek alapjain történjék, 
s minden tudományban a leány, istenség hatalmát sat. lássa; 
de elhagyta a következmény folytatásában, hogy a tan-
könyv gyakorlati téren mozogjon inkább, s e helyett állítja, 
hogy vezérelvekre van szükségük s ezeket könyvéből meg-
tanulhatják. 

Felhívásának eleget tettem midőn megmondom még, 
hogyan készítsen iskolai kézikönyvet szerző, mely könyv-
vel hasonlót akar eredményezni mint nőtanával. Igy. Le-
gyen figyelmes: Szedjen elő oly olvasmányokat, melyek 
egyenkint hiven tükrözik elő azon kellékeket, melyeket a 
leánytól akár mint egyháztagtól, akár honleánytól, akár 
gyermektől megkívánunk; minden egy egy olvasmány után 
keressen azzal öszhangzó erkölcsi de tárgyszerű versecs-
két s adja ezt e cim alatt, a nő, mint hajadon; ugyancsak 
címéhez hiven alkosson második részt, hol a házi s a gazd-
asszonyi kötelességek hasonlólag példákban mutatvák fel, 
melynek címe a nő, mint házi- s gazdasszony. És ekkor 
egész müvét nevezze el igy: Hasznos olvasmányok, melyek 
a nőt jövőre készítik. Higyje meg, ha jól sikerült, harmadik 
kiadásnak is örvend uj müve, mig Nötana második kiadása 
sokára fogy el. 

-hO-

BELFÖLD. 

A HELY. HITV. BÉKÉS-BÁNÁTI EGYHÁZMEGYE BÉ-
KÉSEN 1861. JANUÁR 9-ÉN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉ-
NEK INTÉZKEDÉSE A PRESBYTERIUMOK SZERVEZÉ-

SE ÜGYÉBEN. 

Mindenek előtti teendőjéül ismeri az egyházmegyei 
gyűlés, a nagymélt. egyetemes értekezlet, s a főt. egyház-
kerületi gyűlésnek, jegyzőkönyvileg hálás köszönetét kife-
jezni az iránt, hogy a nagy horderejű népképviseletet — 
mely egyedüli biztos tényezője, az egyház belélete kifej-
lesztése, igy az egyházközségek s iskolák jóléte s emel-
kedő virágzása eszközlésének, — az eddigi azon zsibbasztó 
rendszer megszüntetésével, mely szerint a presbyteriumok 
magok egészítették ki magukat; s azoknak, oly testület 
tagjai is kiegészítő részeiül tartattak, kiket vagy a hatalom 
nevezett ki; vagy kivált a külön hitfelekezetü községekben, 
nem kizárólag a helv. hitv. egyház tagjai, mind e tekintet-
ben egyedül illetékes választók, de ezeken kivül, a falu 
vagy városok más hitfelekezetü lakosai is; mint községi 
elöljárókat közösen választottak — egyházunk kormány-
zati gépezetébe a lehető legszélesb alapra fektetett válasz-
tás által, ezen egyházmegye régi óhajtása szerint, beil-
lesztették. 

De hálás köszönet kifejezésére érzi magát jelen gyű-
lés kötelezettnek az iránt is, hogy a népképviselet „mi-
kénti" alkalmazását, az egyházmegye területi önkormányo-
zási intézkedésére hagyták fen, mely a kebelbeni egyház-
községek körülményeit, s a helyi viszonyokat különben 

is legjobban ismervén, ama jótékony hatású rendszer életbe 
léptetésére a közvéleményt leginkább kielégítő módot, s 
illetőleg utasítást adhat s alkothat. 

Épen e cél elérése tekintetéből, a kebelbeni egyház-
községek presbyteriumai népképviselet elvei szerinti szer-
vezése eszközlése tekintetéből, a felolvasott egyházkerületi, s 
egyházmegyei határozatok, és az esperesi bizottmány javas-
lata alapján, az egyházmegyei tanács minden tagjai, s az egy-
házközségek jelenlevő minden képviselői teljes belenyug-
vásával a következő „ideiglenes" zsinatig azonban szigo-
rúan megtartandó utasításokat hozta, s emelte határozati 
e rőre : 

1. A presbiterek száma az 500 vagy ennél kevesebb 
lélekkel biró egyházközségekben 12; 500-tól 1000-ig 18 
leend; ezen felül azok száma minden 1000 után két taggal 
nevekedhetik. 

2. Választó, az egyházközség kebelében lakó, minden, 
egyháziadót fizető, önálló, férfi családfő. 

3. Presbyterré választható az egyházközségnek min-
den 24 évet betöltött, önálló, erkölcsileg törvényesen meg 
nem rótt, egyháziadót fizető tagja. 

4. A választás, ezen jog közvetlen gyakorlása által 
oly módon eszközöltetik, hogy a lelkész, két héttel előre 
kitűzvén, s szószékből kihirdetvén a választás határidejét, 
az ezen határidőt megelőző vasárnap délelőtti istenitiszte-
let alkamával, tárgyhoz illő egyházi beszéd által, különö-
sen, és mindenek felett a közügynek szem előtti tartása 
iránti figyelmeztetéssel, a gyülekezet tagjait, a választásra 
előkészíti. 

5. A nagymélt. egyetemes értekezlet, és főt. egyház-
kerület által is elfogadott, s utasításul adott azon elvnél 
fogva, hogy az egyházközség minden presbyterei válasz-
tásába, minden választó befolyással birjon, máskép válasz-
tott presbyter, a közbizalom választottjául nem tekintethet-
vén; de e mellett azért is, hogy kivált a népesebb egyház-
községekben, a választás végrehajtása tetemes időt ne 
vegyen igénybe: a presbyterek választása következőleg 
lesz eszközlendö: 

A) A kisebb egyházközségekben, milyenekül a 4000, 
vagy e menyiségen alól áló lelket számláló egyházközségek 
tekintetnek, a helybem lelkipásztor elnöklete alalt, egy a 
régi presbyteriumból alakult, s az elnökön kivül legalább 
5 tagból álló bizottmány előtt minden szavazó személyesen 
megjelenvén, az irni képesek saját kezűleg irt levelen sze-
mélyesen beadhatják az általuk presbyterekül választott 
egyének névjegyzékét; vagy pedig mint az irni nem tudó 
szavazók, a bizottmány előtt megjelenvén, élőszóval elöso* 
rolják névszerint azon egyházközségi tagokat kikre sza-
vaznak, — tekintettel a község külön részeire, s arra, hogy 
lehetőleg minden osztály képviselve legyen a pesbyterium-
ban; — a választási jegyző e neveket, választási jegyző-
könyvbe bevezeti. Mikor a szavazás bevégződik, a többsé-
get nyert egyének a szavazat menyisége megjegyzésével 
összeiratnak, kihirdettetnek, és a következő Vasárnap déle-
lőtti istenitisztelet alkalmával a templomban feleskettetnek -
— a szavazásnak az egyházközség középületében, mint 



iskola, lelkipásztorilak — a templom kivételével — kell 
történni. 

A) A nagyobb egyházközségekben, milyenekiil a 
4000 vagy ennél több lelket számláló egyházközségek 
tekintetnek, a templomban itt is megtörténni kellett előleges 
értesités után, minden külön városrész, vagy tized szava-
zatképes egyháztagja, a lelkipásztor elnöklete alatt, a régi 
presbyteriumból alakult legalább 5 tagból álló bizottmány 
előtt, együttiesen a templomom kívül, vagy az egyházköz-
ség épületében, iskolájában, vagy ha ez, azon tizedben 
nem volna, valamely tisztességes háznál megjelenvén, vá-
laszt azon városrész, vagy tizedből két ajánló egyházköz-
ségi tagot, — felkiáltás, vagy ha a többség, igy kivehető 
nem lenne, szavazás által, — kik mint már presbyterekül 
kijelöltek tekintetnek, és a választási ívre mindenesetre elő-
legesen följegyzendők leendnek. Mikor az ajánló tagok min-
den tizedben megválasztattak, ezek a lelkipásztor elnöklete 
alatt, bizottmányi ülést tartanak s ajánlanak háromszor annyi 
presbytert a választóknak, a mennyi presbytert kell az 1. 
pont szerint azon egyházközségben választani, például, ha 
valamely egyközségben 50 presbyter lenne választandó, 
ajánlanak 150 tagot,—tekintettel itt is arra, hogy mennyire 
eszközölhető minden osztály képviselve legyen, s minden 
tizedből annyi ajánltassék, menyi azon egyházközség pres-
byterei számából, egy tizedre esik. 

Az ekkép ajánlt presbyterek A B C rendbe össze-
szedetvén, annyi példányban nyomatnak ki, hogy minden 
külön választó, egy névjegyzéki ivet kapjon, neve ráirá-
sával. — A névjegyzéki ivek kiosztása után, minden vá-
lasztó, — tekintettel a tizedre, s a külön osztályú tagokra, 
— választ annyi presbytert, a mennyi azon egyházközsé-
gekben kívántatik; a többi jelöltek nevét a választási iven, 
rajzónnal vagy tentával keresztül húzván, kitörölvén; pél-
dául, a fentebbi esetet alkalmazva, 150 jelölt közöl kitöröl 
100-at, ineghágy vagy választ 50-et. — A jelöltek ivét, 
minden választó, a kitűzött határidőre, — minden külön 
tizedre egy napot számítva, — a lelkipásztori hivatalhoz 
maga tartozik beadni, kik ezt teljesíteni a határnap folyama 
alatt elmulasztanák, ugy tekintendők, mint kik választási 
jogukkal élni nem kívánnak. — Ezután történik, a beadott 
választási ivek nyomán, a lelkipásztor elnöklete alatt, az 5 
tagu bizottmány által, a szavazatok Összeszámítása, s a 
többséget nyert, igy elválasztott presbytereknek, a szava-? 
zat mennyiség megjegyzése melletti kihirdetése, s vasár-
napi istenitisztelet alkalmával a templombani felesketése. 
A szavazatok összeszámitásáróli jegyzőkönyv, az egyház-
község levéltárába letétetvén. 

Az ily módon válasatott presbyterek felesketése előtti 
napon, a régi presbyterek, hivatalaikról lemondanak, — 
addig hivatalaikat folytatni kötelesek, s minden intézkedé-
seik, teljes érvényűek leendnek. 

7. A községek, városok külső elöljáróit illetőleg, 
azon gyakorlat, miszerint ők, mint ilyenek, a presbyte-
riumba, és annak tanácskozásaiba, eddigelő bofolyással 
bírtak, a népképviseleti presbyteriumok megalakításával, 
azonnal megszűnik, s az uj presbyteriuranak csak ugy le-

hetnek tagjai, ha presbyterekül, szavazat többség által el-
választattak. 

8. Az ekkint megalakult népképviseleti presbyterium-
nak, az egyházközség ügyeinek intézése körüli minden e l -
járásához kötött felelőség természetes kifolyásánál fogva, 
első teendője leend, eskü letevése után azonnal, presbyteri 
gyűlést tartani: jegyzőt választani, — mely hivatalra az 
iskolatanitók is alkalmazhatók; — minden ülésről jegyző-
könyvet vezetni, s minden következő gyűlést, az előbbi 
gyűlés jegyzökönyve hitelesítésével kezdeni; a meghite-
lesitést a lelkipásztor s gondnok, neveik aláírásával fogják 
bizonyitni. 

9. A népképviseleti presbyterium köréhez tartozik, 
az egyházközségi gondnokol, vagy gondnokokat választani 
mindig egy évre, és mindenkor az egyházi év elteltekor, 
igy sz. György napján, a mikorra gondnoki számadását e l -
készitni, s beadni köteles. A gondnokok mindenkor szava-
zati többséggel, s ügyes tapintattal, oly módon választassa-
nak, hogy a mennyiben a lelkész akadályoztatnék, az elnök-
séggel is az egyik, —• úgynevezett főgondnok — megbi-
zathassék. 

10. A presbyterek három évre választatnak, — az 
évet szent György naptól sz. György napig számítván — 
mely három év eltelése után hivatalaikról öszvesen lemon-
danak, s a fentebbi módon uj választás történik. A lemon-
dott presbyterek ismét megválaszthatok. 

11. Érvényes határozat hozására, a presbyterek ösz-
szes számának fele kívántatik. 

12. A népképviseleti presbyterium minden választást 
érvényesen gyakarol, — kivéve a lelkipásztor választását, 
mert itt a választáshoz, az egyházközségben minden, egy-
házi adót fizető, önálló, s erkölcsileg törvényesen meg nem 
rótt férfi családfőnek joga van, mely jogot mindenki, sze-
mélyesen gyakorolhat. 

13. A presbyterek kötelességei azok, melyek Canona-
inkban előadatnak, je lesen: fényleni a tiszta erkölcs, s val-
lásos élet követése által a nép előtt; ügyelni a netalán e l -
hatalmazni indult bün, s rendetlenségekre, az iránt a lelki-
pásztort értesitni; az egyházközséget, az elnök lelkipász-
torral együtt, a fenálló egyházi törvények értelmében kor-
mányozni; az egyházi törvényes hatóságok rendeleteit 
végrehajtani; az egyház jövedelmei beszedésében, mikor 
megbízatnak, híven és szorgalommal eljárni; az egyház-
község minden javairól, épületei — templom, lelkipászto-
rilak, s iskolákról, ezek jó karbani tartásáról gondoskodni; 
az egyházközség jogai felett, esküjökhöz híven, őrködni 5 
átalában arra törekedni, hogy az egyházban, mindenek 
szépen és ekésen történjenek. 

14. A népképviseleti presbyteriumok szervezésére 
vonatkozó ezen utasítás , oly menyiségben rendeltetik 
kinyomatni, hogy a kebelbeni minden egyházközségek 
abból kellő számú példányt nyerjenek. A kinyomatott pél-
dányok, az esperesi hival által, azon felhívás, illetőleg1 

meghagyás mellett küldetnek meg az egyházközségeknek 
több irányban, hogy a szervezési móddal azok, kik azt ve-
íetni kötelesek, megismerkedvén, azt mielébb foganatba 



venni siessenek; s e folyó évi martius 19-én tartandó egy-
házmegyei közgyűlésig, minden egyházközség magát ok-
vetlen szervezze; az egyházközség lelkipásztorai, a szer-
vezés mikor ?, mikénti ? megtörténte felöl, az esperesi hi-
vatalt értesitni köteleztetvén. 

* 

Hajnal Abel m. k. 
egyházmegyei jegyző. 

A MUNKÁCSI HELV. HITV. GYÜLEKEZET. A tiszán-
túli egyházkerület Debrecenben 1860. oct. 6. s több napjain 
tartott közgyűlési jegyzökönyve 12-ik száma értelmében, 
presbyteriuma újjáalakítását, szeretett lelkipásztora, Lite-
ráti János vezérlete mellett, folyó év febr. 11-kén tartotta. 
— Mely alkalommal főgondnokká: Szunyogh Lajos, al-
gondnokká: Bertók Lajos, pénztárnokká: Schuller Sámuel 
közfelkiáltással, a többi 11 presbyter, titkos szavazás utján, 
választattak meg. 

Majd mint amaz első pünkösdön, a szentlélek kitölté-
sekor, az összes nép szava zugó szélként emelkedett fel, s 
a magyarhoni prot. két testvér felekezet „unio"ja szem-
pontjából Kossuth Lajos urat, tiszt, főgondn okává, báró 
Vay Miklós, gr. Teleki László, Szemere Bertalan} Tisza 

Kálmán s Lónyay Menyhért urakat pedig autonoinialis 
érdemeikért , tiszteletbeli presbytereivé v á l a s z t o t t a A 
választás ünnepélyes rend, s teljes népképviselet joggya-
korlatával folyt le. Kanizsai Pál 

munkácsi segédlelkész. 
—-<>•— 

KÜLFÖLD. 

Paris, 1860 decemberben. (BELSŐ VÁLSÁG A 
FRANCIAORSZÁGI REF. EGYHÁZ KEBELÉBEN.) A szoro-
san confessionális és a szabadabb irány köztijharc a francia-
ref. egyház kebelében, az utóbbi időkben élénkebben gyúlt 
ki, mint valaha. „A hitbuzgóság kiodvasítja a szíveket, a 
helyett hogy uj sarjakkal termékenyítené meg," igy pana-
szolt Hagenbach már ezelőtt tizenkét évvel. Mig a szabadabb, 
rationalistikus irány, névszerint a két Coquerel által a „Le 
Lien" folyóiratban képviseltetik, addig a Pressensé Ed. 
ügyes szerkeztése alatt álló „Revue chrétienne" a szigorú 
pártnak szolgál közlönyül. Ez évi 11. számában tartózkodás 
nélkül mondja ki a Revue saját nézetét a két párt egymás-
hozi állása felett. A külföld tájékozása végett itt közöljük 
azon cikk fontosabb helyeit! 

„A franciaországi ref. egyház e pillanatban oly élénk 
vitakérdéseknek tárgya, melyeknek magos jelentőségét sen-
kisem ismerheti félre. A kebelében létező két párt közül: az 
egyik ugy tekinti az egyházat, mint vallásos, tényleges 
hiten alapult és ezen hitet tanító társaságot; a másik pedig 
oly emberek gyülekezetének tekinti azt, a kik tetszés sze-
rint hisznek a mit akarnak, és csakis bizonyos történelmi 

emlékezések, bizonyos vallási szokások és az állammal kötött 
szerződés által vannak egymással öszvefüzve. Az utolsó 
párt a maga számára felidézheti azon utat és módot, melylyel 
a franciaországi ref. egyház a concordatum idejében újra 
szervezteték: mert kétségkívüli dolog, hogy akkor az állam 
nem egy szabályszerüleg representalt és az egyház minden 
tagjaitól elfogadott hitvallásra támaszkodó papsággal alku-
dozott; az első consulnak csak ref. papokkal volt dolga, kik 
előtte állottak; röviden a külső szervezés megelőzte a bel-
sőt ; ez azon alaphiba, melynek következéseit a francia ref. 
egyháznak most kell már megérnie. — Félszázadig állott 
egymás mellett ama két párt, mindig jobban-jobban tűzve 
össze egymással, úgyannyira, hogy az ellenségeskedés 
már e pillatban ott áll, hogy a szakadás csaknem kikerül-
hetlen.— Bár mily heves volt is azonban eddig a harc, l eg -
alább egy közös téren mozgott az. Az úgynevezett libe-
rális, ugy mint az orthodox párt, Krisztus istenségéről -be-
széltek, jóllehet mindenik más-más fogalmat kötött e szó-
hoz ; mindketten őszintén tanították a Sz. írás szabályszerű 
tekintélyét, a csudák és jövendölések igazságát s a mint 
Strausztól „Jézus élete" megjelent, egyike a liberális párt 
legkitűnőbb tagjainak (Coquerel atya), a protestáns hit ne -
vében megtámadta azt.— 

Hanem tiz év óta sokat változtak a dolgok ; a liberális, 
párt e német kritika legtúlcsapongóbb eredményeit vette fel £ 
közlönyei oly eszméket terjesztettek egész tetszéssel, me-
lyeknek céljok az lehetett, hogy az apostoli tudománynak 
minden tekintélyét s az evangyéliom csudás tényeinek min-
den realitását elrabolják. Nemcsak Krisztus istensége, sőt 
még jellemének szentsége is kérdésbe hozatott. — 

A prot. szabadság nevében terjesztett eme nézeteknek 
hatalmas ellenzéket kelle támasztaniok; nemcsak dogmaticai 
discussióknak kelle einelkedniök hanem mindenki azt k é r -
dezé: a francia ref. egyház csakugyan valami hiten épült 
társaság-e? A liberális párt a keresztyén szabadság nevé-
ben elvet minden hitvallást s a sokaság füleit e szóval esik— 
lándoztatja — türelmesség. De hát valóban tűrni kellene-© 
egy oly papot, ki szószékről támadná meg Krisztus erkölcsi 
tekintélyét ? mert e következik a fölebbi elvből. Hanem az 
ilyen lelkész jól tudja, hogy ha egyszer engedné is azt meg 
magának, azzal a protestáns nép egyetemes roszalását ke l -
tené fel. A korlátlan szabadság, melylyel az ilyenek dicse-
kesznek, nem egyebek chimeránál, s már az illendőségnek 
gátolnia kellene őket, hogy azt a szélsőségig űzzék. Az 
egyház mégis csak hisz valamit, s ha ez az eset, akkor ki is 
kell ezen hitét fejezni. Ez oly következtetés, mely ma min-
den lélekben felmerül; a keresztyén népet csak nem fogják 
gátolni akarni, hogy hitét formulázhassa, s azt kívánni, hogy 
az evangyéliomra fektetett egyházban az evangyéliomról ne 
beszéljenek. 

A mi már ezen válságnak a ref. egyház állapotára l e -
hető következéseit illeti, azok három neműek lehetnek: 
vagy tovább tart még e viszony—mely a községek növekedő 
figyelme mellett ezután még kínosabb lesz;— vagy az egy-
ház az államtól azon jogot fogja kívánni, hogy egy szabály-
szerüleg összehívott synoduson tagjainak hitét formuláz-



hassa s mindazokat, kik e hitnek ellene mondanak, kebeléből 
kirekeszthesse; vagy végre, ha a concordatum kötelé-
ke a jövőben, a mely talán közelebb van, mint hinnők, 
szétszakad, az egyház szabadon is reconstituálhatja magát 
hitéből, mely létezésének joga. Nem szükség mondanunk, 
hogy az utolsó megoldás az, a mit mi kivánunk; az erő-
szakos elválás iránti kérdés mindinkább előtérbe lép; előbb 
vagy később az egyháznak szabadnak kell lenni; csak ily 
módon fejlődhetik tovább a „vallásos és egyházi élet." 

A mi a Revue felhozott szavaiban igaz van, készség-
gel fogja elismerni minden szabadgondolkozásu theologus; 
egyébiránt már azon ut és mód, a mint e lap az ellenfél 
nézeteit előállítja, eléggé mutatja, mennyire tűhegyre van 
állítva minden. — Az orthodox párt bajosan nevezhetne 
szószéket Franciaországban , melyben Krisztus erkölcsi 
jelleme az ő tisztaságában és istentségében valaki részéről 
megtámadtatnék. 

Egyébiránt a Revue Chrétienne derekasan szerkesz-
tett lap, mely névszerint a német theologia fejlését is 
érdekkel kiséri. A jövő évben „Supplément théologique" 
cimü kiegészítő részszel fog bővülni; két hírneves német 
theolog, az erlageni Herzog és a göttingai Dorner is, mint 
munkatársak fognak belépni. Herzog a hamis mysticismus-
ról, Dorner pedig Krisztus bevégzett szentségéről fognak 
cikkeket irni; különös érdekű lesz még Saint-Hilaire tör-
ténész ily cimü cikke is: „Ce quil faut á la Francé. Etude 
historique." 

Különös hevességgel buzog még a liberális part ellen 
a Lausanne-ban megjelenő lap: „Esperance." Poulain atya 
egyenesen kimondd e lapban, itt az ideje, hogy az úgyne-
vezett liberális pártot, mely a sz. irás természetfeletti tekin-
télyében nem hisz, az egyházból kiűzni, s a szószékekből 
el kellene kergetni. A fiatal Coquerel egy szabadelmü vá-
laszban felelt erre a Lien-ben s az óta heves vita támadt 
Poulain és Coquerel, az Esperance és Lien között. — A 
Párisban megjelenő Revue germanique, mint azt tőle várni 
lehetett, legujabbi számában a heterodox pártot védi és 
kérdezi: „Miért nem nevezi magát eretnekpártnak" ? A 
világ minden tekintetben az eretnekek által haladt tovább. A 
zsidók szemeiben Krisztus eretnek volt; ha ismét megje-
lenne a földön, bizonyosan az eretnekek oldalán foglalna 
helyet, mint a megelevenítő szellem oldalán az elválasztó 
és megölő betűkkel szemben. A régi biblianézet és az 
orthodox betűszerinti keresztyénség azon pillanatban száll-
nak sírba, melyben a szellemnek csudától megszabadult 
keresztyénsége dicsteljesen támad fel újra a történelem-
ben." 

Ezekből látható, hogy a franciaországi evang. egyház, 
oly pillanatokban, melyekben sok oka volna magát össze-
szedni, nem tud okosabbat tenni, mint legjobb erőit párt-
íusában koptatja és vesztegeti el. 

{Prot. Kirchz.J. 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missióra adakoztak, az alsó-zem-

pléni ref. egyházmegyéből a következő egyházak : A mádi 5 
ft. Örösi 1 ft. 49 kr. Csobaji 87 kr. Baji 41 kr. Ptrügyi 1 ft. 
58 kr. Tokaji 5 ft. 20 kr. Nagygéresi 1 ft. 2 kr. Kisgéresi 
1 ft. Ladányi 2 ft.Kenézi 2 ft. 22 kr. Bodrog-kereszturi 1 ft. 
86 kr. Tarcali 4 fr. 71 kr. Vámosujfalu-sárai 2 ft. Kenyéz-
lei 1 ft. 20 kr. Hídvégi 4 ft. 12 kr. Visi 1 ft. 52 kr. Megy-
aszói 2 ft. 6 kr. Erdöbényei 3 ft. 10 kr. Monoki 70 kr. 
Golopi 1 ft. Szerencsi 1 ft. 20 kr. Ondi 50 kr. Olaszi 2 ft. 
40 kr. Karádi 1 ft. 40 kr. Liszkai 5 ft. 78 kr. Máté János 
kistárkányi lelkész 36 kr. Hegedűs László sárospataki 
lelkész 1 ft. Lévai Imre 40 kr. Zsidai Dániel 1 ft. Nagy 
Fererenc 20 kr. Szabó Zsigmond 20 kr. Jánosi Lajos 20 
kr. Szakácsi János 40 kr. Kun Dániel 1 ft. Farkas István 
30 kr. Szakácsi Dániel 2 ft. Árvay József 1 ft. Dr. Lengyel 
Endre 1 ft. Katona Zsigmond 40 kr. Finkei Pál 30 kr. 
Heiszler József 40 kr. Szombati Imre 20 kr. özv. Galgóczy 
Imréné 30 kr. Antalfi János 1 ft. Szeremlei Gábor 1 ft. 
Összesen : 66 ft. 60 kr. o. é. — Továbbá: a kórógyi ref. 
egyház 1 ft. Sz.-péteri ref. egyház 6 ft. 70 kr. Senyeházi 
ref. egyház 1 ft. 

Libánoni keresztyének számára: Kórógyi ref. egy-
ház 1 ft. — Az ócsai ref. egyház 5 ft. 10 kr. Roszti Imréné 
asszony 1 ft. — Janosik Zsusánna és Teréz testvérek 1 ft-
Latinák Kati kisasszony 50 kr. — Marosi ref. egyházme-
gyéből (Erdély): a K.-szentmiklósi egyház 5 ft. 12 kr. — 
Lukafalvi 1 ft. 5 kr. — Koronkai 2 ft. 12 kr. — Backa-
madarasi 2 ft. 47 kr, — Ny.-Sz.-benedeki 70 kr. — Kele-
mentelki 3 ft. — A mező-túri ref. egyházból: özv. Csipes 
Mihályné 1 ft. — Csipes István 1 ft. — Csipes Mihály 1 ft. 
Csipes János 1 ft. — Csala Gergely 2 ft. — A perselybe 
gyűlt öszveg 9 ft. 13 kr. 

Az alsó-vadászi ref. egyház, lelkész és tanitó szá-
mára: A kórógyi ref. egyház (az egyháznak) 1 ft. — (a 
lelkész és tanítónak) 1 ft. 

A nemes-oroszi ref. egyház, lelkész és tanitó szá -
mára : A kórógyi ref. egyház (az egyháznak) 1 ft. — (a 
lelkész és tanítónak) 1 ft. — A senyeházi ref. egyház (a 
lelkésznek) 2 ft. — a lelkész ur (a lelkésznek) 1 ft. 

A pesti prot. árvaintézet számára: a kórógyi ref. egy-
ház 2 ft. Békássi József selyei ref. lelkész 1 ft. — ennek 
neje Erőss Lidia asszony 1 ft. — Körösparti 1 ft. nt. Pé-
terfi József, esperes ur 54 kr. — Edvi Illés László orvos 
ur 1 ft. 

E. E. gyámintézet számára : Edvi Illés László orvos-
tudor ur 1 ft. Szerk, 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Végvezekényi báró Baldácsi Antal ur 500 ft. ordasi ref. 
egyház 20 ft> 40 kr, szentgyörgyvölgyi ref. egyház 2 ft. 



ennek lelkésze 1 ft. Borbély László ur elemi isk. tanár Pes-
ten 2 ft. dunaradványi ref. egyház 1 ft. egy nagykűn ma-
darasi honleány 2 ft. 10 kr. az orosházi evang. egyház 10 
ft. kórógyi ref. egyház 5 ft. senyeházi ref. egyház 2 ft. 
Békássy József sélyei lelkész ur 2 ft. daróci ref. egyház 
Baranyában 10 ft. Szappanos László ur daróci lelkész 10 
ft. = 567 ft. 50 kr. 

„A pesti ev. reform, főiskolára": Szappanos László 
ur daróci lelkész 1 ft. Tóth Dániel ur 4 ft. 20 kr. kórógyi 
ref. egyház 2 ft. Békássy József séllyei lelkész ur 1 ft. = 
8 ft. 20 kr. 

,,A pesti ref. gyninasiumra": Szappanos László ur 
50 kr. Pesten Gulácsy Ferenc ur alapítványul 200 ft. Oláh 
István ur 2 ft. Dániel Ignác ur 30 kr. Pajor Titusz ur 2 ft. 
Pischinger Fer. 50 kr. Molnár József ur, asztalos m. 11 ft. 

Közli Török Pál. 

JELENTÉS. 
A dunamelléki egyházkerület megbízása folytán Engel 

és Mandello pesti nyomdatulajdonosok HALOTTAK, HÁZA-
SULTAK és KERESZTELÉSI ANYAKÖNYVEK készítéséhez 
szükséges, valamint az ilyen könyvekből készíteni szokott 
hivatalos kivonatokra rovatos és a kellő felírásokkal ellátott 
iveket feles számban nyomatván: ezennel tudatják az illető 
egyházakkal, miszerint hasonló szükségleteik kielégítése 
végett tett megrendeléseknek azonnal eleget tesznek a kö-
vetkező árakért: 

Az anyakönyvi rovatos ivek konca, 24 f v = 5 0 kr. o. é. 
A kivonatok íveinek konca 24 í v = 5 0 kr. 
Megjegyezvén, hogy a kivonatok íveinek mindenikén 

két ugyanazonnemü példány levén, az 50 kr. árért nem 24, 
hanem 48 darab szolgáltatik. 

Figyelmeztetjük t. c. olvasóinkat a „Különféle vi-
szonyokra vonatkozó papidolgozatok" hirdetésére, 
melyekre nézve ezeket irja a kiadó Szilády Károly u r : 

,,Bizony sajnos, hogy e könyv — melynek 1-ső kia-
dása 1850-ben megengedtetett — 1854-ben, egy cs. kir. 
megyei biztosban oly tudós censorra akadt, ki e prédiká-
ciókban előforduló némely bibliai idézeteket egyenest a csá-
szárra írottaknak tartván, azt betiltotta, — holott a k é r -
déses prédikációkat t. szerzője még káplán korában 1840 
előtt irá. — Persze folyamodtam felsőbb helyekre több Íz-
ben, de ott fent könnyebbnek tárták az első biráló Ítéletét 
egyszerűen csak megerősíteni, mint a könyvet újra átol-
vasva a nevetségre méltó ostobaságot felderíteni." 

A „Konkordantiára' vonatkozólag pedig a kiadó 
következő figyelemreméltó nyilatkozatát ajánlom az illetők 
jó indulatiba: 

„Ezt a t. Szerző ur nagy gonddal és terjedelemben 
most dolgozza ki, ugyanazért oly hamar nem mehet; de 
elvégre oly 4 vagy 5 vastag kötetü könyv válik belőle, 
milyen magyar nyelven aligha fog több e nemben talál-
kozni. — E megemlítés különösen azért szükséges 
nehogy más is ily terjedelmes munka kidolgozásába vagy 
kiadásába kapjon, s az állal mind magának, mind nekem 
kárt okozzon; mert bizony az ilynemű könyvnek, míg a 
biblia létezik, kelete ugyan biztos : de belátható, mi végte-
len hosszú időre nyúlik a reá fordított nagy költség csak 
parányi részének is bevétele." Szerk. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr . B a l l a g i Mór. 

HIRDETÉSEK. 

P á l y á z a t . 
A nagy-kun-turkevei helv. hitv. fiúiskolában egyik I-ső elemi osztály tanítóságára pályá-

zat nyittatik. Évi fizetés - 63 ft. o. é., 100 véka buza, 100 véka árpa, lakbérre 21 ft., fűtőre 7 ft. 65 
kr. o. é.; — két tűzi fa, 50 font hus , 50 font só, tiz iont fagygyu; s minden tanítványától évenként 
70—80 megy, egy csirke. — Az ezen állomást elnyerni kívánók, folyamodványaikat hozzámellékel-
vén, eddigi életük s jellenlegi állomásuk rajzát, valamint iskolai, erkölcsi s képességi szokott bizo-
nyítványaikat folyó évi april 2-ik napjáig a nagy-kun-turkevei helv. hitv. egyházi elöljáróság 
elnökségéhez küldjék be. — Kelt Turkeviben, febr. 7. 1861. 

(2 — 1) A helv. hitv. egyházi elöljáróság. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi kerületi evang. Collegiumnál a f. iskolai évre, a Józéfy-féle külföldi egyetemet 

látogató evang. hit jelöltek számára rendelt ösztöndíj kiosztandó. A pályázni kívánók, folyamod-
ványukat, a szükségelt bizonyittánynyal „a collegium igazgató, bizottmányához" címezve, folyó év 
februarhó végéig az alólirt jegyzőhöz küldjék be. 

Az iskolai igazg. bizottmány határozatából. Eperjesen, febr. 1-én 1861. Eaitsch Lajos 
bizottmányi jegyző. 



Épen megjelent és OSTERLAMM KÁROLY által megszerezhető a következő' érdekes m ű : 

Theoretisch praktische Organisten-Schule 
(org^elsclriile). 

Ein Handbnch für Organisten und die es werden wollen, sowie ftir alle Orgelfreunde, Kir-
chenvorstande und kirchliche Behörden. Insbesondere für den Gebrauch in Seminarien herausgege-
T)en von P. II. G. Davin. In zwei Bánden oder vier Abtheilungen. 

Megjelent az I. kötet,vagy is 1 és 2. osztály előfizetési ára minden osztálynak csak 2 ft. 4 0 
kr., (a későbbi bolti ár 4 ft. 80 kr. lesz) minden hat példányra gyűjtőknek egy tiszteletpéldány jár. 

Megjelent Kecskeméten s kapható minden hazai hiteles könyvárusnál: 

Különféle viszonyokra vonatkozó Papidolgozatok 2-dik 
(FordÖs Lajos egyházi beszédei első) 

füzete. Második kiadás. 
Ára 1 ft. o. é. — E kiadás még 1854-ben kikerült a sajtó alól, de — a hatóság által lefoglaltatván, 

— közre nem bocsáttathatott. Most uj cimlappal ellátva megjr a t. közönség kezeibe 
Jelentem egyszersmind, hogy Fördős KONKORDANCIAJÁ-nak 2-dik kötete immár sajtó 

alatt van. Kecskemét, febr. hó 1861. 
Szilády Károly 

( 2 — 1 ) könyYnyomdatulajdonos és kiadó. 

( 3 - 3 ) 
P á l y á z a t . 

A kisújszállási helv. hitv. egyház kebelében megürült egyik leánytanitói állomás, melyhez 
fizetésül 120 ft. o. é., — 12 pos. mérő kétszeres buza, 12 p. m. á rpa ; egy öl tíízi f a ; szabad lakás és 
8 köblös föld; ugy a tanuló leányok által, kiknek számuk 100 főre tehető, fejenként fizetendő egy 
véka árpa tandíj van kötve, — pályázat utján határoztatván betöltetni: pályázni kivánók felhivat-
nak, hogy e részbeni folyamondásaikat, életkoruk, állapotuk végzett tanulmányaik, s jelen alkalmaz-
tatásukat kimutató erkölcsi s képességi szokott bizonyítványokkal felszerelve, folyó évi mart. 15-ig* 
a kisújszállási ref. egyháztanács elnökségéhez nyújtsák be. 

Kelt Kisújszálláson, jan. 20. 1861. Az egyházi elöljáróság. 

OSTERLAMM KÁRÓLYnál Pesten épen megjelent: 

V A L L Á S T A N . 
Vezérfonál az evang. ág. hitv. konfirmálandók oktatásában. 

Kiadta 

SZTEHLO ANDRÁS 

losonci ev. lelkész, 

(3—3) Ara 12 uj kr. Minden tiz példányra egy tiszteletpéldány. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel ét Mandollonál, (Egyetem utca) í . sc. 

Mai számunkhoz az „1860-dtk évíl cimü Albumra előfizetési ív van mellékelve. 



Negyed ik évfolyam. 8 . Pest , febr. 24. 1861 

PROTESTÁNS 

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. emeiet. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : 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 akiadóhivatalban. 

H X B D E T E S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 njkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

PROTESTÁNS EGYHÁZI IGÉNY A VÁROSI 
KÖZPÉNZTÁRRA ÉS A PATRONATUS *). 

I . 

A pesti helv. hitv. anyaegyház a Pest városi 
hatósághoz, 1859-dik évi jun. 19-éw, a következő 
kérvényt nyújtotta be: 

Tekintetes városi Hatóság és Községtanács! A 
cs. k. magas kormány az általa kiadott nagyszerű 
tervek szerint rendelte az elemi, vasárnapi isko-
lákat, a reáltanodákat s gymnasiumokat átalakít-
tatni s elrendeztetni, kétségkívül azért, hogy a 
birodalomban s közelebb honunkban is a tudo-
mányosságot gyarapítsa, az erkölcsi művelődést 
előmozdítsa, s az ekkép kifejtendő értelmiség s 
nemesb érzület által a cs. kormánypálca alatt 
nyugvó népeknél anyagi jobblétet is idézzen elő. 

Azonnal megértette a magos kormány bölcs 
irányát, felfogta intézményeinek nagyjelentőségű 
tartalmát s hord erejét a Pest városi tekintetes 
Hatóság s Községtanács, — és nem késett a 
kebelében létező normális iskolákat, vasárnapi és 

A kullusiigyelvre a közpénztárból fordíttatni szokott 
öszegek minden hitfelekezetek adójából kerülvén ki, 
a protestánsok joggal igényt tarthatnak arra, hogy 
abból ők is aránylag részesíttessenek. E szempontból 
keletkezett a pesti ref. egyháznak a városhoz benyuj-
tott ebbeli kérvénye, mely, minthogy a város e jogos 
kérelem teljesítését a patronatusi kérdéssel akarta vi-
szonyba hozni, a pesti ref. egyháznak erre főtiszt. 
Török Pál ur tollából folyt kimerítő előadása mérték-
adó lehet másokra nézve is, kik hasonló körülmények 
közt a kultusügy tekintetéből városi segélyért folya-
modni akarnak. E tekintetből tartottuk korszerűnek 
az ez ügyre vonatkozó okmányok egész sorozatát 
közleni. Szerk. 

reáltanodákat szaporítani, átalakítani, gyarapí-
tani, a felsőbb rendeletekhez képest, — nemcsak 
házakat fogadván ki, melyekbe iskolákat telepítsen, 
s melyekért közel 10,000 ftnyi lakbért fizet, — 
nemcsak roppant épületeket emeltetvén, milyen 
a zöklkert-utcai, sok ezrekbe került reáliskola: 
hanem az 1858 — 59-diki költségvetés szerint ál-
talában a rom. kath. elemi s reáltanodák gyara-
pítására nem kételkedett 70,000 ftot meghaladó 
pénzösszeget fordítani. 

Tekintetes városi Hatóság s Községtanács! 
Dicséretesnek ismerjük e buzgóságot , mely a 
szellemi élet s értelmiséget elősegíti, — s eme 
jeles példa a pesti ref. egyházat is buzdítólag 
ösztönzi a követésre, annyival inkább, mert mi 
is tisztelettel méltányoljuk a cs. k. kormány ma-
gas célzásait, — mert mimagunk is sajnosan 
éreztük s tapasztaltuk, hogy elemiiskoláink hiá-
nyosak , — hogy vásárnapiiskolánk egyáltalán 
nincs, holott felekezetünkbeli 120 mesterinas 
van nálunk bejegyezve oktatandó, és hogy a róm. 
kath. gymnasiumok s reáltanodákba járó liitfele-
kezetünkbeli növendékeknek vallástani oktatá-
sukról sem gondoskodhattunk kellőleg. 

Ezekre nézve elhatározta a pesti ref. egyház, 
tanácsilag és közgyűlésileg, elemiiskoláját négy 
osztályúvá emelni, minthogy e nélkül iskolai nö-
vendékei sem gymnasiumba, sem reáltanodába 
föl nem vétetnének ; elhatározta vasárnapiiskolát 
állítni, melyben a mesterinasok taníttassanak, mi 
nélkül mesterlegényekké sem szabadulnának föl; 
elhatározta gymnasiumot nyitni meg, melyben 
növendékeink hitvallásunk elvei szerint és szelle-
mében vezéreltessenek, az egyházi elöljáróságnak 
illetékes felügyelése alatt. 



De hogy a magas kormány kivánatainak 
megfelelhessünk, — erre nézve őszintén bevall-
juk, — nem birunk kellő anyagi erővel. — Több 
mint hatvan éve annak, hogy egyházunkat s 
ebben az istenitiszteletet, a lelkészetet, s elemi -
iskolánkat fentartjuk, a városközségi pénztárnak 
legkisebb terheltetése nélkül. Most azonban kény-
szerülünk, a megkivántató tetemes kiadások te-
kintetéből, melyek fizetésére elégtelenek vagyunk, 
a városi közpénztárhoz is igényt támasztani, s e 
részben a pestvárosi IiatÓság és Községtanács 
jóakaratú s tevékeny gyámolítását alázatosan 
kérni; mit is annál biztosabban reménylünk, mi-
nél inkább meg vagyunk kérelmünknek jogsze-
rűségéről , igazságos és méltányos voltáról győ-
ződve. 

Ugyanis a városi közpénztárból, — melybe 
minden pesti lakónak , hitfelekezeti különbség 
nélkül, adózni kell, — az 1858 — 50-ik évi költ-
ségvetés szerint egyedül a róm. kath. lelkészek s 
egyházi személyzet részére 10,000 ftot meghaladó 
Összeg fordíttatik, — ide nem számítva a lak-
házaikra tett költségeket s lakbér-pénzeket, — 
egyedül a róm. kath. elemi és reáltanodákra 
pedig több, mint 70,000 ft. fizettetik egy évben. 
Ezen pénzösszegek tehát igen jelentékeny meny-
nyiségben a más hitfelekezetűek által fizetett évi 
adóból telnek ki, s ekképen Pesten a róm. kath. 
istenitisztelet, lelkészet, a róm. kath. iskolák ne-
vezetes részben a más hitfelekezetűek, köztük a 
helv. hitvallásuak anyagi erejével is tartatnak 
fen; midőn ezek viszont nem segélyeztetnek a 
közpénztárból. Már pedig az 1791. 26. t. cikk 
szerint, valamint a róm. kath., ugy az evangéli-
kusok nem járulnak egymásnak segélyezéséhez 
templomaik, paplakaik és iskoláik építése s fenn-
tartására, sem lelkészeik fizetésére nézve; sőt az 
1647-ik évi 12. t. c. világosan meghatározza, 
hogy azon közönségekben, melyekben a lelké-
szek a községi pénztárból fizettetnek, teljesen 
egyenlő fizetésrészek adassanak a róm. kath. 
parochusnak s az evangélikus lelkésznek. 

Mi épen nem teszünk észrevételt vagy kifo-
gást a pesti róm. kath. egyházak s iskolák irá-
nyában a városi közpénztárból követett ily 
sáfárkodásra nézve, mihelyt tudjuk, hogy a pesti 
róm. kath. egyházak s' iskolák e segélyt nem 

nélkülözhetik, — mihelyt tudjuk, hogy ilynemű 
segélyezésben hitfelekezetünk is részesülend. 

Melyrenézve tisztelet és bizalomteljes ké-
relmünk, melyet a Tekintetes városi Hatóság s 
Községtanács elé terjeszteni bátorkodunk, egye-
dül oda van irányozva: méltóztassék akkép in-
tézkedni, hogy a községi pénztárból a pesti ref. 
egyház is ezentúl évenként részesíttessék, azon 
arányban, melyben a róm. kath. egyház és isko-
lák részesülnek, a hitsorsosaink által fizetett adó-
mennyiséghez képest, a végre, hogy nélkülöz-
hetlen elemi és vasárnapiiskoláinkat, s az általunk 
tervezett gymnasiumot megalakíthassuk, fentart-
liassuk, gyarapithassuk. — Minthogy pedig be-
látjuk, hogy az évi segély meghatározására, ezt 
megelőzőleg az adómennyiségnek hitfelekezetek 
szerinti elkülönítése s az arány kiszámítása némi 
időt kiván, — mi pedig mondott iskolai osztá-
lyainkat közelebbi octoberben megnyitni elhatá-
roztuk; addig is, mig az arány megállapíttathat-
nék, már közelebb egy átalányc megrendelteim 
kérünk, — legalább liitfelekezetiink tagjainak 
számához képest, mely a kezünk közt levő, névről 
névre összeírás szerint 3756-ot teszen, — oly 
átalányt, melyben jövő novembertől kezdve a 
pesti ref. egyház, iskolái érdekében, részesít-
tessék. 

Bizton hiszszük, hogy ez ügyet csak meg 
kellett említenünk, kérelmünket csak ki kellett 
jelentenünk, és a pestvárosi Tek. Hatóság s Köz-
ségtanács a törvény iránti tisztelete s igazság 
szeretete s méltányosságánál, általában nemes 
érzületénél fogva, nem kételkedik azt teljesítni. 
Bizton hiszszük, nem lesz utolsó, már csak fővá-
rosi magasb értelmisége s lelkülete s miveltebb 
érzületénél fogva is, —Sopron, Pozson, Komárom, 
Kassa, Eperjes, Kecskemét s más meg más több 
s honunkbeli városi hatóságok naponként szapo-
rodó sorozatában, melyek a keblükben levő 
evangélikus egyházak és iskolák szükségeik pót-
lására jelentékeny évi segélyeket rendeltek meg. 
Bizton hiszszük, nem marad hátrább a Bécs vá -
rosi hatóságnál, mely a bécsi ágost. és helv. hitv. 
egyházak iskolájának építésére f. év mart 10-én 
50,000 ftot rendelt ki a városi közpénztárból, s 
az évi segély iránt intézkedett. Bizton hiszszük, 
hogy a pestvárosi tek. Hatóság s Községtanács 
figyelemmel fog lenni O cs. kir. Ap. Fölségének 



1850 és 52-ben kibocsátott legmagasb nyil t-
parancsaira az egyház s iskolai ügyek tárgyában; 
— és a budai n.m. Helytartósági osztálynak f. évi 
mart. 10-kén kelt, s mindkét hitfelekezeti evang. 
superintendensekhez s administratorokhoz uta-
sított kegyes intézményére, miszerint ezeknek 
tudtul adatik, liogy: ,,Nicht nur die Kirchenge-
meinclen, sondernauch die poiitischenCommunen 
sind verpílichtet, zur Begründung, Erhaltung 
und Hebung der Volks-Schulen nach ihren Kraf-
ten beizutragen." — Bizton liiszszük, liogy a 
pestvárosi tek. Hatóság s Községtanács 0 Föl-
sége magvas szellemét s irányát tisztelve intézke-
dendik, mint a ki a. bécsi ágostai s helvét hit-
vallású egyházak építendő' iskoláinak javára 
150,000 ft. értékű telket rendelni kegyelmesen 
méltóztatott. 

Midó'n mindezekre nézve kérelmünket tisz-
telettel s bizalommal ismételjük s reményteljes 
kilátással nézünk a tek. városi Hatóság s Köz-
ségtanács határozata elé; egyszersmind, minthogy 
a mondott tanintézeteket közelebbi october kez-
detén, — Isten segedelmével, — megnyitni szán-
dékozunk: alázatosan kérjük, miszerint egyhá-
zunkat kérvényünk tárgyában hozandó határo-
zata feló'l, magunk további alkalmazkodása vé-
gett, idejekorán értesiteni méltóztassék. 

Megkülönböztetett igaz tisztelettel maradván 
a Tek. Városi Hatóságnak s Községtanácsnak 
alázatos szolgái a pesti ref. egyház tanácsa, az 
1859 évi junius 19-én tartott egyháztanácsi ülés-
ből. Ilubay József m. k. ez ido szerinti fó'gondnok. 
Török Pál m." k. lelkész. 

E kérvényre a pestvárosi tanács feleletül 
ime választ adta: 

33,269. A pesti reform. Egyházgyülekezet 
tisztelt tanácsának. Habár a tanács áthatva, a 
reform, egyház s elemi tanodák fentartására szük-
ségelt kiadásoknak részben a városi közpénztár-
ból leendő pótlása iránt e tanácshoz intézett ké-
relem igazságától, nem különben szemelőtt tartva 
a magas kormány legújabb időben a népnevelés 
körében életbeléptetett intézkedéseit s hely 
szükséget kielégitő elemi tanodáknak a városi 
pénztárból leendő segélyezését a népnevelés ér-
dekében teljesen méltányolni tudja: ugy más 
részről, tekintve, hogy az ekként átvállalandó 

segélyezés által, a község vállaira nem csekély te-
her háromland, s hogy ezen kötelezettség az 
ezzel kapcsolatban levő jogoktól elváltán alig 
képzelhető, — a tanács csak ez esetben s ugy 
képes kérelmét támogatva a községtanács végle-
ges határozata alá terjeszteni, hahogy a tisztelt 
egyházgyülekezet eleve készségét kijelenti a 
helybeli elemi tanodáira nézve, a városi hatóságra 
a véduri jogot oly mérvben s azon következmé-
nyekkel, melylyel az a városi kath. reál s elemi 
tanodáknál gyakoroltatik, átruházni. 

A tisztelt egyházi gyülekezeti tanács fen-
tebbiek fonalán tehát felhivatik, miszerint e rész-
beni nyilatkozatát mielébb mutassa be. 

Illetve a vallásbani oktatását a kath. reál-
vagy elemitanodákat látogató reform, ifjaknak, 
utasíttatik a tisztelt egyházi gyülekezeti t a -
nács, miszerint megnevezése mellett azon kath. 
városi tanodáknak, melyek a reform, ifjak részé-
ről nagyobb számmal látogattatnak, — hovaha-
marább egy a vallás oktatására feljogosított s 
alkalmas egyént ajánlatba hozni, hogy ez a val-
lásbani oktatással az illető tanodákban a hatóság 
részéről megbízathatván , részére a szokásos 
kateclieta dijnak a községtanács utján a házi 
pénztárból leendő folyóvátétele iránt a kellő 
intézkedés megtétethessék. 

A tanács Pesten 1859-dik évi julius hó 
27-kén tartott üléséből. 

(Folytatása köv.) 

EGYHÁZUNK KÉPVISELTETÉSE AZ ORSZÁGYÜLÉSEN. 

E lap m. évi 49-dik számában Gy. ur Hontból ezeket 
irja : „Olvastuk a lapokban, hogy készületek tétetnek az 
országgyűlés összehívására — olvastuk azt is, hogy kik 
lesznek ocla hivatalosak, de superintendenseink megint csak 
elmaradnak." — Főtiszt. Máday Károly sup. ur pedig e 
lap f. évi 3-dik számában mtgos Rcidvánszky Antal főispán 
úrhoz intézett nyiltlevélében szükségesnek és kívánatosnak 
tartja, hogy az 1848-ki 20-ik törvénycikkben kifejezett 
„jogegyenlőség és viszonosság" a közelgő országgyű-
lésen egyebek közt „egyházunknak a többi, törvényesen 
bevett egyházak példájára az országgyűlésen leendő kép-
viselésére is" alkalmaztassák. Egyházunkat tehát mind a 
két tisztelt ur képviseltetni óhajtja az országgyűlésen; a 
mikéntet pedig főtiszt. Máday sup. ur, ugy látszik, magára 
az országgyűlésre bizza, Gy. ur világosan formulázza. De 
ha sejtelmem nem csal, főtiszt. Máday sup. ur óhajtása is 



Gy. úréval találkozik; mert a törvényesen bevett vallásfe-
lekezetek nem levén mint olyanok képviselve az alsó táblá-
nál (megtartom a régi elnevezést), egyházunkat ott kép-
viseltetni nem kívánhatjuk, de ha képviseltetnie kell, ex 
most már csak a felső táblánál történhetik a superintenden-
sek által. 

Miként fog a felső tábla rendezésének függőben 
hagyott kérdése megoldatni, következőleg lesz-e ott vala-
mely egyház képviseletének helye avagy nem, miként 
nincs mar az alsó táblánál ? most még tudnunk nem lehet. 
Valószínűnek látszik, hogy a kath. főpapság ott fog ülni 
ezentúl is. Én ugyan pillanatig sem titkolom senki előtt 
nézetemet, hogy nemcsak kívánatos, hanem szükséges is 
ugy eltávolítani a felső táblától a papságot, mint papságot, 
miként el van az alsó táblától távolitva, s ez esetben ugy 
Gy. ur, mint főtiszt. Máday sup. ur sem kívánná képvisel-
tetni egyházunkat az országgyűlésen. De miután ott lesz a 
felső táblánál ezután is a kath. clerus, következetesnek 
találom sokaknak azon óhajtását, hogy ott legyenek a prot. 
egyház emiitett képviselői is. 

Mind a mellett én ellenkező értelemben nyilvánítom, 
eszmecsere végett, igénytelen véleményemet. 

Okaim, röviden kifejtve im ezek: 
Világi törvények hozatalába avatkozni nem hivatá-

sunk. Urunknak, a kit szolgálunk, országa, saját nyilatko-
zata szerint, nem e világból való; ennélfogva iskolai ké-
peztetésünk is e szempontból indulván ki, világi törvényeket 
nem tanulunk, a Corpus Juris, Verböczy nem tárgya ta-
nulmányainknak, az pedig elvitázhallan, hogy a világi 
törvényhozónak az észjogon kívül* jártasnak kell hona régi 
s ujabb tövényeiben lennie, s tudnia a törvényhozási fölme-
rült tárgy miként áll a külföld különböző országaiban s 
ezeknek intézkedései közöl melyek ültethetők át foganattal, 
a tényleg létező viszonyok közt, a haza földére, stb. 
Ilyesmivel foglalkozni sem időnk, sem hivatásunk. Nem egy 
vérző sebe a hazának származott onnan, hogy a kath. 
clerus, hivatása ellenére, világi törvényhozásba avatkozott, 
s ez is oka, hogy én ezentúl sem fogom örömest látni tör-
vényhozóink gyülekezetében; következetesség tehát r é -
szemről s elvrokoniméról, hogy ott superintendenseinket 
sem óhajtjuk látni. 

Oda, a hol nem szívesen látnak, nem szeretek menni. 
Ne ámitsuk magunkat. A papság, legyen bármely vallás-
felekezet^ ugy külföldön, mint nálunk, több évtized óta, 
valljuk meg, bizony nem kedveltetik. Ki és mi oka en-
nek ? nem kutatom, de a tény elvitázhatlan. Emlékezzünk 
csak vissza, mily szánandó volt e tekintetben a kath. papság 
helyzete 1848 előtt országgyűléseinken. A világ e hangu-
lata legalább nálunk, ugy látszik, kissé szelídült, de alap-
jában, ugy vélem, mitsem változott. Mert, hogy vannak 
köztisztelü társaink, ezek nem azért, mivel papok, hanem 
más személyes tulajdonaikért tiszteltetnek. Minek tolakod-
nánk tehát oda, a hol bennünket, mint papokat, nem szíve-
sen látnának! ? Biztosithatok mindenkit, eddig nem volt 
okom megbánnom, hogy paposkodásom óta világi ügyekbe 
nem avatkoztam, noha nem tagadom, hogy azok engem is 

bizony érdekelnek. Megbánásra pedig ily beavatkozásért 
tudok akármennyi példát. 

Egyházunk érdekei nem voltak-e, kivált az ujabb 
korban, elég erélyesen támogatva, védve a haza atyjai 
által? 1608 óta 1848-ig, valamennyi kedvező törvény ho-
zatott a protestánsokra nézve, azt világiak küzdötték ki a 
prot. papság törvényhozói befolyása nélkül. E támogatás, e 
védelem a világiak részéről, a midőn kívántatni fog, ezen-
túl, arra mutatnak a jelpk, még kevésbé fog hiányozni. Az 
indítvány tehát csökkent bizalmat zár magába törvényho-
zóink irányában. 

Tán nem nehézkedik már sokáig e hazára azon átok, 
hogy minden országgyűlésen vallásügy keserítse a kedé-
lyeket. A kegyelem Istene megadja tán nem sokára érnünk 
azon időt, hogy mit az 1790—91-ki atyák „fine stabili-
endae inter se perpetuae harmoniae ac unionis" elérni 
buzogtak, de tökéletesen el nem értek, mindazt a közelgő 
országgyűlés az 1848-ki törvényekbe iktatott „tökéletes 
egyenlőség és viszonosság'' alapján ugy intézi el, hogy 
vallásügyekkel többé, vagy legalább egyhamar foglalkod-
nia ne kelljen, igy egyházunk képviseltetése e részben 
fölöslegessé fog válni, a többihez pedig semmi köze. 

Nézzük a tárgyat még pénzügyi oldalról is. Superin-
tendenseink prot. papi szegénységüknél fogva nem akar-
hatnak versenyezni anyagi tekintetben a gazdag kath. 
clerussal; ugy vagyok azonkívül meggyőződve, hogyha 
önköltségeiken kellene a törvényhozásban részt venniek, e 
megtiszteltetést őkmagok deprecálnák. Hogy tehát külsőleg 
is méltóan képviselnék az egyházat, e célra költséggel az 
egész vallástestületnek kellene járulnia. Tegyük fel immár, 
hogy egyházunk méltó képviseíésére elegendő volna, mit 
az 1848-ki V. tcikk 56. §. a képviselőnek rendel, t. i. 5 
pft napidíj, s lakbér fejében évenként 400 pft; tegyük fel 
továbbá, hogy az országgyűlés rendesen csak nov. l - j é tő l 
mart. 31-kéig, és igy 151 napig tar t : a calculus igy üt k i : 
151X5—755-}-400=1155, a 8 superintendens tehát 9240 
pftba kerülne, ennél fogva olyan összvegbe, melyet, mint 
terhet, évenként előteremteni aligha könnyű feladat, vagy 
ha elöteremtetnék is, vele nálunk, hol, olyan nagy halommá 
növekedék a sokféle szükség, tán életbevágóbb ügyeket 
lehetne előmozdítani. 

Igénytelen nézeteimnek csalhatlanságot nem tulajdo-
nitok, de mig jobbra nem taníttatom, váltig állítom: ma-
radjunk mi csak a bibliánál! 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBBITÁSÁRA. 

(Folytatás). 
Azért szeretettel kérek fel mindenkit, kinek ügyébe 

esik, ne tartsa fáradságnak Beythe Istvánnak ez igen 
nagyértékü énekkönyvét is a többek között felkutatni, mivel 
ezen egyedül ismert példány, mely Nagy István ur szíves-
ségéből van nálam, s melyért 'most őszinte köszönotemet 



nyilvánítom, csonka levén, még sok oly adat lehet benne, 
'melyek közzététetvén, egyházi multunkra az eddigieken 
kívül még több fényt is deríthetnének. Kutatási helyül Yas-, 
Zala- és Sopronmegyéket hiszem legalkalmasabbnak, mivel 
azon tényen kivül, hogy Beythe István ezekben vala supe-
rintendens, még a kezemnél levő könyvben egy jegyzet is 
szól mellette a feltalálótól beirva : „Ezen szép maradványt 
leltem Felső-Őrben, igen nagy munkával és fáradtsággal, 
mivel az egész nagy helységet csaknem házról-házra 
öszvejártam, mig ráakadtam. 1841. Nemes." — Az itt 
említett Felső-Őr Vasmegyében van Körmend mezőváros 
szomszédságában. 

Most tovább menve az ismertetésben, a megjelenés 
szerinti idösorozatnál fogva a psálmusokból Yaló isteni-
dicséretek kiadása következnék. De minthogy az eredeti 
szöveggel nem birok, s meg az, hogy róla az eddigieken 
kívül ugy sem lehetne valami ujabbat és fontosobbat fel-
hozni, miután rendszere nincs, egyszerűen elmellözzük s 
áttárünk Göncy F. György énekeskönyvére. 

Gönczi F. György énekeskönyve három különálló 
részből áll, úgymint a psálmusokból való istenidicséretekböl, 
teljesen felvéve az 1590-diki kiadást, mint olyan szerint, 
melyben először gyűjtettek azok egy külön Önálló füzetté; 
mert az ez előtti, valamint a későbbi énekeskönyvek is csak 
a többi ünnepi darabok közé beosztva vették fel a psálmu-
sokból való istenidicséreteket, — továbbá ,,a tulajdonképeni 
ánekeskönyvből," és harmadszor egy „appendixből." Mely 
három rész közül ez utolsó az olyan darabokat foglalja 
magában, melyek már a könyv rendezése után, hihetőleg a 
nyomtatás ideje alatt érkeztek a küldőktől Gönczi F. 
•Györgyhöz. Ez appendixnek rendezésében szinte az egyházi 
év vétetett zsinórmértékül; de minthogy az elkésett dara-
bok kevés számmal valának, ezért a rendszer természete-
sen csonka maradt. 

A tulajdonképeni énekeskönyv, mely mintegy tulaj-
donképeni lelkét teszi az egész műnek, ismét két részre, 
nevezetesen, ünnepi és különféle énekekre oszlik. 

Az első rész az adventi, karácsoni, kiskarácsoni, vizke-
reszti, virágvasárnapi, nagypénteki, húsvéti, áldozó-csütörtö-
ki, pünkösdi, szentháromságnapi énekeken kivül magában 
foglal még több invocatioi énekeket is, majd az atyához, a fiú-
hoz, majd a szentlélekhez intézve. S ezek után állanak a tízpa-
rancsolatról, keresztyén hitről, a miatyánk és az urvacsorá-
ról szóló énekek. 

A második rész tarka tartalmával majd nemzeti bajo-
kat, mint például a mohácsi vészt sirató ének, majd egyházi 
siralmas panaszokat és vigasztalást tárgyazó darabokat 
nyújt az olvasónak. És végre több könyörgéseket, intése-
ket, ételután való és reggeli dicséreteket tartalmaz, zára-
dékul hozzá ragasztatván ezekhez két, egy esőért könyörgő, 
s egy házasságról szóló ének. 

Rendszeréről, mivel a szives olvasó az eddig mon-
dottakból azt elég világosan kiveheti, nem szólok, hanem 
.áttérek Molnár Albert zsoltáraira, előrebocsátván még azt, 
hogy külső megjelenése és aprólékos sajátságairól azért 
nem emlékezem, mivel az eredeti kiadás nem levén nálam, 

azokat elő nem sorolhatom ; mert a mi tudósítást adtam, azt 
is csak Brever Lőrinc lőcsei nyomdász 1676-ki kiadása 
nyomán eszközöltem. 

Molnár Albert zsoltárai először 1607-ben Herborn-
ban, Hollós Kristóf nyomdásznál jelentek meg, másodszor 
pedig Oppenheimban 1612-ben. Az első kiadás hazánkban 
oly ritka, hogy alig egy-két példányban található. Ez igen 
becses könyv, mely Nagy István ur szívességéből van n á -
lam, kis 16-rét kiadásban bocsáttatott világ elé, ajánlva: 
„Serenissimo principi ac domino D. Friderico IV. Comiti 
palatino ad Rhenum, sacri Romani imperii electori primario, 
Bavariae Duci" és „illustrissimo principi ac domino D. 
Mauritio landgravio Hassiae comiti Cattimelibocorum, De-
ciorum, Zigenhani et Niddae." Az ajánlólevél, mely latin 
és magyar szöveggel van az elöljáróbeszéd elé téve, oly 
kedves, miszerint méltó volna, ha a hely szűke megengedné, 
közzétenni; de ezt most ide Írnunk természetesen nem 
lehet, mivel tartalmával csak Molnár Albertnek egyéni 
életére vetvén világot, nem itt, hanem az életíratok rova-
tánál van annak illendő helye és fontossága. Inkább h e -
lyette egy ajánló versecskét közlök, mely minthogy t á r -
gyunkra vonatkozik, megérdemli a figyelmet; s a melyet 
egy szinte külföldön levő magyar theologus irt Molnár 
Alberthez megtiszteltetésül. Felirat: „Paraphrasis Ungarica 
et accomodatio ad Dn. Albertum Molnár, Davidis Psalmos 
rhytmus expressos, dulcissimae patriae communi donan-
tem." 

Dávid királynak másfélszáz zsoltárit, 
Szentlélek által íratott énekit, 
Gyönyörűséges nótáju versekre 
Ketten szerzettek franciai nyelvre. 
Ötvenit Clemens Marótli fordította, 
És az többit az Theodorus Béza, 
Ezeket osztán Németek, Olaszok, 
Spanyolok, Belgák és Anglusok, 
0 nyelveken követték és Lengyelek, 
Az Lengyelek után az tisztes Csehek, 
Kik Dávit zsoltárit egymást követvén, 
Egyenlő nótákkal éneklik szépen. 
Hogy pedig még nem volna deák nyelven, 
Spetha András deákul szerzé éppen. 
Kinek az ő gyönyörű ékes voltát, 
Még Orpheus sem győzné meg nótáját. 
Midőn ezt jól látná az Molnár Albert, 
(Az ki sok országot látott és tengert), 
Hogy ennyi sok keresztyén nemzet közül 
Csak magyar nép volna ez versek nélkül, 
Használni akarván ö nemzetinek, 
Segedelméből az kegyes istennek, 
Az zsoltárt magyar versekbe formálta, 
És az francia nótákra szabta: 
Kit tőle végy jó néven olvasó, 
Hogy istentől néked adassék sok jó. 

Aláírva : Sigenae Nassoviorum VII. Calend. Maj. 1607* 
Johan. Fisiczki Farkasfalvanus. S. S. theol. studiosus. 



Gelei Katona István öreg graduálja. 

E temérdek fáradságba került munka nagy fél íves 
alakjával, s teméntelen kólájával valódi próbaköve lehetett 
Celei Katona István türelmének és kitartásának. Már maga 
az előbeszéd is oly hosszú, hogy mostani időben megjárná 
egy önálló munkának ; terjedelme becsületes négy nagy 
ívet teszen. Ezen élőbeszédben , melyet egy Rákóczi 
Györgytől szerzett, s kézaláirásával megékesített értesítés 
előz meg, a szerző hosszan beszél az éneklésnek eredete 
<ís értékéről, s a templomokban használt zeneszerszámok-
ról. Benne az Istendicsérésének két nemét különbözteti 
meg: u. m. a cselekedettel valót és a szóbelit; ugyan azon-
ban, hogy ez utolsót ismét két, nevezetesen beszédes és 
dallamos részekre osztja fel. A dallamos részről pedig azt 
mondja, hogy az ,,avagy mesterséges eszközökkel, avagy 
penig csak természet szerint valóval levő." „Az énekszóval 
való dicséretbéli mesterséges eszközök az orgonák, regálok, 
kornéták, hegedűk, lantok, cimbalmok, trombiták és több 
a féle lantornák. Az természet szerént való éneklői eszköz 
penig az szó,,avagy az száj, az nyelv, az pofák és ajakok, 
hogy az tüdőt, torkot és gégét ne említsem. Az honnan 
amaz instrumentális musicánafe, imez penig vocalis-nak 
hivatik" stb. Ezek után a szerző hosszan értekezvén az 
orgonák feltalálása és az istentiszteletbe lett behozataláról, 
kimondja, hogy „jobb volna azokat a nagy tömlöü furulyá-
kat és sok süvöltőü fúvókat, a hol vágynák is a templomok-
ból kihányni és az kovácsoknak műhelyébe adni," mert 
olvasva alább, „azokban semmi sincs, hanem inkább fajta-
lanságra és testi viczkándozásra pezsdltik őket (a híveket) 
az igének hallgatlatásától, s abban való gyönyörködéstől 
penig ugyan elfajitják, és mint az muzsikában felettébb 
gyönyörködő emberek azok miatt az ételt is gyakorta elfe-
lejtik és éhen maradnak." Az orgonát használókról pedig 
igy nyilatkozik: „Azont követik, a mit amaz vizes-* vagy 
eczetes, vagy pedig büdös bor áruló hamis korcsmárosok, 
a kik hegedüst vagy furulyást fogadnak a pinczéjekhez, 
csakhogy inkább a borokra vonhassák a dözslő embereket, 
a kik gyakorta a szép szóra képest, még az őszinte való 
tiszta jó bort is elhagyják, s a zavartra és zagyvatolíra 
mennek," „A szájjal vagy szóval való dicsőítésnek" ismét 
két nemét veszi fel : „figurást és simplexet." „A figurás 
éneki tisztelet az, a mikor az éneklők nem mind csak azon 
egy tonuson és tenoron viselik szavokat, hanem mind más-
más különbözőn." Ez éneklés módot helyben hagyja Gelei, 
ha anyai nyelven történik; de a latin nyelven mondott 
harmoniás éneklésről helyesen igy nyilatkozik, hogy a hall-
gatók ugy járnak, mint azon nyavalyások, a kik a suhogó 
pecsenye szagot érzik, vagy a pénznek pengését hallják, s 
a pecsenyében és pénzben semmi részök sem, lesz. 

Az egy hangoni éneklést Gelei már teljes mértékben 
szükségesnek és helyesnek véli, mint olyat, a mely által a 
hívek egymást kölcsönösen serkentik és buzdítják az Isten 
nevének dicsőítésére es ma gasztalására: s annyival is 
inkább ajánlja, mivel ennek apostoli használat által szente-
sitett történeti jogosultságát is., elismeri ellentétesen 

a föntebb mondottakkal, a figurás és orgonás éneklés-
sel stb. 

(Folyt, követk.) 
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ISKOLAÜGY. 

VIRIBUS UNITIS. 
Nehezen határoztam el magamat a fentebbi felirat 

használására, mert ha a mai világban van hitelét vesztette 
mondás, ugy bizonyára ez az, nem azért ugyan, mintha; 
magában hitelt érdemlő nem volna, de inkább azért, mert 
bizonyos experimentátorok a contrário akarták üdvös vol-
tát bebizonyítani. Elég az hozzá, a cimmondat most is any-
nyit ér annak, ki szerinte cselekedni akar, aranyat ér 
nekünk, évangyélmi keresztyéneknek, ha mindennemű 
párt érdeket félretéve, egy pont, egy cél felé irányozzuk 
tevékenységünket, egymást kölcsönösen buzdítva, segítve. 

Nem mondom pedig mindezeket azért, mintha ilyen 
eröközvetitése nélkül egészen szűkölködnénk, mert világos, 
hogy csak olyan öszvesiíésnek köszönhetjük törvényes 
jogaink ujrai élvezhetését, — mondom ezt inkább azért,, 
mert ezen közreműködést az egyházban, kivált pedig az 
iskolát illetőleg, egy némely egyház-kerületben nem látom 
oly szilárdnak, oly egybehangzónak, minőnek ezt látni 
kellene. 

A református testvérek e, tekintetben okvetlenül meg-
előztek, mert minden egyes e. kerületnek van ker. főisko-
kólája, s bár némi tekintetben ott is vala súrlódás, ennek 
a józan érett megfontolás csak hamar véget vetett. 

És e helyütt kérdem, meg van-e az a 4. a. h. ev. 
superintendentiában ? Sa jnál tatai kell bevallanunk, hogy 
nincsen, mert a sopronyi Lyceumat kivéve, tettleg kerületi 
iskolánk nincsen. 

A pozsonyi főiskolát a városi esperesség vallja m a -
gáénak a nélkül, hogy a dunán inneni kerület segélyét 
nélkülözheti, s a nélkül, hogy az kerületi iskola volna, ugy 
hogy nem nagy dicsőségünkre, az ottani theologia fentar-
tása ez idén egyes protestáns fáradhatlan férjfmi buzgalma 
által vált lehetségessé. 

A szarvasi főiskolát ritka "áldozat készséggel a békést 
esperesség tartja fel, a selmecinek minden- törekvése a k e -
riiletiség megnyerésére van irányozva, a nélkül, hogy azt 
mostanig teljesen megnyerte volna, mig a besztercebányai 
minden erömegfeszitéssel igyekszik e kor kívánalmainak 
eleget tenni a segélyezést szintúgy óhajtva, mint testvérei. 

Mit mondjak végre a tiszai e. kerületről ? Örvende-
test valóban nem. — Csodálatos ! A tiszai ev. kerület rég 
azon hirben van, hogy a legrendezettebb egyházkerületek 
közé tartozik, s ime még is mit kell látnunk ? Mig a szoro-
san vett egyházi ügymenet valóban örvendeztető látványt 
nyújt, addig a szorosan vett iskolai ügy folyton sinlik, s ha 
a segély és orvoslás soká késik, annyi éven át viruló életé-
nek nem sokára vége szakad. 



Iliában dicsekszünk mi azzal, hogy annyi meg annyi 
jeles iskolánk van, ilyen meg amolyan derék tanárokkal 
bírunk! Ha e dicsekvést csak a tanárok külnyomorán sze-
rezhetjük meg, valóban szomorú a mi dicsőségünk, pedig 
ki e. kerületünket ismeri, kinek szegénységünkről csak 
sejtelme is van, tudja, hogy az nagy vagy épen nagyobb 
terhek elviselésére nem is képes. 

De hát hány iskolája van tulajdonképen a tiszai kerü-
letnek, hogy azoknak fentartására elégséges erővel nem 
hír ? kérdezhetné valaki, mire felelnünk kellene : Van is, 
nincs is. Mert ha azt vesztik, hogy az e. kerület által az 
eperjesi gyinnasium, a tlieologia, a késmárki, a rosnyói, a 
miskolci iskola és a tanítóképezde segélyeztetik, akkor hat 
ker. iskolánk van, ha pedig ugy vészük, hogy eddigelé az 
e. ker. által egyetlen egy sem tarthatik fen egészben, ak-
kor egy sincs, mi mellett azonban megjegyzendő, hogy az 
e. ker. a theologiát s a tanitóképezdét határozatilag magáé-
nak vallotta. 

És épen abban rejlik a mi bajunk, hogy a kerület ereje 
hat részre van forgácsolva a helyett, hogy öszvesitve lenne 
és ha ma, holnap egy más intézünk lélekzeni megszűnik, 
<ez csupán csak a „viribus unitis" elvének megvetéséből a 
helyiérdekek, az általános közügy felebbi helyeztetéséből 
lesz megmagyarázható. 

Minekelőtte azonban e tárgyban szerény javallatot 
mernék tenni, nem lesz talán felesleges megvizsgálni, váj-
jon van e c. kerületünknek 9 azaz kilenc főbb iskolára 
szüksége, vagy nincsen, mert az emiitett hat intézethez, 
még három u. m. az iglai algymnasium , a rimaszombati 
egyesült felgymnasium s a császári lőcsei iskola járul. 

A tiszai ev. e. kerület kb. 150,000 lelket s közöttök 
15,000 tanulót számlál, ugy hogy minden liz lélekre egy 
tanuló esik, mint az egyes egyházaink statistikai adatai 
bizonyítják. Száz tanuló közül általán véve kettő jő az al-
gymnasiumba ugy, hogy öszvesen 300 kerületbeli gymna-
siális tanulónk volna. Feltéve azonban, hogy e calculus sze-
rint a gymnasialis tanulók száma igen csekélynek látszhatik, 
adjunk még egy percentet hozzá, ugy hogy 450 gymnasi-
alis tanulónk lenne, melyből különben Lőcse, Rimaszom-
bat, Igló legalább százat absorbeál, minél fogva a kerület-
nek 350 tanulója lenne, kiknek 35 mond harmincöt rendes 
tanítót tartunk, a nem csekély számú segédtanítókat ide 
nem számítva. — Ezek szerint egy tanítóra liz tanuló esik, 
tekintetbe nem is vévén azt, hogy jelenleg talán félig nem 
kerületbeli 20 theologiai tanulónak három vagy — mit bizo-
nyosan nem tudok — négy tanítója van , kiknet fizetése 
évenként aligha 3000 ftnál kevesebbet lesz. 

Kérdem már most, megkiván-e e tanulószám annyi 
tanítót vagy nem s igy van-e szükségünk annyi tanodára 
vagy nincs ? Felelni nem akarok a közvéleményre apellálok 
s az ítélet mondást azokra bízom kik a helyi érdeket csak 
alsóbb-rendü tényezőnek ismerik. 

Igen — azt vethetné valaki ellenembe — iskolánkba 
nemcsak a 350 kerületbeli, de talán még 250 más kerület-
beli tanuló jár s ezeknek tanításáról csak kell gondoskod-
nunk ! Erre igen röviden azt felelem : Ilyen kötelezettsége 

kerületünknek épen ugy, mint másnak nincsen, s annak, 
hogy más kerületbeli ifjaink a felső vidékeni iskolábani 
járhatásáról gondoskodjunk, mindenesetre elég lesz téve, 
ha egy de hatalmas főiskolát, más kerületek példájára t a r -
tunk fen, mert a kerület többet fentartani nem bir. 

Azért is egységre, erőösszesitésre s ennél fogva a 
szó legteljesb értelmében egy kerületi főiskolára van szük-
ségünk, de nem csak de nomine, mint eddigelé, hanem 
de re. 

De mi történjék akkor a többi tanintézettel ? 
Ugy hiszem, a válasz erre sem nehéz, ha helyi érde-

künket nem tekintjük a legfelsőbb célnak *), s egyszerűn 
az : Tartson fel az illető patronátus olyan iskolát, melyet 
fentartani bir a nélkül, hogy más kegyelmére vagy a G. A. 
egvletnéli koldulásra szorulna. 

De menjünk által a dolog practicumára. 
A nélkül, hogy egyik vagy másik főiskolát, kerüle-

tinek akarnám ajánlani, nézzük meg tanodáinkat egyenként. 
1. A késmárki iskola 1848 előtt mint minimum 6 ta-

nítóval birt, kiket ha nem is fényesen, de tisztességesen 
dotált. Kétség kívül most is birand elegendő erővel hat 
tanár fizetésére, kik ha a felsőbb osztályok combináltatnak, 
a kor kívánalmainak paragraphus nélkül elegei tenni fog-
nak, ugy, miképen annak előtte eleget tettek. 

2. A rosnyói iskola 1848 előtt 3 vagy legfeljebb 
négy tanítóval birt s csupán csak azon kívánalmának, hogy 
Rosnyón is legyen fÖgymnasium — mely kívánság magába 
véve, csak ugyan dicséretreméltó — köszönheti,-hogy mint 
a Gusztáv-Adolf-egylet utolsó gyűlésének tudositványában 
Dr. Pelech ur szavai szerint olvassuk, a rosnyói ev. egyház 
a nagy teher alatt már már Öszverogy. — Miután azonban 
sem Rosnyó és vidéke, sem pedig a kerület nem képes ott 
8 osztályú gymnasiumot fentartani, talán jó volna a rég iek-
ről megemlékezni, s annyi tanítót tisztességen alkalmazni, 
a menyit bir. 

3. Az eperjesi iskola u. m. a késmárki legalább 6 
tanítóval birt, s azért ugyan azt mondhatni róla, mit a kés-
márkiról. Tekintetbe azonban veendő az ottan létező theo-
logia, melynek szükséges voltát talán hajlandó volnék elis-
merni, ha 3000 ft. roppant nagy pénzöszveg, 20 ifjú pedig 
csekély tanulói létszám nem volna. -— Ha nem csalatkozom, 
e tárgyban a hegyaljai esperesség már meg is mondotta 
véleményét, s ha a kor jelei nem csalnak, a kerületi intelli-
genlia nagy részével elmondhatom : „Censeo Carthaginem 
esse delendamí: mi mellett azt is reményihetem, hogy köz-
óhajtást fejezek ki, midőn azt ajánlom : Egyesüljenek theo-
logiai intézeteink a központi theologiával. 

4. A miskolci algymnasium valamenyi iskola között 
a leggyengébb anyagi Iámmal bir. Véleményem e tekintet-
ben talán miskolci prot. atyafiaink nézetével találkozik, ha 

Nem gúny vagy tréfából meg kell jegyeznem, hogy azon 
időben midőn a lőcsei iskola 30 pénzen eladta magát, 
egy köztiszteletben álló férjfiu ajkiról azon keserves 
szavakat kelle hallanom : „Pátensféle iskola kell nekik, 
csak hogy tanulójuk légyen, kik a lőcsei borsót elfo-
gyasszák !" Leverő nyilatkozat, de igaz. 



óhajtandónak tartom, hogy a jeles Rimaszombat és Osgyán 
példájára a reform, iskolával olvadjanak egybe. 

5. Hátra van még a Nyíregyházán létező tisza ker. 
tanítóképezde. — A tanitó képezdék létele olyan fontos-
sággal bir, milyennel csak az elemi iskolák birnak, azonban 
a nevezett intézetről már csak azért sem szólhatok sokat, 
mert sem kiilviszonyait, sem pedig anyagi állását nem is-
merem. Legyen azonban szabad megjegyeznem, hogy a 
létező képezdék fentartása nagyobb fontossággal bir, mint 
vidéki jogi tanszékeknek felállítása, s hogy a nyíregyházi 
tanítóképezde más városban talán jobban helyeztetnék el. 

E néhány észrevétel a tárgyat ki nem merítette. Nem 
is akarta azt. Célja csupán ezen ügy megpenditése volt. 
Szóljunk már egyszer ahoz, mitől annyira fázunk. Ha ope-
ratiónak kell történni, történjék mentől hamarább. A felü-
dülés annál hamarább meg lesz. — Tudom, hogy nem csak 
egy szellemi mellvértes fog ellenem kikelni. A támadást 
nyugton bevárom. „Állok eleibe!" 

„Alea jacta est.'4 

Poprádi János. 
— — 

KÖNYVISMERTETÉS 

,,Sárospataki Füzetek.11 Protestáns és tudományos folyó-
irat. Egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében. 
Kiadják a sárospataki ev. ref. főiskola tanárai, szerkeszti 

Antalfi János. „Ötödik" évfolyam, I. füzet. 
Megnyitja e füzetet egy rövid előszó „az olvasóhoz," 

melyben Erdélyi János és Hegedűs László volt kiadó-
tulajdonos urak örömüket fejezik ki a felett, hogy e folyó-
irat megindításakor kitűzött céljuk elérve van, midőn az 
mostantól kezdve a sárospataki főiskola tanári karának 
tudományos közlönyévé vált. — S midőn már a vállalat 
megpróbálkozott az idővel, — egyszersmind reményüket 
fejezik ki, hogy a mit tőlük egyesektől nem tagadott meg a 
prot. közönség: a bizalmat és részvétet sokkal inkább meg 
fogja adni a tisztelt tanári karnak. 

Ezek szerint rajtunk a sor, tisztelt olvasó közönség, 
e folyóirat megalapítóinak érdemét tényleg elismerni az 
által, hogy reményüknek megvalósulására teljes erővel 
közre munkáljunk. — Ezt követi: 

„Tanúság az idő jelenségeiből az egyház érdekében" 
cirnü értekezés Homokalfölditöl. — A keresztyén egyház-
történet rövid, de szellemes vázlatából azon eredményt 
vonja el, miszerint: „sohasem szabad az egyháznak hiveit 
bármely ismeret vagy rendszerhez kötni, esketni, habár az, 
azon korban legjobbnak, sőt egyedül jónak látszassék i s ; 
mert vallásunk alapelvei szerint is, az ember folytonosan 
tökélyesedő lény levén, az egyházat, mely rendszer védelme 
alatt megcsontosult, ott hagyja, s a koreszmék rohanó 
áradata elsepri azon gátat, mely neki nem irányt adni, a 
vallás szellemében nemesíteni, hanem feltartóztatni törek-
szik. Ebből önként következik, hogy az egyháznak sohasem 
szabad kárhoztatni hiveit, mert azok a kor, vagy nemzet 

gondolkodása, szükségei szerint gondolkodnak és csele-
kesznek, hanem csak a mennyiben azon gondolkozás vagy 
cselekedet Krisztus vallásának parancsaitól eltérő, vagy 
azzal épen ellenkező." 

Vezérgondolatok egy jó anyanyelvi olvasókönyv 
szerkesztéséről a magyar gymnasiumok számára, Szilágyi 
Istvántól. Érdekes és korszerű értekezés. Sajnáljuk, hogy 
nem idézhetünk belőle legalább néhány passust, a mit 
örömest tennénk, ha nem kellene félnünk, hogy a számos 
fő- és alosztályokból álló müvet ezáltal nagyon halványan 
és megcsonkítva tüntetnök fel. Az illetőknek komoly elol-
vasás végett méltán ajánlhatjuk. Szerző utószavát azonban 
ide iglatjuk: „E müvecskét még 1558-ik évi augusztusban. 
Mager riagyhirü német pedagóg író ez irányú müvei olva-
sása közben állítottam, az ő gondolatai nyomán egybe, 
szokásom szerint félretettem, pihenni, hogy olykor-olykor 
elövevén, elmélkedjem a dolog felöl s azokról, a mik itt le 
vannak rakva. Meglettem. S ma sincs más elvem. Erős a 
hitem, hogy csak e módon alkothatni gymnasiumaink szá-
mára alkalmas és jó magyar olvasókönyvet. De ki fog ké-
szíteni? Pedig kell is, lehet i s !" 

Ezt tartjuk mi is, s a tárgy valóban megérdemli, hogy 
róla gondolkozzunk. 

Kalászat az ó-szövetségi sz. költészet mezőin, Herder 
szerint. Gonda László. E cim alatt néhány sz. történeti 
költeménynyel találkozunk a jelen füzetben , melyeknek 
vallásos és ihletteljes tartalmát s azon csinos és szabatos 
nyelvet tekintve, melybe azokat fordítónak átönteni sikerült, 
méltán kívánhatjuk, vajha! egyházi költészetünk még mind 
ez ideig oly kopár mezeje e nernü termékekkel minél bő-
vebben gyarapodjék. S miután G. L. ur, mint forditó, e 
néhány miiben oly szépen igazolta hivatottságát e téren, 
bizton merjük reményleni, hogy tőle e tárgyban még sokat 
várhatunk. 

Templomi énekek, Farkas Ferenc átányi ref. lelkész-
től. Az egyik hétfőn reggeli, másik szombatesti ének; 
mindkettő egyszerű, tiszta nyelven és elég költői emelke-
dettséggel irott mü. 

Ezek után jő a tárca, következő cikkekkel: 
A legközelebb mult és hatása. Dr. Heiszler József r ; 

hittanártól. A jelen század legutóbbi kéttizede politikai és 
vallásos mozgalmainak, tömött, velős és szellemdus rajza, 
és jellemzése. Egy röviden és csinosan összeállított poli-
tico-theologiai essay. Sokkal több van benne elmondva, 
mint a mennyit 3—4 levélnyi terjedelme után egyelőre 
várunk. Olvasása épen olyan tanulságos, mint érdekes. 

Egyháztörténelmi források a debreceni egyházmegye 
levéltárából. I. II. Révész Imrétől. 

Vallásügyi tárgyalások az 1839—40. évi ország-
gyűlésen. Bodon Ábrahámtól. Közérdekű történeti közle-
mény. 

Közlemény a helv. hitv. dunamelléki egyházkerület-
hez tartozó egyházmegye jegyzökönyvéből. I. Az 1819-Í& 
esztendei generális canonica visitatiónak különösen a solti 
tractust illető része. II. A canonica visitatió tárgyai. 
Közli Szász Károly. Helyesen jegyzi meg a közlő u r : 



„bár rég letűnt napokról szól ez emlék, ugy vélem, közlése 
sohasem lehet korszerűbb, mint most, midőn püspöki szé-
keink, hosszabb, rövidebb üresség után betöltve vannak; s 
másfelöl várhatjuk is, hogy a föpásztori látogatás szeren-
cséjében részesitendik a felvigyázásuk alatt álló egy-
házakat." 

Levéltöredék Kazinczy Ferenctől. Közli Szentpéteri 
Sámuel. 

Irodalmi szemle. Az eszmeelviség védelme. Tapasz-
talati s értelmi álláspontu bölcsészeink ellen. Peti József 
pesti prot. főiskolai tanártól. Pest, 1860. Laufér és Stolp. 
51 lap. Ara 50 uj kr. 

Minthogy e szemle nem annyira száraz könyvismer-
tetés, mint inkább részint tudományos nyilatkozat, vagy ha 
ugy tetszik, védirat azon bölcsészi iskola részére, melynek 
védelmére a mü Íratott, részint pedig a szerző nézetei és 
iránya mellé való csatlakozás, hazánk úgynevezett tapasz-
talati és értelmi bölcsészei ellenében, —jónak látjuk annak, 
már csak ezen tudományos érdekénél fogva is, némely 
helyeit, habár hézagosan is, szórólszóra idézni: 

„A tudomány érdeke teszi kötelességünkké — igy 
kezdi a szemle — figyelemmel kisérni a jelen cáfiratot. 
Rövid cáfirat ez, mint az „eszmeelviség" (idealismus) vé-
delme, a mi „tapasztalati és értelmi álláspontu" bölcsészeink 
ellen, llyenektil mutatja be szerző Dánielik Jánost, ki „a 
bölcsészet számára igényelt szabadság és függetlenségről" 
értekezett akadémiai székfoglaló beszédében, továbbá Bras-
sai Sámuelt a „lélektani alapon fejtegetett logika" íróját, 
végre Somogyi Károlyt, mint a ki „a bölcsészet lényege és 
feladatáról" irt dolgozatában tüntette ki, minő álláspontot 
foglal el a tudomány mivelésében. E cáfirat lulajdonképen 
szavazat azon bölcsészet pártjára, mely szerző szerint, 
magát eszmeelviségnek ugyan, de szerintünk, jobban: 
általános eszmeiségnek (absolutus idealismus) nevezi, és 
azon bölcsészet ellen, mely „tapasztalati és értelmi állás-
pontról' ' nézi a tudás tárgyait. 

Szavazat, mely a bölcsészeti irodalom gyér mivelése 
mellett hamvak alól fellobbanó lángot képez s életjelt mutat 
azon harc folytatásaid, mely ezelőtt húsz évvel oly tűzzel s 
oly kevés sükerrel folyt. Maga állását jelzöleg, szerző ugy 
nyilatkozik, hogy ez ujabb kori bölcsészetet vallja, és pedig 
azt, mely nem igyekszik visszafelé tolni az azonsági világ-
nézetet, hanem inkább ebből fejlett. Igy tovább volna egy 
lépéssel, mint az úgynevezett Hegeliek; a honnan állásából 
következőleg, nem is esküszik „a berlini bölcs," vagy 
Brassai szerint, a „XIX. század Gorgiásza" minden sza-
vára. Azonban e lépés még nem mutat irányt, vagy ha 
igen, a hegeli nyomok követését, a mi szavaiból is ki-
tűnik." 

„Tehát sokkal inkább szit Peti Hégelhez, mint azon 
bölcsészeihez, melynek, Somogyi Károly híve, ki még igy 
folytatja, Gatry tekintélyének árnyékában, hasznos felfede-
zéseit : „végetlenül nagyobb nyereség néhány sorba szo-
rítva lelhetni föl a ravaszul elfedett rendszer lényegét, 
mint egész halom könyvet végig forgatni csak azért, hogy 
végre is azon meggyőződésre jussunk, miszerint egy örült 

naplójál olvassuk.'4 Igazsága van Petinek, ha ezen iskolá-
hoz nem szít; Somogyi Károly pedig egygyel szaporítja, 
maga képében, azon magyar filozófok számát, a kikről 
bebizonyodott, hogy nem ismerték Hégelt máskép, mint 
nevéről, s annál kíméletlenebből bírálták. Ily eljárás nem 
maradhat szó nélkül, és mi nem is tartóztatjuk magunkat 
egyenesen kimondani, hogy Somogyi Károlynak, mig a 
fentebb nyilvánított meggyőződést követi, ugy nem való 
Hégel, mint nem maga a bölcsészet. Kemény szó, de hiába ! 
A tudomány ügye több, mint az alanyi jótetszés felelőssége, 
több mint akárminő tekintélyre való hivatkozás. Ez a te-
kintélyben való megnyugvás pedig járvány kezd lenni; 
különben honnan és miért igényelne szabadságot és függet-
lenséget a bölcsészet, hanemha valamely előző vagy fen-
söbb hatalomtól, mely magát a gondolkodást is megelőzte, 
mely nélkül nem volna szabad megindulnia." 

„A szabadság és függetlenség minden tudomány szá-
mára igénybe van véve, de annál roszabb aztán, ha még a 
bölcsészetben sincs elismerve, mert ide megy ki Danielik 
értekezése, mondván, hogy „az ujabbkorí bölcsészet oly 
szabadságot és függetlenséget követel, milyennel a testben 
nem bír," hogy az azonossági módszerben „minden lét 
szükségképen gondolkodás", „hogy az emberi ész csak 
ugy teszi magát, ugy gondolkodva teremt, mintha Isten 
volna." 

„Megjegyezvén, hogy ilyen állítás az azonsági mód-
szer ellen, mai nap nálunk is idő utáni már, és Dánieliket 
elmaradottsággal vádolhatni miatta; kérdezhetnők : honnan 
tudja ő mind ezeket? Mi, a kik néhányan forgattuk az örült 
naplóját, ily semmis helyeket soha és sehol nem találtunk 
benne, és Dánieliket sem állithatjuk más sorban, mint So-
mogyi mellé, ezúttal még Brassait hozzájok. Honnan hát 
mindez ? Peti munkájának, mint a cím mutatja, célja meg-
védeni az eszmeiség elvét „a tapasztalati s értelmi állás-
pontu bölcsészek" ellen, s midőn a fentebb címzett tudóso-
kat cáfolja, azt vallja be hallgatólag, hogy a tapasztalat és 
értelem álláspontja épen az a ferde helyzet, a honnan ama 
rettenetes állitások keletkezhetnek, s jó hittel világ elé bo-
csáttatnak." 

„Ezt kiolvasva Peti cáfiratából, sajonosan nélkülözzük 
épen „a tapasztalati" és különösen „az értelmi" álláspont-
nak megmagyarázását. Szerző a helyett, hogy ezt tette 
volna, az eszmeiséget fejtegeti, szólván „a tudásról általá-
ban, különösen pedig a bölcsészetről, a bölcsészeti szabad-
ság miben l é t é rő lmind oly kérdések, melyek gyakran, 
sőt talán eléggé is vannak már fejtegetve, hanem azt, mit 
Kant óta az értelem alatt ért a filozófia, azt, mi az az értelmi 
álláspont, (teljesen mellőzi kifejteni, holott ez a főérdek, 
mert csak ugy lehet az azonság rendszerré fejlett elvét 
meghatni, ha tulmegyünk az értelmi felfogás biztalan, té-
ves, ki nem békíthető ellenmondásokkal rakott álláspontján. 
Ha Peti nyomos és hozzá elég nyugodt okoskodásai nem 
fogják megtéríteni, vagy csak véleményükben megingatni 
sem az eszmeiség elleneit, alkalmasint ennek leszen tulaj-
donitható ; és Dánielik megmarad régi hitében, hogy az 
emberi ész az identitás, vagy inkább általános eszmeiség 
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elvei szerint csak épen ugy gondolkodva teremt, mintha 
Isten volna; Somogyi: hogy Hégel roppant müvei örült 
naplója ; Brassai: hogy Hégel a XIX. század Gorgiásza. 
Mindez igy fog történni és a világ végéig is haszontalan 
lesz védeni az eszmeiséget, mely általános észi álláspont, 
az értelem felfogásának megcáfolása nélkül." 

„Az úgynevezett értelmi álláspontnak kell tehát min-
denekelőtt lerontatni, hogy rajta túlmenve, az észi gondol-
kodás, vagy eszmeiség magasb álláspontját elfoglalhassuk, 
előre is kikérve azok kegyes engedelmét, a kik az értelem 
és ész ily szabatos egymástóli megválasztását, különbségét 
fölöslegesnek tartják, s egész jó kedvvel, tudományos nyelv 
dolgában is, a közéletbeli használatra, veleélésre hivat-
koznak." 

Szemleiró ezek folytán, mintegy a szerző mulasztását 
pótolandó, az értelem és ész elválasztásának szükségessé-
gét, s a kettő közti különbséget alapos szakavatottsággal 
kimutatván, s az ujabb bölcsészet alapjául az észi álláspon-
tot jelölvén ki, igy folytatja : 

,,Az értelmi álláspontu bölcsészeknek már nem ve-
hetni rosz néven, ha elmeszörnyet látnak az ujabbkori böl-
csészetben. Ama dicsőséggel pedig, hogy őket meggyőzzük, 
haszontalanul hitegetnek magunkat. Ok csak maguk győz-
hetik meg magukat, ha nem restellenek mozdulni, s állás— 
pontúkat a tudomány elömenete szerint változtatni." 

„Dánielik, ha jól fogtuk fel állását, minden Hegel 
elleneseink közt azzal különbözteti meg magát, hogy ta-
gadván az egységes bölcsészetet, nemcsak két forrását 
(érzékeket és észt) ismeri az ismeretnek, hanem hogy 
régibb legyen a réginél, a mi már ujitásnak is megjárja, 
állítja, hogy „a bölcsészet régióiba még egy harmadik lelki-
tehetség is vállalkozik fénysugarakat szolgáltatni és gyűj-
teni," tudniillik: a képzelötehetség, a fantázia; a mikor 
helyesebben fogott volna két forrás helyett hármat, vagy 
épen, az asztalmozgás, asztalirás óta, mely által a szellem-
világgal társalkodnak, a tapasztalati s gyakorlati hajlamú 
derék jankeek túl az Óceánon, négyet. Ha egy forrás kevés, 
legyen több. Igy voltak a természetvizsgálók a jón iskolá-
tól kezdve. Egy elem kevés volt, ma van több hatvannál; 
még van kilátás ugyanannyira. Az igaz, hogy az ész egy-
ségre törekszik, hogy az ész annyiban ész, a mennyiben a 
sok különféleséget azonságra viszi vissza ; de mi egyelőre 
nem törődünk vele, akár anyagnak, akár szellemnek adassék 
alkotó, szülemlő erő, akár érzék és ész, meg fantázia, és 
igy három tehettség, akár csupán az ész legyen az ismeret 
forrása: hanem részünkről inkább vagyunk materialisták 
csak egységes, mint spirituálisták, de kétséges, bölcsészek; 
inkább moniszták Vogt és Feuerbach szerint, mint dualis-
ták Szontagh és triálisták Danielik szerint. Mert képzelhet-
len előttünk, hogy az érzékek és ész, mint ismeret-forrá-
sok, egymást kizáró, különvizü két kútfő volnának; hanem 
a viz, akár tengeré, akár folyóé, utoljára is viz, hasonlóul 
az ismeret is akármely forrásból eredjen, utoljára is isme-
ret és száz csatornából is együvé foly a tudalomban, eli-
téltetik az észben. Az érzék, a képzelődés nem itél, nem 
okoskodik, a döntő biróság az észé. A természettudósok 

mélyen érzik az egység, az észiség hatalmát, de még eddig 
nem tehetnek jobbat érdekében, mint hogy minden tapasz-
talatiságnak, a lég, meleg, világosság körül, egy egy pa-
rányt vesznek fel alapjául, s állítják tapasztalati létökre azt, 
a mit sohasem látnak, éreznek, a parányt; s ama becsvágy-
ból, hogy észiek, észszerüek legyenek, magok ellen bizo-
nyitnak. Az egység eszmei lény; egység nincs másutt, 
mint az észben. Azt nem ki- vagy megmutatni kell, ha-
nem felfogni és kijelenteni. Az egység felfogása revelatió, 
nyilatkozás. Ha elő nem birjuk állítani az elmében : soha-
sem találjuk meg a tényekben; ha nem ismerhetjük meg a 
szellemben, fölfedezhetlen marad előttünk a természetben." 

„A mennyiben már az elme, mint érzék teszi, bizo-
nyolja magát: érintkezik a külsővel és tapasztal (lát, hall 
sat.) ; a mennyiben pedig munkásságával nem szorult kül-
sőre, hanem magára, saját belső világára függed: szemlé-
lődik p. o. lélekről, erényről, halhatlanságról stb; de akár 
érzéke], akár szemlélődik, az mindég ö, ö maga, feloszt-
hatlan egységében isteni mivoltának, észiségének. Itt tud-
juk mi magunkat, itt a világot. Itt zárkózik együvé mindaz, 
mit magunkról tudunk. Ez az a középpont, melyben lelkivé 
lesz a testi, szellemivé az anyag; a hol külsőségétől meg-
fosztva, mint erőt, mint törvényt tudom, birom a természet 
tárgyai létét; tudom p. a villanyerőt, valamely nyelvet, s 
azt mint tudott valamit, sokkal inkább számítom magaménak, 
mint a vért, vagy húst, melyet testem kivesz a tápláló eledel-
ből. Szóval az én tudásom, az én létem; az és annyi vagyok 
én, a ki és a mennyit tudok. Ez adja mértékét becsemnek, 
emberi méltóságomnak. A tudalom továbbá azon egységes 
központ, a melyből, mint rakhelybÖl hozza ki eleven képeit 
a képzelődés, irja ki a természet szépségeit a festész, idézi 
elő eszméit a bölcsész. Eszmei tériség, hol minden szellemi 
mozzanat elfér, noha maga semmi helyet nem foglal." 

„A bölcsészeti tudás érdekében ir már Peti Danielik 
ellen. Okoskodásai nyomossága mindenkit meg fog győzni, 
hogy a dolog veleje kö rü l j á r ; nyugalma és higgadtsága 
pedig igen hatékonyan fogja elémozditni azon hiedelmet, 
hogy az eszmei bölcsészet ügye, igazság tekintében, nem 
áll oly roszul, mint az értelmi álláspont emberei látják, s 
évek óta keserűséggel irják cáfjaikat oly csudálatos e re -
detiségei, hogy mint Németországban, nálunk is, Rosen-
kranc szerint, „mennél kevésbé olvassák, annál alaposab-
ban, biztosabban vélnek felőle Ítélhetni." 

„Valóban az eszmei bölcsészet ügye, ha ugyan van 
köztünk valamely bölcsészeti műveltség, előtérbe nyomul, 
minden ellenkezések dacára. Nem rohanás, de még- is ha-7 C? 
ladás, s talán ha lassú annál biztosabb. A mi nemzetünk 
valamint a vallás terén, ugy a bölcsészeti mezőn sem igen 
látszik előszereltei, mintegy teremtő képességgel forgódni; 
s részünkről, ugy tartjuk, van abban egy kis igazság, ha 
egyik másik „gyakorlati" ösztönü tudós feltékenyen óv be-
nünket a „szobatudósság" meggunyolt dicsőségétől; de 
azért mégis derekabb dolog ha a nemzetnek bölcse, bo-
londja magából telik ki. Nem vagyok hajlandó minden kicsi 
jenlenséget, csak azért, mert talán én vettem észre, fontos-
nak hinni; annyit mégis bátran merek állítani, hogy azon 



előmentel, melyet az irodalom, különösen újságok és pedig 
mulattató heti vagy napi élclapok által nyer bizonyos idö 
óta, elömentelt fog szülni a másik, vagyis komoly tudo-
mányos oldalon; ánnálfogva ugy tekintendő mint a nem-
zeti kulturai szellemnek bővebb fejlése, terjeszkedése, több 
oldaluságra való hajlandósága". 

,,Brassai logikája még mindig a formális logika. Semmi 
szó ellene mint ilyen ellen. Ez is jó elötudománynak; s a 
figyelmes olvasót arra emlékezteti: minő hiába voltak né-
mely küzdelmei az emberi észnek némely elmékre nézve. 
Célunkat illetőleg csak is azt emeljük ki Brassai könyvé-
ből, a mi ezen küzdelmek ignorálását, lenézését mutatja, s 
megjegyezzük : volna csak Brassai a mi helyünkön a böl-
csészeti tudatra nézve: majd lenne akkor szó meg szó amaz 
invektiv modorban, mely tőle oly élesen telik mint nem 
könnyen akárkitől. Nem ismernünk Dovet ugy, mint ö nem 
ismeri Hegelt: no csak az kellene még, hogy kikapjuk a 
magunkét"! 

„A logika célja," szerinte, „az emberek közt egymás 
értésének eszközlése." Az emberek beszéd által közleked-
nek ; a logika tehát kell, hogy a beszédet értelmessé tegye 
(1 — 2). — Ha ez igaz a logikáról, még igazabb a nyelv-
tanról. Hanem a logos teszen igét, teszen eszmét; igy tehát 
mindkettőre szól a logika, s erről semmi kétség; de hogy 
a természettan, jogtudomány is arra való, hogy az emberek 
egymást a természet tüneményeire s a jog tételeire nézve 
megértsék, hasonlóul igaz; s igy a logika bizonyos instru-
mentális tudomány a többi tudományok felett, minő a nyelv-
tan i s ; és ekképen kezet fogva nyelvtan és logika, együtt 
járnak előttünk Brassai könyvében. Az a logika ez, mely a 
gondalatról beszél, de tulajdonkép csak azt beszéli, a mit 
róla mondhatni, elnézve valódi lététől. Értelmi álláspont, 
formalizmus. Peti megint abban fáradoz, hogy Brassainak 
fölfedezze az egységes álláspontot. Nehéz feladat, kivált 
Brassai ellen, ki már elég zivatart látott feje felett elvo-
nulni, és elég alkalmat nem változni. Neki ez már késő is. 
Uj bor volna ó tömlőbe, miről meg van irva, hogy nem 
rendes dolog. Különösen fáj Brassainak, hogy Hegel a dua-
lizmust „egy tollrántással semmivé tette, s minden tudo-
mány létezhetését megtagadta. Nincs nevezetesen termé-
szettan, mert ez is megkülönbözteti a természet törvényeit 
a testektől." 

„A természet törvényeiről már lehet beszélni a testek-
től megkülönböztetve; azok megmagyarázzák nekünk a 
tényeket, de nem a tények összefüggését, hanem inkább 
különállóságát (elem, parány, monas); megmagyarázzák a 
dolgokat, de nem a dolgok ismerése módját. Nekünk egy 
tényt kell megmagyarázni, t. i. az ismerés tényét; s ez az, 
a mire nem lehet elég komolysággal figyelmeztetni a tudo-
mányosság barátait, nem különösen az annyira megáldott 
Brassait, ki maga egy egész enciklopédia. 

„Még valamit kell mondani Somogyi Károlyról, vagy 
miután ö viszhang, Gratryról. Hihetőleg e tudós neve soha 
elő sem fordul a magyar tudományosság mezején, ha So-
mogyi K. tekintélyül nem fogadja. Gratry, tudtommal, adott 
ki ily cimü munkát: Logique par A. Gratry, pretre de 1' 

natoire de 1' immaculée conception (Logika Gratrytól, a 
szeplőtlen fogantatás imolájának papjától.) Paris 1855, 2 
tomes. Azonban az csak cim. Többet tudok róla Rosen-
kranz „Wissenschaft der Logik" munkájának előszavából. 
Elmondom magam is a Rosenkranz hitelére, de nem tekin-
télyére, mit tanit Gratry. Eme logika valósággal a régi 
skolasztikái szillogisztika, néhány vele összefüggő kitérés-
sel a mathematikai körbe.5 Tulajdonképi iránya kimutatni az 
isméret forrásait. Ezek a hit, az imádság, a sakramentomok 
a biblia olvasása és a zene. Részletes kritikát s cáfolatot 
ir a hegeli, mint pantheistai, logika ellen, melynek szerző-
jében filozofusi antikrisztust lát, kinek ördögi célja az észt 
nem észszé fordítni, s ez által az értelmiség minden igazsá-
gait aláásni, pantheizinusnak, finomabb fetisizmusnak szer-
vezni uralkodást. Célja továbbá egyetemes zavart csinálni, 
hogy értelmi megromlottság által elémozditsa minden val-
lás és erkölcsiségrontó munkáját. Azu tán ! . . . de elég! 
Ilyen Hegel Gratry szerint. Azonban Rosenkranz példát hoz 
fel, hogy Gratry nem ért németül, nem érti különösen a 
filozofiai nyelvet. És ez több, mint Brasai észrevétele Hegel 
ellen, hogy roszul fűzi össze a német mondatot"! 

„És imé emez ó filozofok ellen irt Peti röviden, de 
nyomosán, s mi nagy dolog, világosan. Valóban szerzőre 
igen szép feladat vár. Útba igazitója lehet irodalmunknak, 
mely annyit vétett az igazságkeresés szabadsága ellen, 
melynek sem mélyebb sem őszintébb keresője nem volt, 
mint épen a kit véd, Hegel. Nyelve szabatos, kifejezései ta-
lálók, fejtegetései komolyak. A kis munka olvasása valósá-
gos élvezet, s mutatja: mennyire át van értve nyelvünk, 
elménk a bölcsészet száraz, elvont igazságainak a legu-
tóbbi, forradalom utáni korszak óta". 

A felhozott, bár röviden bemutatott cikkekből ujolag 
meggyőződhetik az olvasó, hogy a „Sárospataki füzetek" 
nem csak cimében viseli azon törekvést és célt, mely sze-
rint az a prot. és tudományos irodalom s az egyház és ne-
velés körében közérdekű folyóirat kiván lenni, hanem an-
nak valóban meg is felel; a miért is, alig tehetnénk ezúttal 
hasznosabb szolgálatot,, mintha azt, már csak tisztán pro-
testáns, vallásos és nevelési érdekek szempontjából is, az 
olvasó közönség pártfogásába ismét és ismét hathatósan 
ajánljuk. Kerekes József. 

BELFÖLD. 

JELENTÉS A PESTI EVANG. HITVALLÁSÚ ÁRVAEGY-
LET 1860-dik ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL: 

I. 
Az isteni gondviselés legszámosb és legmegilletöbb ta-

núságai a családi életben tűnnek előnkbe. Ezrek gyönge-
sége — és tehetlenségében, nyomorában és elhagyatottsá-
gában, s azon ut és módban, mikint Isten erőt ád és segélyt 
teremt, nyilvánul előttünk az Isten nagysága és atyai jó -
sága. „Az ur védője a szegénynek és gyámolója a szük-
ségben." 
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Ez mutatkozik különösen azon emberbaráti intéze-
teknél, melyek a megcsonkitott családi életet kiegészítik s 
ennek erkölcsi feladatát magukra vállalják, — nevezetesen 
pedig az elhagyatott gyermekek számára fenálló mentö-
intézeteknél és olyanok számára létező gondviselő és ne-
velő házaknál, kiknek szülői korán elragadtattak. Az ily 
intézetekről szólló bár mely tudósítást vegyünk kézhez, — 
mindenikben feltaláljuk az intézetek alapításában és kifej-
lődésében, az e mellett felgördült akadályok leküzdésében, 
valamint ama — minden emberi számításon és várakozá-
son kivül eső kedvezményekben azon atyai kezet, mely 
védve őrködik az özvegyek fölött is, és áldást hozólag 
kiterjeszkedik az árvák gondoskodására és vezetésére. 

„Többet— mint a mit mi kérünk és érthetünk —" tett 
az ur is a mi evangyélmi árváintézetünkkel Pesten! Ily ör-
vendetes vallomással lép a bizottmány a közgyűlés elé, — 
e jelentése által egyszermind áttekintést nyújtván arról, a 
mi a letűnt év folyamában ezen intézet körül történt. 

Azon tünemények közt, melyek a jövőre nézve is 
megnyugtató kezességül szolgálnak, mindenek előtt szük-
ség kiemelnünk ama körülményt, hogy az egyleti tagok 
száma a lefolyt évben — dacára a jelen nehéz és mozgal-
mas időknek is — jelentékenyen növekedtek, melyeknek 
behatása folytán a részvétnek érzékeny csökkenésétől mél-
tán tarthattunk az állam és népélet terén felmerülő nagy-
szerű eseményektől távolálló szerény kegymü irányában. 
Mert míg a mult évi jelentés szerint 1859-ben 375 rendes 
és 244 rendkívüli tagot számláltunk: addig 1860 december 
végéig árva egyletünk rendes tagjai 559-re, a rendkívüliek 
pedig 328-ra növekedtek. Nem kevésbbé kedvezÖleg ala-
kult annálfogva iutézetünk pénztári állása is. Mert mig 
1859-ben 2724 ft. 25 krnyi bevételi fölösleg mutatkozott, 
— az alatt a lefolyt év végével, jelentékeny kiadások levo-
nása után pénztárunk állása 3279 ft. 1 krra rúgott, mely-
ről pénztárnok ur a részletes számadást előfogja terjesz-
teni, melynek átvizsgálására az egyleti alapszabályok 27-k 
§-a értelmében, számvizsgáló bizottmány kiküldetését kér-
jük. Tartalék alapul az egylet fenállása óta lefolyt két év-
ről 2188 ft. 31 kr. tőkesitett öszveg áll rendelkezésünkre. 

Jelentékeny kiadásokról tettünk említést, melyekről 
kötelesek vagyunk a tisztelt közgyűlésnek számolni. 

Ezen kiadások nagy részét okozák az 1860 mart. 28-
kán tartott közgyűlés meghagyásából kiadott évi jelentés-
nek nyomtatási és szétküldési költségei 348 ft. 40 krban, 
jóllehet a Heckenast féle nyomda és Voigt Lajos könyv-
kötő ur jó szivüsége folytán e részben is lényeges költség 
kímélés eszközöltetett. 

Sajnálattal kell azonban e részben az e fölötti vára-
kozás keserű csalódása felé fordulnunk, mely ezen költ-
séges kísérlethez kötve volt, miszerint ez által a „közsé-
geket nagyszerű mérvben fogjuk majd intézetünk számára 
megnyerni. Mert e fölhívásunk — fájdalom — majdnem 
egészen viszhang nélkül hangzott el, és bennünket azon 
szomorú meggyőződésre juttatott, hogy a községek vagy 
nem fogták fel egészen abbeli szándékunkat, mely szerint 
a pesti evang. árvaintézet az ,,evangelika egyház közös 

tulajdonává átalakitassék, — vagy, hogy azon közszellem 
kívántató fejlődését, — mely más országokban épen e té-
ren teremtett nagyszerűeket — még mindig nélkülözik. 

Tekintve tehát azon érzékeny fogyatkozást, mely 
pénzalapunkat ama jelentékeny kiadások ismétlése által sú j -
tani fogná, — s mely két árva gyermek ellátási költségei-
vel felérne: a választmány intézeti célunk ezen rosszul 
sikerült előmozditási eszközének további folytatását nem 
ajánlhatja, — de ennek pótlásául az öszves superintenden-
tiáknak gyámolitása határoztatott felkéretni az iránt, mi-
szerint hathatós befolyásukat a községek irányában érde-
künkben felhasználni szíveskedjenek. 

Jelentékenyen vette továbbá a pénztárt azon 348 ft. 
40 krra menő költség igénybe, mely az árvagyermekek uj 
lakán előveendő változtatásokra fordíttatott. 

Eléggé tudva van a közgyűlés előtt, minő nehézség-
gel járt — a szerfelett magas házbérek mellett — 10 á r -
vagyermekünk számára egy csak megközelítőleg alkalmas 
lak feltalálása is. E gyermekekhez még 5 árvát kellett 
felvennünk. Egy uj lakás szerzése tehát annyival inkább 
nélkülözhetlenné lön, minthogy az előbbi, a fatéren zord 
éjszaki szeleknek kitéve, mind az egylet orvosa, mind pe-
dig a választmány által alkalmatlannak, és 10 árvagyer-
mek számára is csak alig elegendőnek találtatott. 

Az uj lak megválasztásánál a bizottmány a lak ele-
gendő tágasságán kivül, a gyermekek egészségére, s a lak-
nak mindkét vállásfelekezetü gyermekek iskolábajárásuk 
tekintetébeni kedvező fekvésére, iható vizre, s a laknak a 
költséges és kényelmetlen hurcolkodások elkerülése végett 
lehető állandóságára iparkodott tekintettel lenni. A választ-
mány mind ez előnyt, az evang. egyház-községhez tartozó 
Glosius-íele alapítványi házban, a terézvárosi Kis-mező ut-
cában 18-k sz. alatt vélte feltalálhatónak, s e célböl a la-
kon célszerű változásokat is tétetett, ugy hogy most már 
15 árvagyermekünk oly szállásnak örvend melyről bizton 
mondhatni, hogy az a keresztény egyletünk által kitűzött 
magas célnak és az e miatt hozott áldozatoknak bízvást 
megfelel mindaddig, mig az eszközökben és utakban gaz-
dag isteni gondviselés tulajdon ház megszerzésére nem 
segitendi. 

Az árvák élelmezési költsége az árva-atya illetékei-
vel együtt 1491 ft. 64 krra, — a felöltő — és fehér ruha-
nemüekre fordított kiadás pedig 267 ft. 65 krra rúgott a 
mult évben. 

A közgyűlés határozata következtében az előbbi 10-
hez az intézetbe még felvett 5 árvagyerinekek névszerint e 
következők: 

1. Wittman Béla, kinek atya és anyja hat hét alatt 
még legjobb korukban Buda-Pesten elhalván, 6 gyermeket 
hagytak hátra. 

2. Heck József Mihály, volt gőzhajózási szolga fia. 
3. Sörös Vilmos, Csabdiról, Fehérmegyében, volt 

református lelkész fia. 
4. Rohonyi Gyula, volt lelkész árvája Bácskából, és 
5. Borok Ferenc árva Pestről. 



Az árvaíntézetből — anyja kedvező ellátása folytán 
Kilépett leányka : Francsek Berta helyébe 

6. Magyar Ilka, helvét hitvallású árva leány vétetett 
fel. 

Jóllehet a választmány felhatalmaztatott a közgyűlés 
által, hogy az ellátandó árvák számát kedvező esetben 20-
ra is szaporíthassa, — és valóban a pénztár állása is meg-
engedte volna, hogy ezen engedmény legalább rész-
ben felhasználtassák: mindazonáltal ugy véltük, hogy 
uj kötelezettségek elvállalásában a lehető legnagyobb 
óvatossággal és korlátozással kell eljárnunk, mely ovatos 
eljárásra bennünket részint a nehéz időviszonyokra vetett 
figyelmünk, részint pedig és főleg az látszott sürgetöleg 
birni, hogy az 1861-k évvel az 1859-ben belépett tagok-
nak szabályzatszerü kötelezettsége lefolyván, — ezeknek 
további részvétökre bár bizonnyal számolhatni véltünk, — 
az ö jogérvényes nyilatkozatuk vétele előtt azonban még 
sem találtuk tanácsosnak az egyletre minden bizonyos alap 
nélkül uj terheket róvni. 

Ellenben több árva javára, kik az éppen kifejtett 
okoknál fogva az árvaházban állandó menhelyet nem nyer-
Jiettek, kiknek azonban mégis sürgős segélyre szükségük 
volt, időleges segélyezések engedélyeztettek, névszerint: 

Rokes Máriának, Lázon, Trencsénmegyében 25 ft. 
Csermák Józsefnek, Bánát-Reschicáról 25 ft. Szemián 
Carolinának 20 ft. Hochschild Borbála volt korházi beteg-
ápolónőnek, özvegy és 5 gyermek anyának 15 ft. Reidl 
Károlynak, ki napszámból élő beteges és keresetre képte-
len anyja iránti könyörületből, időlegesen egy jószivü ka-
tholikus és vagyontalan, 5 gyermekkel elátott iparos által 
eltartatik 25 ft. 

Az árvák felvételére nézve következő körülmények 
figyelembe vétele szolgált irányelvül : kiváltkép „teljes 
árvaság," továbbá szegény lelkész — és iskolatanitók ár-
váinak kegyelése, hogy ezáltal az illető községek érdekelt-
sége intézetünk irányában, lebilincseltessék, — továbbá 
vidéki községekhez tartozó árvák figyelembe ^ t e l e , a 
végett, hogy azon, még egészen eloszlatni mindeddig nem 
sikerült előítéletnek, mintha egyletünk jótékonysága pusz-
tán csak Buda-Pestre szorítkoznék, gyakorlati megcáfolás 
által eleje vétessék — végre pedig a vegyes házasságok-
ból származott oly árvák iránti gondoskodás, kiknek val-
lási neveltetésük iránya, idegenszerű környezetben kétely-
nek van kitéve. 

Mult évi május hó elejétől kezdve életbe lépteté a 
választmány a mult évi közgyűlés azon határozatát, hogy 
a gyermekek élelmezése saját háztartás által eszközöltes-
sék, — de megvaljuk, nem csekély aggálylyal, az ez ellen 
felgördült sok fáradság és nehézség, tekintetében. Hanem 
a háziatya hűsége, az intézethez élelmi szerekben be-
folyt kegyes adományok, az első kézből eszközlött bevá-
sárlások, és a mi eléggé nem becsülhető nőbizottmányunk 
segítségével oda vittük a dolgot, hogy már most is, jövő-
ben pedig még inkább bízvást elismerőleg méltányolhatjuk 
a közgyűlésnek ebbeli — intézetünk javát előmozdító — 
határozását, — a miért is ennek fentartásáról ezután is 

annyival inkább gondoskodni fogunk, minthogy a női bizott-
mány további segítsége iránt is biztosítva vagyunk. Ezen 
női bizottmány az egylet igazgató választmányának felhí-
vása folytán, Bauhoffer György budai lelkész ur, útmuta-
tása mellett még mult évi april havában megalakult, s ezeír 
idő óla egy elnöklő hölgy vezérlete alatt gyakrabban t a -
nácskozmányokat tart, az intézetet hetenként kétszer söt 
háromszor is különböző órákban látogatja meg, a gyer -
mekek élelmezése, öltözéke, fehér ruhái és tisztasága felett 
őrködik, szeretetteljesen eltávolítja a kisebbszerü rendet-
lenségeket, nagyobbakat pedig az intézet elnökével közöl-
vén, a szükséges intézkedést és segélyt kieszközli, — a 
nyert ajándékok és tett költekezésekről saját emlékkönyvet 
vezet, és az igazgató választmány elébe havonkint egy — 
az árvaintézetben előforduló eseteket tartalmazó könyvet 
terjeszt. Ezen elismerésre méltó szeretettel és önfeláldo-
zással itt működő hölgyek e következők: Darier Anna, Dück 
Berta, Fuchs Carolina, Karcag Ágosta, Karcag Karolina, 
Karafiálh Zsófia, Kochmeister Karolina, Liedemann Róza 
mint elnöknő, Oszvald Cornélia, Schneider Zsuzsána, Szé-
kács Júlia, és Török Mária. 

A közgyűlés által alkotott igazgató választmányt ille-
tőleg, sajnálattal kell jelentenünk, miszerint Kochmeister 
Frigyes ur, sok más egyébb kötelességei miatt a reája 
esett választmányi tagság elvállalását lehetlennek tartá, — 
a választás alkalmából szavazati számok szerint következő 
egyleti tagok közül szintén többen mondtak le a választ-
mánybai belépesekröl, — mely okból nem volt más hátra, 
mint az alapszabályok 14-k cikke nyomán, egy egyleti 
tagot Görgei István ügyvéd ur személyében ideiglenes b i -
zottmányunkba választani és annak végleges megválasz-
tását a közgyűlésre bizni. Filó Lajos bizottmányi tag egy 
időre külföldre utazván, helyébe Schmidl Titus jogtudor és 
pesti ügyvéd ur lett a [választmányba ineghiva, a ki magát 
a tollvivöség munkájának egész készséggel alávetette. 

Az alapszabályoknak, névszerint azok 14 és 16-k 
§§-ainak a mult évi közgyűlés által elrendelt megváltoz-
tatását a nagy tek. helytartóság helybenhagyta, — a 4-dik 
cikk tekintetében pedig egyletünknek az egész biroda-
lomra leendő kiterjesztését illetőleg, — ez egyelőre csak 
a magy. királyságra nézve hagyatott jóvá, a birodalom többi 
részeire vonatkozó kiterjesztésére nézve, a határozat még 
függőben maradván. Az előbbi pest-budai terület szük ha-
tárainak ily módoni tágítása folytán méltán reménylhetjük, 
hogy intézetünk számára számosabb résztvevő tagot még 
a távolból is megnyerhetünk, habár azóta Bécsben és Linc-
ben is alapitattak ehez hasonló intézetek. Mert a keresz-
tény szeretet nemcsak közelben működik, hanem elhat az 
a távolba is, és óhajtása teljesül mindenütt, a hol csak elő-
mozdíthatja az emberek javát, s annál boldogabbnak érzi 
magát, minél több útja és módja van jót cselekedni minden-
kivel, leginkább pedig hitfelekezetivel! Ennek vigasztaló 
bizonyságául az igazgató választmány nevezetes ajándéko-
kat nyert a mult év folyama alatt árvaintézetünk számára, 
közelről és távolról öszvesen 958 ft. 30 kr. o. é. érkezvén 
be. A kiemelendő adományok közzé számítjuk : — a b u -



dai takarékpénzta'rét 100 fttal, Dr. PIósz Lajos úrét, az 
árvaház építésére, 100 fttal, Schneider Zsuzsánna asszonyét 
— azonkívül, hogy az intézet javának előmozdításán 
különben is, mint női bizottmányi tag kitünöleg működik — 
100 fttal, Filippi Ferenc superintendes urét Csehországból 
4 3 ft. 44 krral, mint községei adományait, a miért hozzá 
köszönő irat is intéztetett, a cs. kir. államvaspálya igazgató-
ságáét 20 fttal, Frohner Gustáv pesti fogadós urét 20 fttal, 
Yoigt Lajos könyvkötő űrét 10 fttal, a pesti hitvallást tevő 
gyermekekét 10 fttal, Bockó urét 10 fttal, Nagy superin-
tendens urét Morvaországból 10 ft. 12 krral, M. G. vezér 
őrnagy urét Médiásból Erdélyben 50 fttal, Saeef superin-
tendens urét Felső-Austriából 16 ft. 20 krral, a triesti ev. 
községét 20 fttal, egy névtelenét 15 fttal, felkai községét 
10 fttal, verbásziét 10 fttal, Albrecht bécsi gyártulajdono-
sét 12 fttal, — a vismándi községét 12 fttal, több hölgy 
járulékát a superintendens választási ünnepély alkalmából 
35 fttal, Orosháza községét 10 fttal, Benedek lovagtábor-
szernagy urét 10 fttal, és Dr. Cimpel urét 100 fttal. Tíz 
forintnál kisebb adományok a részletes számadásban for-
dulnak elő, és örömmel ragadjuk meg ezen alkalmat a 
végre, hogy minden nemeslelkü adakozónak a szent ügy 
nevében ezennel legbensőbb köszönetet szavazzunk és in-
tézetünket további jó akaratukba ajánljuk. 

Kész pénzen kívül még egyébb adományok is folytak 
be. — u. m. 

Barber Gusztáv és fiai gőzmalom tulajdonosok Budán 
egy zsák lisztet adakoztak; a nőegylet egy mosókatlant áll-
vánnyal, egy ágyat, dézsákat, kanalakat és több effélét ada-
kozott. Liedemann Róza 12 db. törölközőt, 3 zsebkendőt, 
és több rendbeli konyhaedényt. Fuchs Rudolf ur 1 fehér-
nemű szekrényt és egy hasonló célú ládát. Kochmeister 
Karolina asszony egy lisztes ládát. Spengler Arnim ur egy 
festett cink-fürdőkádat adakoztak. Liedemann Róza asz-
szony utján a gyermekeknek díj nélkül adatott engedély a 
dunafördőbeni fürdésre, mely célra számukra 12 úszónad-
rág szereztetett. Hugi, Schopper, Unger, Romeiser és Hein-
xich urak különnemü vas-főzőedényt ajándékoztak. Wankó 
ur különféle tányért és leveses tálat. Szumrók Frigyes ur 
több rendbeli üvegnemüt, Oszvald Antal ur két mérséklám-
pát, Wilfinger S. ur 25 font lámpaolajt. Ugárd községe 3/4 

mérő babot, és % lencsét. Frankendorfer ur egy káposz-
tatartót sróffal, a palotai evang. község két zsák lisztet és 
egy zsák krumplit. Fuchs Caroüna asszony 24 darab láb-
kapcát, 1 zsirfazekat, 1 rnatrácot, 1 szalmazsákot és 100 
darab almát. Székács Julia asszony egy itze mákot, babot, 
diót és szárított gyümölcsöt. Újlaki Liedemanné asszonyság 
pedig 30 tányért az ahoz való tálakkal, 10 mosóedényt és 
10 éjjeli edényt ajándékoztak. 

A legény egylet az árvagyermekek számára több da-
rab ruhát részint ingyen, részint fél árban készített. 

Ezeken kivül még Fiedler József ur is, a ki a hiva-
talát önkénytesen letette és ezen intézet alapítása körül ma-
cának sok érdemet szerzett előbbi pénztárnok Scholc Já-
nos ur helyébe a bizottmány által megválasztatott, — az 
intézetnek egy igen érdekes földirati szótárt. — Elefánt 

Mihály lelkész ur pedig az ö a „Szent lant" cimü müvéből 
12 példányt ajándékozott, melyet buzdítás és ösztönözés 
képpen adottnak vélünk arra nézve, hogy hasznos keresz-
tyén könyvek gyűjtése által lassankint egy kis gyermek-
könyvtár alapításáról gondoskodjunk. 

Ezzel azonban még távolról sincs bevégezve az á r -
va gyermekek részére befolyt adományok felsorolása. Az 
egyletünkben táplált 15 árvagyermek iránti megillető rész-
vét különösen nyilvánult karácsony napjának előestvéjén, 
melyre közelről és távolról egyaránt, — még Zala és Arad 
megyékből is érkeztek be adományok. Sőt hitfelekeze-
tünkhez nem tartozó férfiak és nők is jelét adták jótékony-
ságuknak, és szűkkeblű felekezetesség nélkül mindent á t -
ölelő keresztényi szeretetüknek köszönetet érdemlő bizony-
ságát. Csak egyetlenegy szívélyes fölhívás az ujságla-
pokban elég • volt arra, hogy a nagyon tisztelt női bizott-
mány szeretetteljes és kiíáradhatlan gondosságit buzgalma, 
mintegy varázsütésre előteremtse nemes áldozattkészségé-
nek pompás eredményét. Valóban ünnepélyes, vidám estve 
vala az, és öröm volt végig tekinteni a gazdagon feldíszí-
tett két karácsonyfán és a hosszú asztalokon és padokon 
szétrakott ajándékokon. A leleményes női gondosság mint 
mindég ugy akkor is nem csak a gyermekek által, ked-
velt mindennemű sütemények előállításával, hanem az által 
is kitüntette magát, hogy egész végvásznak, s már szük-
séges ruhanemüek, Írószerek s több efféle gyakorlati hasz-
nossági! tárgyak is — melyeket különben az egylet pénz-
tárából kellett volna megszerezni — ajándékoztattak. — 
Kész pénz is folyt be, öszvesen 171 ft. 14 kr. melynek 120 
ftnyi maradványa az árvák javára a takarékpénztárba téte-
tett. — Fiedler József pénztárnok ur az ezen karácsonyi 
ünnepély alkalmával bejött adományokról részletes jelen-
tést fog előterjeszteni. 

Azon szívélyes szózatok és imák, melyeket ezen al-
kalommal főt. Dr. Székács József superintendens ur és. 
Bauhoffer György budai lelkész ur tartottak, csak emelték 
a jelenvoltak részvétét, s ezen ünnepélyt gazdag adomá-
nyaival bizonyára elfelejthellenné tették a gyermekek előtt 
is. E mély benyomásu beszédeket Fiedler József ur saját 
költségén kinyomatni szíveskedett, s a példányokat az inté-
zet jóltevői között kiosztalta. 

Benső hálaadással is lön betöltve ez estén minden 
jelenvolt vendég, keble a szeretetben gazdag isteni gond-
viselés iránt.! — A ki tudja, mily nyomorú sors várakozik 
nagy városokban a szegényebb osztályra, s különösen a 
szüleiket elvesztett, árván hátramaradt gyermekekre, külö-
nösen gyári városokban, a hol fájdalom csak a pazarló 
gazdagság s a legnagyobb nyomor szélsőségei találkoz-
nak, — miként élnek ezrei ez embereknek nyomorult ned-
ves pincelyukakban összeszorulva, hol szülök és gyerme-
kek az ínségben vannak egyaránt kitéve, s még csak mód-
jukban sincs egészséges levegőt szívhatni: az bizonnyára 
ezen magyar s német felirattal ellátott uj árvaház szép he-
lyiségeit, s ezekben a viruló kinézésű gyermekeket nem 
pillanthatta meg a nélkül, hogy az általuk magyar és né -



met nyelven sok bensőséggel elzengedezett karácsonyi 
énekek által mélyen meghatva nem érezte volna magát. 

Mi a gyermekek emiitett jó egészségi állapotát illeti, 
méltán hányhatnék szemeinkre a hálátlanság hibáját, ha a 
közgyűlés előtt teljes elismerésünkkel nem hódolnánk ama 
nemes érdemnek, mely kiváltkép Dr. Jelenik Vilmos árva-
intézeti orvos ur azon önzéstelen szeretetteljes körültekin-
tését illeti, melyet kifejtett, — minden időben s minden 
időjáráskor készséggel látogatván meg a gyermekeket, s 
azok felett betegségeikben fáradhatlan gondossággal őr-
ködvén, — ugy, hogy egy leányka, ki nagyon beteg volt 
midőn az intézetbe jutott, most már teljesen felgyógyulva 
érzi magát, és dacára az egészség dolgában kedvezőtlen 
évnek, a többi gyermekek közt komolyabb betegségbe egy 
sem esett. 

Hogy ily siker kivívásában az árvaatya és leánya 
hűséges bánásának szinte lényeges érdemrésze van, a 
mennyiben ők az orvos ur s mind két bizottmány rendele-
teit is lelkiismeretesen teljesiték, — magától érthető, mint-
hogy természetesen e szép mü sikere csak az összeható 
erők minden oldalróli öszhangzata által volt elérhető, — s 
azért ezennel örömmel is adjuk intézetünk e két közvetlen 
felügyelőjének a feláldozó kötelesség teljesítés elismerő 
bizonyítványát. 

E jelentés által a közgyűlésnek hü képét szándékoz-
tuk adni annak, a jmi pesti evang. árvaintézetünk körül az 
1860-ik év folyama alatt üdvös és célszerű történt. 

Tisztelt közgyűlés! az úrral kezdők meg ezen em-
berbaráti intézet felállítását, az ő jóságában és Ígéretében 
bízván; folytassuk tovább is e nemes munkát, mely nem 
csak az evangelica egyháznak, hanem még drága hazánk-
nak is ép ugy érdekében fekszik. Erkölcsös, jól nevelt 
gyermekek által legüdvösben gondoskodnunk a családi élet 
csöndes boldogságának előmozdítása, — a haza emelése, 
— és azon egyház dicsőítéséről, melynek kebelébe tar-
tozunk. 

Ezen nagy cél elérésére törekedjünk mindnyájan, miu-
tán Isién ahoz erőt adott, közre működni minden időben, 
még inkább pedig a jövőben; mert ily munkálkodásaink 
nem hiába valók az ur előtt, s inert nem sokára eljövend 
a sötét éj, midőn többé senkisem cselekedhetik. 
Követel: a pesti evang. ár v a-egyleti pénztár: tartozik: 
1859. évi bevételek: 
Adományokban , 2425 46 Kiadások 1859-ben 1572 31 
Rendes tagok befiz. 

dijjai . . 1982 5 „ 1860-ban 3974 70 
Rendkívüli tagok be- Maradéktöke 1859-

fiz. dijjai . . 685 60 röl . . . . 889 22 
1860. évi bevételek: 
Adományokban . 958 30 Ennek 5 % kamatjai 44 46 
Kamatokban . . 10 71 Tartaléktöke l860ról 1254 63 
Rendes tagok befi-

Tartaléktöke l860ról 

zetett dijai? . . 3077 95 Kész pénz 1090 70 
Rendkívüli tagok be-

Kész pénz 

fizet. dijjai . . 685 95 
o. é. 8826 ~2 o. é. 8826 2 

Pest, jan. 2. 1861. Fiedler József 
pénztárnok. 

—sz— A mint Nyíregyházáról értesülünk, ott a 
szentségtelen kezek által megzavart béke helyre kezd ál-
lani, habár nem is tökélyes autonom utján, mit az ottani 
viszonyoknál fogva jelenleg ellehet nézni, különben a pusz -
tulásnak indult, hajdan virágzó egyház romokba diil. Az 
engesztelődés napja jan. 3 l - k e volt s febr. 3 napján nt. 
Bartholomeides János gömöri e. megyei főesperes ur a k i -
engesztelt felek által egy szívvel egy lélekkel választatott 
meg lelkészül. — Adja Isten, hogy ez egyház felett ezen-
túl a béke angyala lebegjen. 

T Á R. C A. 

HALÁLOZÁS. 

F. hó 13-án a bécsi ev. egyház nagy veszteséget, 
szenvedett, mert az nap hűnyt el PAUER ERNEST supe-
rintendens és a cs. k. consistorium tanácsosa. A boldogult 
magyarországi pozsonyi születés és 1818 óta a bécsi ev. 
egyház lelkipásztora volt. Áldás hamvaira. 

Nt. szerkesztő ur ! Mióta a makói evangy. egyház lel-
készi állomását elfoglaltam, nem kis örömömre szolgált azon 
tapasztalást szereznem, hogy hitünk sorsosaiban még min-
dig élénken nyilatkozik közösanyánk evangy. egyházunk 
sz. ügye iránti részvét, s az áldozatkészség buzgalma a 
segélykiáltók szavát a pusztában elhangzani nem engedi. 
Tudva levő dolog ugyanis, hogy a szegény makói agost. 
hitv. egyház, evangy. testvéreinket segélyezésre hívta f e l j s 
hogy ennek foganata és sükere volt és több rendbeli kegyes 
adományok gyűltek be e kis egyház részére, az nt. szer-
kesztő ur előtt is ismeretes, miután ezek elődöm által be -
küldve, becses lapjában a nyilvánosság elé bocsáttattak. Én 
szinte a nyilvánosságnak kedvelője levén, azon kérelemmel 
fordulok nt. szerkesztő úrhoz, méltóztassék az alább jelölt 
adományokat becses lapjában közzé tenni, hadd szolgáljon 
ez a kegyes adakozók megnyugtatására, másoknak pedig 
buzdítására, hogy ők is ekképen cselekedjenek! 

A makói evangy. egyházra az 1860-ik év Dec. l s e j é -
töl az alulirt napig következő kegyes adományok folytak bei 

1. Zsivora György főispán ő méltóságának adománya 
200 ft o. é. 

2. A bécsi ev. Consistorium küldeménye 231 ft 11 % krt . 
3. A győri ev. egyház adománya 100 ft. 
4. A Gustáv-Adolf egylet küldeménye 77 ft 28 krt. 
5. Fiedler József ur küldeménye 12 ft 90 krt. 
6. A felső sajói ev. egyház adománya 30 krt. 
7. Kalmár Sándor beledi ev. tanitó adománya 10 krt. 
Fogadják az illető t. c. kegyes adakozók, a kik e kis 

növekvésben levő egyház ügyét figyelmökre méltatni, és 
felkarolni szivesek voltak, egyházam legbensőbb háláját. 

Makó, febr. 13-án 1861. Kemény József. 
makói ev. lelkész. 



A MÁRMAROS-SZIGETI TŰZVÉSZ ÁLTAL ELPUSZTULT 
EGYHÁZ FÖLSEGÉLLÉSÉRE EDDIG BEGYÜLT KEGYES 

ADOMÁNYOK KIMUTATÁSA. 
1859. Pataky János 200 f t ; Nánásy Lajos gyüjtelékül 

beadott 16 ft 15 krt. Yárady Gábor által Augustus 19-én 
rendezett hangverseny 235 ft 30 krt. Mihálka László 5 ft 
25 krt. Szabó József T. újlaki ref. lelkész gyüjteléke 24 ft 
92 krt. Szép Ferenc és Pataky István iveiken 189 ft 35 krt. 
Bata Mihály gyűjtő ivén 50 ft. Szigeti csizmadia céh 400 ft. 
Schlosser Frigyes ácsmester 2 ft 10 krt. Técsöi ref. egyház 
hívei 232 ft. Técsö város községe adakozása 50 f t ; Técsö 
város iparegylete 10 ft 50 krt; Ruttner János 5 ft; Albrecht 
cs. k. főherceg 50 ft. Solcz Ede gyűjtő ivén 60 ft 20 krt. 
Priell Cornelia asszony a Debreceni színtársulat által elő 
adott „Kesztyű és legyező" tiszta jövedelmét 63 ft 75 krt. 
Huszti ref. egyház gyüjtelékének egyrésze 100 ft. Felső 
bányaiak Demeter József lelkész ur utján 62 ft 70 krt. 
Szaplonczay Sándor 2 ft 10 krt. Salánk ref. egyháza 2 ft 
89 ' / 4 krt. Gonda László lelkész 3 ft 85 krt. Kassai takarék-
pénztár 100 ft. Beregszászi magyar tímár céh 10 ft. Yiski 
h. h. egyház hivei 3 ft 31 krt. Munkácsi ref. egyház hivei 
3 ft 52 krt. Szilágyi István, P. Szathmáry Károly és Várady 
Gábor által rendezett 4 szini előadásból % rész 327 ft 
5 2 % krt (másik fele az iskolát illetvén). B. Radák Istvánné 
urb. kötvényben 500 ft. Szarka József Szigeti ref. lelkész 
ivén harang öntéshezi segély 247 ft 46 krt. Bálás Márton 
ivén harangöntéshezi segély 24 ft 63 krt. Szigeti cipész 
céh 10 ft. Pataki János és Solcz Ede ivén ismét 73 ft. 

1860. Fazekas céh 10 ft. Visk városa hivei 40 ft. 
Szentes Lajos 21 ft. T. Keresztúri ref. egyház hivei 24 ft. 
Suska Alajosnő 5 ft 25 krt. Békési ref. egyház 80 ft. Pász-
tor Dániel Miskolci ref. gym. igazgató tanára ivén 11 ft 
30 krt. Pogány Károly özvegye 50 ft. Szigeti csizmadia 
céh ifjabb mesteri táncvigalomból 71 ft 30 krt. Szigeti 
magyar tímár céh 50 ft. Beregszászi timár céh ifjabb mes-
terei 6 ft, Bata Mihály ivén 40 ft. Bot Polád községe 6 ft. 
Beregszászi egyház 30 ft. Gömöri Sándor maros-ujvári 
táncvigalomból 10 ft. Csiszár Lajos, Sarkady Sándor Erdély-
ből 22 ft. 31 krt. Gróf Mikó Imre urb. kötvényben 100 ft. 
Nagyenyedi egyház 25 ft 50 krt. P. Szathmáry Károly pesti 
hangversenyből 145 ft 60 krt. Szőllősy Balázs bányai ivén 
gyüjtelék 56 forint. Szőllősy Balázs bányai ivén gyüjte-
lék ismét 37 ft 83 krt. Szalontai Cassino egylet 56 ft 
81 krt. Bereznai orvos Baksay Károly gyüjteléke 16 ft. 
Sonkádi ref. egyház hivei gyűjtöttek 8 ft 95XJ% krt. Márton 
Polyxena 10 ft. Biró Zsuzsanna szakácsné 5 ft. Koffler Sá-
muel izraelita 20 szál fát. Káhán József izraeiita 20 szál fát. 

Ennyit addig is, mig a folytatást megküldhetném. Az 
Isten áldása adjon a kegyes adakozóknak ezer ennyit; és 
.ott, hol az áldás szűkebben fog vissza méretni, pótolja a 
Mányt a teljesített keresztyéni kötelesség tiszta tudata. 

Megkérjük a t. c. szerkesztő urakat, miszerint ezen 
nyilvános köszönetünket lapjaikba felvenni szíveskedjenek, 
hogy egy részről az áldozók hálánkról biztosíttassanak, s 
más részről a rólunk talán már meg is feledkezett ember-
barátok a segélyezésre buzdittassanak. Két harangunk van 

már, — a torony lépcsőzet kész, papi lakjaink befedvék* 
ennyi mind az, mit eddig bírunk. A csonka torony kup nél-
kül mered ég felé, — a templom megrongált falai ujak után, 
vagy legalább védő fedél után esengenek. A befolyt csekély 
öszveg, quid hoc ad tantam sitim ? ! 

Bizony ha valakinek, nekünk a nagy és gyors segé-
lyezésre igazán szükségünk van!! 

Várady Gábor 
a sziget^ ref. egyház pénzügyi választmányának elnöke. 

Adakozások. 
Moldva-Oláhországi missió számára', a földesi ref. 

egyház 2 ft. A nemes-ócsai ref. egyház 5 ft. Dr. Sontagh 
Ábrahám 1 ft. A réthei és boldogfai ref. egyhás 8 ft. 

A Libánonvidéki keresztyének számára: a földesi 
ref. egyház 2 ft. A nemes-ócsai ref. egyház 2 ft. 

A nemes-oroszi egyház, lelkész és tanitó számára : 
a nemes-ócsai ref. egyház (a lelkésznek) 8 f t ; a tanitónak 
5 ft. 

A pesti prot. árvaintézet számára: A nemes-ócsai 
ref. egyház 5 ft. Galamboki fiatal házasulandók ( s z á m s z e r i n i 

hat legény és három hajadon p. 10 kr.) = 90 krt. 
Szerk. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Rákos-csabai ref. egyház, másod ízben, 6 ft. Verebi ref. 
egyház Danko Imre lelkész ur által 10 ft. Nagy-tanyi ref. 
egyház 8 ft. 50 kr. Nemes-ócsai ref. egyház 20 ft. Móhai 
ref. egyházban gyűlt 10 ft. Nagytótfalui mulatók 2 ft. Iíubi-
nyi Ferenc ur 25 ft. = 81 ft. 50 kr. 

A pesti ref. főiskolára : A nemes-ócsai ref. egyház 
5 ft. A pesti ref gymnasiumra Pesten: Lendvay Lajos 
ügyvéd ur 40 ft. Egyesektől gyűjtött 6 ft. Pap Imre ur, ven-
déglős gyűjtött 10 ft. Iíeszi Nagy Dániel ügyvéd ur adott 
10 ft. Barkassy Imre ur 21 ft. Lipthay Pál kereskedő ur 
2 ft. Közli Török PáL 

A Sárospataki ref. főiskola legújabb alapítványok 
s ajánlatokról. B. Yay Miklós főgondnoki felhívására kö-
vetkező alapítványok tétettek s ajánlatok folytak be a főis-
kolai gazdasági választmányhoz : 

Első közlés. 
1. B. Yay Miklós és neje 2000 ft alapítványa kötelez-

vényben. 2. Gr. Csáky Antal Vince 100 ft készpénzben. 3. 
Szép Benjámin 100 ft készpénzben. 4. B. Sina Simon 510 
ft kp. 5. A tepei ref. egyh. 10 ft kp. 6. Németh Sándor 3 
ftos ajánlata tiz évig. «T. Gyürky Pálné sz. gr. Vay Erzsébet 
1000 ft alapítványa. 

Sárospatak, febr. 11. 1861. Erdély János 
közigazgató. 
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arauyvágással 55 ujkr. Elegendő példányok mind a három 
kiadásból mindég nálam találhatók. 0 , . . , , _ . . . , 

Pes. f e b , 186.. < W « ™ Károly. „ . 
* bestéd", melyet a ffeg.ed.i Kelv. fcU?. f eWMfl* 

f g y h á z megnyUásakpr fknoiuJotí Varga Pál, az uj egyháa 
Szerkesztőségünkhez következő közérdekű munka első rendes lelkipásztora. 1859. december 5-én. Szegedejtt 

küldetett be: „Nézetek a magyar polgári törvénynek a 1860. 

rei«l«» «*erke«tf s kiadó : Dr. B a l U f l Mór 
•» I 1 ' • -. ••, J', U .!l, 

í r r 
.ílíji^ol ncdamoTűBíf ?.í>J IJ zo á Hennáíei 

P á l y á z a t 
A nagy-kun- turkeveí helv. hitv. fiúiskolában egyik I-stf elemi osztály tanítóságára p á l y á -

dat nyittatik. Évi fizetés - 63 f't. o. é., 100 véka buza, 100 véka á rpa , lakbérre 21 ft., fűtőre 7 ft. 65 
kr. o. é. 5—két öl tűzi fa, 50 font hus, 50 font' tíz font fa^ygyiij ,s minden tanítványától, melyeknek 
száma évenként 70 — 80-ra megy, egy csirke. —Az ezen állomást elnyerni kívánók, folyamodványai-
kat hozzámellékelvén, eddigi életük s jellenlegi állomásuk rajzát, valamint iskolai, erkölcpí 8 
ségi szokott bizonyítványaikat folyó évi april 2-ik napjáig a nagy-kun-tyjcfcevei Jĵ bIv. hitv. egyházi 
elöljáróság elnökségéhez küldjék be. — Kelt Turkeviben, febr. 7. 1861. 

(2 — 1) A hely.. bÁty' egyházi elöljáróság. 

Megjelept Kecskeméten s kapható minden hazai hiteles könyvárusnál: 

Különféle viszonyokra vonatkozó Papidolgozatok 2-*dik 
(Fördös Lajos egyházi beszédei első) 

füzete. Második kiadás. 
Ára 1 ft. o. é. — E kiadás még 1854-ben kikerült a gajtó alól, de — a hatóság által lefoglaltatván. 

— közre nem bocsáttathatott. Most u j címlappal ellátva megy a t. közönség kezeibe. 
Jelentem egyszersmind, hogy Fördqs KQtf&QítfMNClÁJÁ-nak 2-dik kötete immár sajtó 

alatt van. Kecskemét, febr. hó 1861. 
Szilády Károly 

( 2 — 1 ) könyvnyoiudatníajdonos és kiadó. 

Erkölcsi olvasókönyv 
a helv. hitv. népiskolák második osztályának. 

Másodrangú jutalmat nyert pályamű. 
Irt? 

PÁNCÉL FERENC. 
K i a d j a 

a helv. hitv. egyetemes népiskola választmány. 

L Á ra 16 u j krajcár, — Kapható Debrecenben, Pápán, Patakon, Pesten, itt Vörös Károly egyházfinAI 
a reform, paplakudvarban. 
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Olcsó bibliák és uj testamentomok! 
Az össze3 protestáns közönséghez, különösen a protest. egyház községek tiszt, lelkészeihez 

s tanitóhoz! 
; . Azon buzgó óhajtástól vezéreltetve, hogy a szentírás a prot. népnek, kivált alsóbb és kevésbé vagyonos o sz -
tályaiban minél nagyobb elterjedést nyerhessen, alulirt a szentírásnak és uj testamentomnak uj 

rendkívüli olcsó kiadását eszközölte. 
Ezen különféle kiadású és kötésű szent könyvek, kiadó-hivatalomban (Pest, himzö-utca 1-ső szám) mindenkor kaphatók 

következő árakon : 

SZENT BIBLIA, 
« azaz: 

Istennek ó és uj testamentumában foglalt. 
EGÉSZ SZENTÍRÁS. 

. ; , ^ Magyar nyelvre fordította 

' ' v ' V. ' K Á R O L I G Á S P Á R . v 
Nagy-nyolcadrét 1180 lap. 

Vászonba kötve, ára 
Bőrbe kötve, ára 

„ ,, arany vágással ára 

1 ft. 5 0 kr. ujpénzbea. 
1 ft. 7 5 kr. 
3 ft. — „ 

UJ TESTAMENTQHI, 
azaz : i r t f / v w i » a « b n r A Í r v V r r n f r r 

a mi urunk Jézus Krisztusznak nj szövetsége és a zsoltárok 
könyve. 

Magyar nyelvre fordította 

K Á R O L I G Á S P Á R 
Nyolcadrét 544 lap. 

3 0 kr. ujpénzbea. 
40 kr. „ 
90 kr. „ 

2 8 kr. ujpénzbea. 
40 kr. 
5 5 kr. „ 

w i • " Í J . . . . 

Vászonba kötve, ára 
Bőrbe kötve, ára 

„ aranyvá 
Tizenhatodrét 678 lap. (Zsebkiadás). 

Vászonba kötve, ára 
Bőrbe kötve, ára . . . ; . 

„ ,, aranyvágással 5 5 . . . . . . . . 
A pénzöszletek beküldése bérmentesen kéretik. A szállítás a megrendelő költségén történik. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala 
Pest, 1861. ' ' CPest, himzö-utca 1 - s ő szám). 

E n g e l és M a n d e l l o n á l , é s minden hiteles könyvkereskedésben kapható: 

T R E N C S É N I C S Á K , 
cimü, a magyar akadémia által a N á d a s d i díjból 100 aranynyal koszorúzott történeti költői beszély. 

Szász Károlytól. 
Fűzve 2 ft., díszkiadás vászonban aranyvágással 3 ft. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellenál, (Egyetem utca) 2. se. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI 
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 DXJ : 
Helyben : 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. 

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. Bélyegdij külön 30 wjkr. 

PROTESTÁNS EGYHÁZI IGÉNY A VÁROSI 
KÖZPÉNZTÁRRA ÉS A PATRONATUS. 

II. 

A patronátusra nézve, melyet a pesti reform, 
egyház iskoláinak a városi közpénztárból igért 
pótló segélyezése mellett, a tanács igényelt, a neve-
zett egyház következő nyilatkozatot adott: 

Tekintetes városi Tanács! Méltó tisztelettel 
vette a pesti ref. egyház tanácsa a Pest városi 
tekintetes Tanácsnak jul. 27-kén tartatott ülésében 
hozott határozatát, mely egyházunkkal 33,269. 
sz. alatt közöltetett. 

Örömmel értesültünk ebből, íiQgy a tekinte-
tes Tanács alázatos kérelmünket, iskoláinknak a 
városi közpénztárból adandó évi segély iránt, 
igazságosnak itéli: más részről némi aggodalom-
mal olvastuk, hogy a részben pótló segélyezés 
kötelezettsége mellett, a városi Tanács számára 
a véduri joggyakorlatot láttatik igényelni, — oly 
mérvben, mint az a róm. kath. elemi és reáltano-
dákra nézve a városi Tanács által gyakoroltatik. 
— mert a Tanács csak ez esetben s ugy képes a 
kérelmet támogatva a községtanács végleges ha-
tározata alá terjeszteni. 

Minthogy pedig eme patronátust illetőleg 
minélelőbbi nyilatkozatra hivatik föl egyháztaná-
csunk : e fölhíváshoz képest, nem késünk tiszte-
lettel kijelenteni, hogy a várostanácsi patronátust 
készek vagyunk ugyan, de csak annyiban meg-
ismerni , a mennyiben az az evangélikusokra 
vonatkozó országos törvényekkel, a gyakorlattal 
hazánkban, hitelveinkkel s egyházi institutióink-
Jsal megegyeztethető; annyival inkább, mert itt 

tulajdonképeni patronátusról s illetékes kegyúri 
jogok gyakorlatáról alig lehetne szó. 

Ugyanis, a Jus Canonicum szerint, a patro-
nátus kizárólag egyház alkotása által szereztetik 
meg, — midőn valaki templom-helyet adományoz, 
azon maga épít templomot, és a papi hivatalt 
szükséges jövedelemmel ellátja. Patronum faciunt 
dos, aediíicatio, fundus. Igy határozza meg a 
patronátust a trienti zsinat is (Sess. XIV. C. 12.): 
Nemo etiam cuiusvis dignitatis ecclesiasticae vei 
secularis quacunque ratione, nisi ecclesiam aut 
capellam de novo fundaverit et construxerit, seu 
jani erectam, quae tamen sine sufficienti dote 
fuerit, de suis propriis et patrimonialibus bonis 
competenter dotaverit, jus patronatus impetrare 
aut obtinere possit aut debeat. Hasonlóan Ma-
gyarország minden törvényei, melyek a patroná-
tusról szólnak, kegy- vagy védurakon mindenkor 
csak azokat értik, kik templomokat fundáltak, s 
azokban a cultust s papi személyzetet javakkal 
ellátják. Ez az alapja s fokelléke a patronatusnak. 
Ezen az alapon gyakorolja, mint minden commu-
nitas hazánkban ; — Pest városa is a patronátust, 
mivel itt ekklézsiákat fundált, templomokat épí-
tett, ezeket fentartja, a papi személyzetet fizeti: 
az iskolák fölött pedig, csak mint az egyházak 
appertinentiái, s nem mint külön vallásos intéze-
tek fölött, gyakoroltatik a patronátus, mert ac-
cessorium sequitur suum principale: Ep azért 
állapították meg Ausztriában a legmagosb ren-
deletek, 1788, oct. 23-kán, 1793. aug. 14-kén, 
hogy az iskolai patronátus, az egyházitól külön-
válva, nem gyakoroltathatik. Látni való ebből, 
hogy mivel a pesti ref. egyházat sem alapitotta, 
sem föntartja a várös: ennek iskolái fölött 

Ad 



gyakorlandó kegy uraságnak hiányzik a kellő 
alapja. 

Továbbá, az idézett eanon szerint,patrónus az, 
qui ex suis propriis aut patrimonialibus, elegendöleg 
adífkazik. Egyházunk nem kért segélyt azon jö-
vedelmekből, melyeket a város hnz regálékból, 
accisehól, allodialis földekből, vámokból, vásár-
helyiségektöl, dunaparti állomásokból stb., — 
jóllehet ezekben is tagadhatlanul jogrészünk van; 
egyházunk a segélyezést csak azon adómennyi-
ségből és ahhoz képesti arányban kérte és ki-
vánja, mely liitsorsosinkra kivettetik az isteni 
tisztelet s iskolák fentartására; nem azt kérte, a 
mi a város sajátja, hanem azt, a mi hitsorsosink 
pénzszekrényéből kerül ki évenként. Tehát mél-
tán kérdésbe tehetni: Megilleti-e a városi tekin-
tetes Tanácsot a patronátus iskoláink fölött, a 
nagyjelentőségű s messze horderejű jogokkal 
együtt, csak azért, mert a városi tanács hitsorso-
sinkra kiveti a cultus s iskolai adót, azt azoktól 
incassálja s egyházunk részére assignálja és ki-
fizetteti ? 

Megismerjük, helyesen és rendén történik, 
hogy a városi tanács a római kath. egyházak s' 
iskolák fölött a kegyuraságotgyakorolja, — mert 
mivel a római kath. egyház institutiói szerint a 
római kath. híveknek semmi joggyakorlatuk s 
szólójuk nincsen az egyházi s iskolai ügyekben, 
bár az ő vagyonukból tartatik fen az egyház és 
iskola: kell, hogy helyettök s nevökben, mint 
képviselőjük, valaki a patronátust gyakorolja, — 
ezen képviselőjök a városi tanács: ellenben, 
minthogy az evang. egyház rendezete szerint, az 
egyháztagok, kik az egyház és iskola szükségeire 
adakoznak, teljeskoruaknak tekintvén, magok 
egyenest és közvetlen gyakorolják a patronátust, 
az egyházi s iskolai gyűlésekben megjelenve s 
ott minden intézkedésekbe befolyván: nem szük-
ség, hogy helyettök s nevökben más gondolkoz-
zék, gondoskodjék s gyámnokoskodjék. Ilyen 
vicepatronátus nemcsak felesleges és szükségte-
len: hanem a valódi patronusok jogait paraly-
záló volna, sőt ezek patronatusával ellentétes 
lehetne. 

Megjegyezzük végre, hogy Ausztriában, a 
legmagosb rendeletek szerint, az iskolai patroná-
tushoz oly kötelességek és terhek csatolvák, mint 
a patronátus föltételei és kellékei, melyeket a 

városi tanács julius 27-diki ülésében csak részben 
pótlását ajánlván a tanodáink fentartására kellő 
költségeknek, bizonyosan nem volna hajlandó el-
vállalni, sem mi nem kívánunk elvállaltatni. Ilyen 
terhek az 1788. aug. 16. rendelet szerint, az 
iskolaháznak kellő fundus adása, — az isk. ren-
dezet 18-ik §. szerint, az iskolaház építtetése, — 
1788. máj. 8. rendelet szerint, épitkezés vagy 
reparátió ideje alatt tanodalak bérlése, — 1810. 
máj. 26. redelet szerint, az iskolaépület megvizs-
gáltatásának költsége, — 1798. nov. 3. rendelet 
szerint, a kéményseprő fizetése, — 1788. dec. 
10. rendelet szerint, az iskolafűtéshez kellő tűzi 
fa előállítása, valamint ennek előállítása a vasár-
napi iskola számára, az 1817. dec. 10. rendelet 
szerint, — 1816. nov. 28. rendelet szerint, az is-
kolaliáz s tanszobák meszeltetése stb. Mindezek 
fedezésére, — pedig mind ez tiszte s kötelessége 
az isk. patronusnak, — a kilátásba helyezett 
részben pótló segélyezés nem volna elegendő, — 
pedig a Can. 30. C. 16., q., 7. szerint: Nem ele-
gendő dotatio által nem szereztethetik meg a 
patronátus: más oldalról egyházunknak, mely 
az iskolát alapította s ennek fentartásában leg-
főbb részt veszen, alapjogát s patronátusát ezen a 
városi pénztárból adandó részben pótló segély 
tökéletesen megsemmisítené. 

Ezek szerint a városi tanács által iskoláink 
felett gyakorlandó kegyuraságnak sem alapja, 
sem helye nem levén, sem szüksége fen nem 
forogván, sőt ezen patronátus maga a városra 
nézve sem lévén kivánatos : őszintén és egyene-
sen kinyilatkoztatjuk, hogy a városi tanács pa-
tronátusát oly értelem és mértékben, mint azt a 
római kath. elemi és reáltanodáknál gyakorolja, 
el nem fogadhatjuk; 

Annyival inkább, mert azt érvényben meg-
tartatott országos törvényeink sem engedik meg. 
Az 1791. 26. t. c. határozottan azt rendeli: Evan-
gelici in iis, quae ad religionem pertinent, unice 
a religionis suae superioribus dependeant. E sze-
rint más, mint egyházi hatóságtól nem szabad 
függenünk, — a legnagyobb függés volna pedig 
praesentált tanárokat akarva, nem akarva elfo-
gadnunk; s e törvény nem engedi meg, hogy 
egyházunk s iskoláinkra nézve a városi tek. ta-
nácstól is függjünk, még akkor is, ha ugyanaz 
máskép volna szerkesztve, mint jelenleg, midőn. 



abban, valamint a községtanácsban, tudtunkra, 
egyetlen egy tag nem találtatik hitfelekezetünkből. 
Az idézett törvény 5-ik §-sa biztosítja az evan-
gélikusok iskolai autonómiáját, melynek egyik 
ága, hogy iskolamestereket, tanárokat, isk.-igaz-
gatókat ők magok választhatnak; mely autonó-
miáját a protestánsoknak O Felsége is, a mi 
kegyelmes urunk és császárunk, f. évi jul. 20-kán 
kelt legfelsőbb határozata szerint fentartatni 
rendeli. 

Es annyival inkább, mivel a Pest városi tek. 
Tanácsnak ily patronátusa hazánkban, tudtunkra, 
példátlan példa fogna lenni. Ugyanis, valamint 
azon városokban, melyekben a többség az evang. 
hitfelekezethez tartozó s hol a római kath. kisebb 
rész a városi pénztárból segélyeztetik, — mint 
Sopron, Debrecen, N.-Kőrösön stb. — a városi ta-
nács a római kath. felekezet irányában nem gya-
korolja a kegyúri jogokat: ugy soha nem hallot-
tuk, hogy a jkamara, tanalapitvány, róm. kath. 
várostanácsok, püspökök, földesurak, kik az evang. 
mindkét hitfelekezetü egyházakat, ezek lelkészeit, 
iskoláit, tanítóit, nagymennyiségű földdel, cle-
putatumokkal, építkezési anyagokkal, pénzjáru-
lékkal ellátják, — ezért valaha patronátusi jogo-
kat igényeltek volna, vagy gyakorolnának. S 
valóban kényes és gyöngédtelen dolognak látszik, 
hogy más hitfelekezetüek lelki érdekeiben más 
hitfelekezetüek rendelkezzenek, — mert ily eljárás 
alig lehetne teljesen megnyugtató és sokszor 
féltámaszthatná a jóakarat iránti gyanút; annyi-
val inkább, mert egyik felekezetnek alig van 
biztos módja és alkalma a másik hitfelekezet al-
kalmas egyéneit kiismerhetni, a kiket praesen-
tál jon, — ilyenek tehát csak vak insinuatiók, 
recommendatiók s korteskedés utján lehetnének 
hivatalra alkalmazhatók. 

Egyébiránt tisztelettel kijelentjük, hogy va-
lamint a canonicum jog szerint azokat, kik csak 
részben patrónusok és dotátorok, a praesentátiói 
jogon kivül, a patronusi más jogok megilletik,— 
Patrono debetur, honos, onus, utilitasque, Prae-
sentet, praesit, defendat, alatur egenus — : ugy 
mi is, mint azt helv. hitvallásunk 30-ik része is 
kötelességünkké teszi, — tiszteljük , féljük és 
szeretjük a városi polgári hatóságot, iránta jó 
indulattal vagyunk, értté imádkozunk; — sőt 
készek vagyunk számot adni azon segélypénznek, 

melyet a városi pénztárból évenként veendünk, 
a kijelölt célra lett fordíttatásáról. Igy történik 
ez Franciaországban, hol az erősen róm. kath. 
állam az evangélikusoknak évenként egy milliót 
ad szabad rendelkezésül egyházi s iskolai célokra, 
— mely évi adományért annyiban gyakorol 
patronatust, hogy számadást kiván fölterjesz-
tetni. 

Valamint alázatos folyamodványunkat, ugy 
ezen őszinte, egyenes és tiszteletteljes nyilatko-
zatunkat méltóztassék a tek. városi Tanács figye-
lembe venni, — megelégelni, hogy több mint 60 
év óta fizetünk az isteni tisztelet és iskolák feri-
tartása végett a városi közpénztárba, a nélkül, 
hogy abból valaha csak egy fillérnyi segélyt 
nyertünk volna ; — méltóztassék a római kath. 
egyházak és iskoláknak általunk gyámoiittatását 
megszüntetni, és valamint alapfolyamodványun-
kat, ugy jelen nyilatkozatunkat is pártolólag, 
mindenesetre a Községtanács elé terjeszteni — 
annyival inkább, mert folyamodványunkat teljes 
bizodalommal a Községtanácshoz is intéztük. 

A mi végre a tek. Tanács fölhívását illeti, 
miszerint ajánlanánk alkalmas egyént, a ki ka-
teclietául alkalmaztatnék azon elemi és reáltano-
dákba, hol a hitfelekezetünkbeli növendékek leg-
számosbak: szintén tisztelettel kijelentjük, hogy 
ezen intézkedés, nézetünk szerint, nem volna 
célirányos és kielégítő, mert fiainknak, akár sokan, 
akár kevesen vannak valamely r. k. tanintézetben, 
mindenesetre mulhatlanul oktatást kell a vallás-
ban nyerniök; de vannak római kath. vasárnapi 
iskolák is a város mindegyik részében, melyekbe 
hitfelekezetünkbeli mintegy 120 mesterinas jár, 
s mindezen iskolákban ugyanazon időben, t. i. 
vasárnap délután 2 — 4 óráig tartatván leckék: 
merőben lehetetlen, hogy részünkről egy kate-
cheta mindezen iskolákban két óra lefolyása alatt, 
megjelenhessen s taníthasson. Mihelyt a tek. vá-
rostanács a közpénztárból számunkra az illetéket 
kiszolgáltatni szives leend : e részben is mima-
gunk fogunk gondoskodni, — annyival inkább, 
mert gyermekeink vallásos oktatására folyton 
felügyelni kötelességünknek ismerjük, valamint 
az oktatás sikere és eredményéről a nyilvános 
vizsgákon meggyőződni, — a mi meg nem tör-
ténhetnék, ha azok a római kath. iskolában tanít-
tatnának. 

* 



Többire teljes tisztelettel vagyunk a tek. 
városi Tanácsnak — Kelt sept. 4. 1859-én ta r -
tatott egyliáztanácsi gyűlésünkből — alázatos 
szolgái a pesti ref. egyház tanácsa, — Iíubay Jó-
zsef, ez idő szerinti főgondnok, — Török Pál, 
lelkész. 

(Folytatása kö v.) 

E. E. E. GYÁMINTÉZETI MOZZANATOK. 
(Második közlemény.) 

XIII. Jól tudván az Elnök, hogy a pesti ev. magyar 
egyháznak is van 1844 óta egy kis gyámintézeti tökéje, 
1860 dec. 15-kén felkérte ezen gyülekezetet, hogy ama tő-
kéjét lenne szives ugy mint a pesti német atyafiak (L. VIII. 
mozz.) az E. Gy. intézeti középponti pénztárának áten-
gedni. Erre 1860 dec. 19-kén a fentisztelt egyház elvileg 
elhatározta, hogy ama gyámintézeti tökéje „az egyetemes 
egyházi gyámintézetnek átadassák oly formán, hogy ezen 
összeg mint a pesti evang. magyar egyház alapítványa ke-
zeltessék."' Megbízatott egyszersmind a pénztárnok Béli-
czay Imre ur, hogy ama tökének mibenlétéről a legköze-
lebbi gyűlésen adjon kimerítő tudósítást. 1861 jan. 23-kán 
tartott gyűlésben „miután a megvizsgált számadásokból az 
összes készlet 388 ft 4 4 % kr. teszen, gondnok ur oda uta-
síttatik, miszerint ezen készletet a közpénztári készletből 
400 ft kerek öszvegre emelve, ezen 400 ftot a mult évi 
dec. 19-kén hozott határozathoz képest föl. Székács J. ur -
nák a kitűzött célra átszolgáltassa." — Van szerencsém 
jelenteni, hogy ezen 400 ft felvétetvén 1861 febr. l - j én a 
takarékpénztárba betétetett. 

XIV. Nt. Zelenka Dániel nógrádi föesperes ur fel-
használván egy egyházilag vallásos alkalmat, Kapnik Pál 
mérnök urat E. Gy. intézetünk gyámolitására felkérte. Ké-
relmének az lett a sikere, hogy az emiitett ur magáról oly 
adomány levelet adott, mely szerint az Egyetemes Evangy. 
Egyházi Gyámintézet alapjához 100 = száz forinttal járul, 
de mely „öszveg az E. Gy. intézet pénztárába csak halálom 
után lesz fizetendő, addig pedig 6 = hat száztóli kamatjá-
nak mindenkor az év utolsó napjáni fizetésére kötelezem 
magamat. Kelt Libercsén jan. 1. 1861. Kapuik Pál m. k.u 

— Az elnök nt. Zelenka úrhoz intézett levelében az ado-
mányt megköszönte, s ezt arra kérte, méltóztatnék a nemes 
lelkű adakozót szívesen megkérni, hogy — ha lehet — 
igyekezzék adományát, ha kisebb részletekben is kész pénz-
ben kifizetni. 

XV. 1861 jan. 23-kán Albertiben esperességi kis 
gyűlés tartatván, az esperességi gyámintézet tagjaiul kine-
veztettek B. Podmanicky Frigyes, Blázy Lajos alesperes 
és Elefánt Mih. lk. urak. 

XVI. 1861 jan. 30-kán kelt a Guszt.-Adolf intézet 
középponti bizottmányának hozzám Lipcséből Dr. Hoff-
mann elnök és Dr. Hoioard jegyző urak által aláirt levele, 

melynek egy részét itt megismertetni annál inkább é rde -
kesnek találom, minél több és nagyobb bizonyítványait adá 
ezen testvérintézet egyházunk iránti szeretetének. Azt kell 
vallanunk, hogy a mult évi keserű előzményekért a Guszt.-
Ad. intézet oly nemesen boszulta meg ujabb gazdag ado-
mányai által magát, miként be kell vallanunk, hogy velük 
eleven szenet gyűjtött fejünkre. Ezt irják a fencimzett 
urak : „Für Ihre geehrte Zuschrift vom 4 Dec. vor. Js., die 
am 24. Janner in unsere Hánde gelangt ist (bizony lassan 
utazott e levél) sagen wir Ihnen unsern verbindlichsten 
Dank. Mit grosser Freude begrüszen wir diesen Entschlusz 
unsrer ugarischen Glaubensgenossen, das durch den Gusz-
taw-Adolf-Verein gegebene Beispiel nunmehr nachahmen 
zu wollen und zur Bethatigung der apostolisclien Vor-
schrift Gal. 6, 10. an den Glaubensgenossen des eignen 
Landes sich zu vereinigen. Aus der vielfaltigsten Erfahrung 
wissen wir ja, wie dringend gerade die evangelische Kir-
che Ungarns solcher brüderlichen Handreichung bedarf; 
wir fühlen auch den reichen Segen, den diese helfende 
Thatigkeit „wenn sie ausschliszlich hervorgegangen ist aus 
Liebe zum evangelischen Glauben und ausschliszlich g e -
richtet ist auf die Förderung der kirchlichen Interessen, auf 
das innere kirchliche Leben der Gebenden wie der Neh-
menden ausiibt. Und so dürfen wir mit Ihnen böffen, dass 
auch diese Vereinigung unsrer ungarischén Glaubensge-
nossen nicht oline reiche Frucht für die evangelische 
Kirche bleiben werde. Wir sehen mit vielem Interesse 
Ihren gefaliigen Berichten über die Entwickelung Ihrer 
Thatigkeit entgegen und werden nicht unterlassen, auch 
Ihnen unsrerseils unsere Druckberichte mitzutheilen. 

XVII. Sztehlo János lelkész ur irja Eperjesről f. év febr. 
20-káról: „Az EGyintézet központi bizottmányának 1860-
dik évi oct. 31-kén kelt szózata, illetőleg kérelme és fe l -
szólítása (III. pont a. alatt) folytán van szerencsém hivata-
losan jelenteni: hogy egyházamban a gyámintézetet meg-
alapitottuk, helyi gyűlésünk határozatából elnökletem mel-
lett egy 6 tagból álló bizottmány alakulván e végre, mely 
bizottmányi tagok nevei: Kraizell András, Schmidl András, 
Haitsch Lajos tanárok; Furman Ferdinánd városi tanácsnok, 
Dahlström Károly ápolnok és Kéler Dániel presbyter. 

Ezen bizottmány immár a minap tartott első ülésében 
egy gyámintézeti egyletet létesített, minden egyes tag azon 
kötelezettséget vállalván magára, hogy legalább 10 más 
tagot nyer az egyletnek, melyek ismét egy bizonyos, bá r -
mily csekély, de rendesen beszolgáltatandó adományra, 
hanem egyszersmind szintén arra is köteleztetnek, hogy az 
eszmét köreikben tovább terjeszteni s részükről is az egy-
letnek uj meg uj tagokat szerezni iparkodandnak, hogy igy 
mielőbb a gyülekezet minden tagjai a gyámintézet oly felette 
fontos és szent érdekébe bevonassanak. Azonkívül gyűjtő 
perselyek több nyilvános helyen állitatnak ki, s családi 
ünnepek, u. m. keresztelések, esketések stb. alkalmával 
gondom lesz rá, hogy szintén gyűjtsünk valamit." 

XVIII. Czékus Istv. lk. ur irja Rozsnyóról: „Mult év 
Sylvester estéjén krajcáros offertoriumra szólitván fel hí-
veimet az egyetemes gyámintézet részére, ebből begyült 



3 ft 36 kr. Méltóztassék ezen küldeményt kegyesen fogadni, 
s a rozsnyói egyház cime alatt a számadásba bevezetni."— 
Megtörtént. 

XIX. A pesti magyar egyház Beliczay Imre gondnok 
ur elnöklete alatt gyámintézeti bizottmányt alakított, mely-
nek tagjai Krajcsovics János, Veesey Sándor, Busbach 
Péter, Tatay Pál, Kanya Pál, Feldinger Frigyes, Romlaky 
Ede urak. Febr. 24-kén délután öt órakor a templomban 
isteni tisztelettel egybekapcsolt gyűlés tartatott, melyben 
a gyámintézet célja a hiveknek tolmácsoltatott s ezeknek 
annak életbeléptetése, s a beszedés körülményei tudtára 
adattak. Az itteni előbbi gyámintézet a boldogult berlini 
lelkész, a nagyérdemű Jónás által létesített Keltenverein 
kisorsolásában 35 sorsot vásárolt, s ezeknek egyike egy 
szép képet nyert, mely az Üdvözitöt ábrázolja, a mint ta-
nítványait imádkozni tanítja. Határoztatott, hogy ezen kép 
kisorsolás alá vétessék, s azok, kik jövő mart. 18-káig e 
végre pénzt küldenek be, egy-egy számot kapjanak, a hu-
tás t a választmány végzendi, az eredményt az említett na-
pon kihirdetendi. A legkisebb fizetendő mennyiség 10 kr. 
Határoztatott, hogy koronként isteni tisztelet tartassék s an-
nak végével a gyámintézet gyarapodása mindig kihirdet-
tessék. Fel voltak kérve a nők, a hajadonok, a tanuló ifjú-
ság, a legények, hogy e végre inagok között gyűjtsenek. 
A legközelebbi gyűlés márt. 18-kán lesz esti hat órakor s 
reméljük, hogy akkor részt veendnek benne az itt egyete-
mes tanácskozmányra megjelenendő követ urak is. 

Jegyzet, Ezen három utolsó mozzanat eléggé mutatja, 
hogyha az adakozási kézség meg van, az különböző 
ralakban nyilatkozik. Nem is szeretnők, ha a gyűjtések 
valami holt gépies alakban történnének. Igyekezzünk, hogy 
a helyzet sajátságához képest az adakozásnak oly utat 
aiyissunk, mely legtöbb eredménynyel kecsegtet. Azt az 
*egyet azonban sohasem szeretnők szem elöl téveszteni, 
hogy a mennyire lehet a gyámintézeti ügyet vallásos épü-
íletességgel hozzuk kapcsolatba. 

XX. Az EGyintézet középponti pénztára mai napon 
Ügy áll: 
1860. dec. 15-én a XII. mozzanat szerint volt 1207 ft 61 kr. 
1861. jan. 18-án Czékus István Rozsnyóról 9 ft 36 kr. 

„ „ „ Blázy Lajos Kis-Kőrösről 1 ft 
„ „ „ Sárkány János — 50 kr. 
„ „ Sárkány János 2 ft 
„ „ „ Sárkány János 2 ft 
„ „ „ Sáffáry József 1 ft 

1861. febr. 1-én A pesti ev. magyar egyház 400 ft — — 
,, „ 23-án Döry-Platthy Imréné 5 ft 
„ „ „ Szakonyi István (missió) 2 ft 
„ „ „ Aradátzi egyház (Guszt.-A.) 10 ft 

Azonkívül Kapnik Pál alapítványa 100 ft 
Összesen alapítványban 100 ft készpénzben 1640 ft 47 kr. 
Kiadás nyomtatványokért 87 ft 
Marad alapítvány 100 ft készpénz 1553 ft 47 kr. 

Jegyzet. Mivel a Guszt.-Adolf-egylet számára hoz-
zánk beküldött pénzek kiküldését egyszerre kívánnék esz-
közölni, abban állapodtunk meg — mig a közgyűlés más 

utasítást nem ad, — hogy minden egyenesen amaz egyletrer 
szánt adományt, zárjelben rendeltetését kimutatván, a pénz-
tárba teszünk, ezen adományokról a közgyűlésnek beszá-
molunk s arra bizzuk, hogy az igy gyűlt összeget, tán 
részünkről is középponti pénztárból megtoldva, rendelte-
tése helyére kiküldje. S jóllehet a térítésre szánt összegek 
nem tartoznak szorosan a gyámintézet körébe, a mennyi-
ben alapszabályaink erről nem szólanak, de jónak látjuk, 
hogy az e végre szánt pénzekkel is épen igy járjunk el, — 
feltevén mindig a közgyűlés beleegyezését, mely ez ügy-
ben is véglegesen fog majd határozni. 

Kelt Pesten, feb. 25. 1861. 
Székács Józzef 

EGgyintézeli elnök. 

EGYHÁZI ENEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEG JOBBÍTÁSÁRA. 

(Folytatás). 
Ezen polemicus irányú élőbeszédből még sukat l e -

hetne fölidéznem; de miután itt helye nincs, mert az eddi-
gieket is csak annyiban látám megemlítésre méltóknak, a 
mennyiben azok Geleinek beléletére és gondolkozásmódjára 
vetnek világot, — ismétlem, miután itt helye nincs, meg-
szűnők az olvasót vele untatni, azt jegyezvén még csak 
belőle ide, hogy a tenyérnyi vastagságú könyvnek több 
mint negyedrészét, ,,úgymint a négy evangyélisták szerint 
való hosszú passiót és a vasárnapi evangyéliomokból való 
antiphoniákat, a melyek a kézzel irolt graduáltum nincse-
nek," Gelei Katona István maga szerzette. Az ö mnnkuF-
ságának és szorgalmának köszönhetjük toválb» azon res-
ponsoriákat, versiculusokat és benedictiókat is, tn •Syekről a 
szerző igy nyilatkozik : ,,avagy némelyeket magam elmém-
mel szerzettem hozzá, mint az minden vasáruapukra való 
responsoriákat, versiculusokat és benedictiókat, avagy az 
egész éneklést bérekesztő áldásokat, az melyekben az 
egész esztendőt által való evangyéliumoknak summájukat 
és velejeket rhythmusonként rövideden fontos szókkal be-
foglaltam, az melyek soha még eddig egy graduálban sem 
láttattak, mert ugyan nem is voltak. Olvasd meg őket az 
graduál végén, s ugy tégy Ítéletet felölök, és valamíg te 
szebbeket és jobbakat nem írsz, addig soha ne ócsároljad. 
Az én Ítéletem szerint az graduálnak egészségében azok is 
szükségesképen kívántattak, mert csak az jeles ünnep-
napokra voltanak, s az vasárnapokra peuig nem. Igy, az 
mint hozzá irányzók, az irott graduált negyedrésznyinél 
többel öregbítettem és félrészént valóból tökéletes egészszé 
töttem, ugy hogy én immár nem látom, mi kellene soha 
több hozzá" stb. 

Tömött tartalmával, melynek egy becses részét teszi 
a Magyarországból kért s Debrecenben kiadott cantionale, 
a szóban levő öreg graduál két nevezetes részre oszlik. 
Az első rész egyházi év szerint való rendezettel a liymnu-
sokat, introitusokat, prosa, antiphonia és responsoriákat 



foglalja magában latin lapszéli feliratokkal és tartalom 
kivonati jegyzetekkel igy: 

„Introitus, prosae, antiphoniae et responsoriae de 
adventu domini Jesn Christi" stb. stb. Ezek után következ-
nek a „hymni quotidiani ac inprimis de operibus sex dierum", 
s ezek után jö több introitus, prosa, antiphonia, responso-
rium versiculus, benedictio szinte köznapokra. Majd ezek 
után állanak az urvacsorai énekek, „lamentationes Jere-
miae prophetae, a passió," hogy az iró szavait használjam, 
„domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum és secun-
dum quatuor evangelistas/' s végre az első rész bezárójául 
az „antiphoniae dominicales." 

A második részt a zsoltárok teszik Jíároli Gáspár 
fordítása szerint teljes számmal, melyeket három kótázott 
levél nyolcféle dallammal előz meg ily homlokirattal: „Toni 
psalmorum distincti." 

Végre ezek után egy függelék áll, mely feledékeny-
ségből maradt hátra, s a mely egy hymnust s több urnapi 
responsoriumot, versiculust, benedictiót és precatiunculákat 
foglal magában. Ez utolsó részből vétetett át azon mostani 
énekeskönyvünkben levő 29-dik és 48-dik, az első huávéti, 
a második pünkösdi felálló ének; s bizonyos, hogy Gelei 
szerzette, mivel az eddig kezemen megfordult énekes-

< könyveknek egyikében sem láttam, a melyek az öreg gra-
duált megelőzték; mig az újévi invocatió (5-dik ének) nem 
nemcsak Gönczi F. György, hanem Bornemisza Péter 
énekeskönyvében is feltalálható. 

Külső leírására nézve a könyvnek megemlítem, hogy 
a kötés eredetileg eziist kapcsok és sarkszoritókkal volt 
feldíszítve, ugy azonban, hogy a tábla közepén a Rákóczi 
cirner is fel vala szegezve. Ilogy ilyen volt, még Nagy-
Körösön sokan tudnák bizonyítani, mivel e fejedelmi aján-
dékból még most is őriztetik egy példány a város levéltá-
rában ; de természetesen minden ezüst sarkszoritó és 
kapocs nélkül. 

Többi sajátságok közt nevezetes még, hogy énekes-
könyveink közül ez az első a leveleknek mindkét oldalról 
való számozásában; legalább én részemről ilyet még egyet 
sem láttam. 

És most ezek után, ha azt mondaná valaki: méltasd 
Géléinek érdemét, megvallom, nem volnék képes e feladat-
nak kellőleg megfelelni; mert azon nagyszerű munka és 
teméntelen fáradtság, melyet e könyv igénybe vehetett, 
oly nagy lelkierőt teszen fel, miszerint mostani időben alig 
hiszem, hogy találkoznék ember, ki egy ilyen műnek szer-
kesztését és kiadását el merné vállalni. A szövegigazitáson 
és szerzésen kivül, maga a kótázás, mely néha tizen-tizenkét 
iven keresztül egy folytában tart, milyen a két passió, elő-
ször Máthé, azután a négy evangyélista szerint; de meg 
ezenkívül csaknem minden lapon kóta, — ismétlem:, maga 
a kótázás oly sok és oly temérdek, hogy a legerősebb 
türelmet is próbára teszi, s én csodálva bámulom, hogy 
Geleinek elég béketűrése volt mindezt becsülettel végre-
hajtani. 

De haszontalan nem beszélek tovább, mert a ki e te-
mérdek munkát nem látta annak fogalma se lehet annak 

nagyszerüségéről,azért csak röviden azt mondom : ha G e -
lei semmi mást nem tesz vala is ez énekes könyv kiállítá-
sán kivül, méltó volna akkor is, hogy nevét minden p r o -
testáns a legnagyobb egyházi férfiainké között említse. 

(Folyt, követk.) 

— 

ISKOLAÜGY. 

MISKOLCI REF. GYMNASIUM ÉS LEÁNYNÖVELDE. 

Február hó 4-én kezdve azon hét napjain tartattak a 
miskolci ref. gymnasiumban a félévi vizsgák. Ez iskolát, mint 
sajátját a helybeli Egyház nem megvetendő áldozattal fen 
bírta mind ez ideig tartani. De a lefolyt szomorú évtized a 
fillérekből hangyai halmocskává emelkedett egyházi és i s -
kolai kegyes alapítványokat is, ha azok ingatlan birtokba 
fektetvék, kettős — u. m. évenkinti és évtizedenkinti (ille-
tékegyenérték czimmel) adó terhe alá nyomasztván, mely-
hez járult az erőszakolt tanrendszer következtében 5-röI 
10-re emelt tanári szám, hogy az Egyház e szépen virágzó 
iskolát saját erejével tovább is fentarthassa, ahhoz sokkal 
szorongatóbb a félelem mint biztató a remény. Pedig az is-
kola akár a benne élő lelket és szellemi erőt, akár annak 
külcsinját és helyzetét veszszük figyelembe, a legbuzgóbb 
pártfogásra méltó. Tanárai szerénységét, kiket az Egyház 
szemen szedett bűzakint vitt ez iskolába, nem akarom di-
cséretekkel bántani. A nemes öntudat, mely őket jellemzi, 
s mely közelismerést aratolt, nem szorul dicséretre. Elég, 
hogy az itt végzett tanítványok más nagyobb iskolákban is 
kitűnnek. E kiválósághozi reményben megerősítette a kül-
döttséget, a mostani szigorlatok folyama is. Az alig 16 
éves ifjak a fogalmazásban, gondolataik elrendezésében, 
az apróbbak általában szép kézirataikban, a hibátlan he-
lyesírásban bámulásra ragadtak. Megrovandó volt azon-
ban az, hogy a legkikészültebb tanítvány is alig- birta 
tanulmányát ugy mondani fel, hogy az egyes szavakat több-
ször ne ismételte volna. E hibát ugy látszik egyik a másik-
tól tanulta el, s épen azért mivel ragadós, orvoslást igényel. 

Figyelmet érdemel az iskola külcsinja és helyzete is.-
Az épület a várost végig hasitó Szinva patak partján fek-
szik. Minden tisztátalanság egyenesen a folyamba merülvén, 
tiszta az mint méhköpü, melyből a tanuló sereg mint tudo-
mány virágain röpkedő méhcsoport, koronkint az alig tiz 
ölnyire eső emlékkövekkel s élőfákkal díszelgő temetőre 
a nagy templom mellé szokott kirajzani, vagy az avasi csa-
litos hegyoldalba, és tetőre, mely a város közelében emel-
kedik, felzsibongani, honnan mint egy kis Olympról az ala-
csonyban fekvő s a mindennapi kenyérkereset zörejében 
uszó egész viirost a füstölgő vasúttelepet, a repülő vonato-
kat s mintegy tizenöt helységet beláthatni. Az iskolai port 
és rekedt levegőt tehát, mind a tanitó mind a tanítvány 
egyszerre a legegészségesebb léggel cserélheti föl. Mely 
fent a magasban a minden szép és jó iránt fogékony ifjú 



kebel érzelmei emelkedésére s magasztosulására csalhatlan 
hatással van. 

A város, hol a tanuló, emberek közé lép; általában 
müveit. A tisztesebb osztály férfiai, az itt székelő megyei 
gyűléseken gyakranzászlóvivökkép szerepelnek. A mester-
emberek, kik itt az Egyház derekát és erejét képezik, val-
lásos és hazafias érzelemben egy városnak sem állanak utá-
na. A magyar nyelv és beszéd itt minden tájszólási divat 
hibáitól ment könyv szerinti és tiszta hangzású. De a köz-
nép fájdalom! e könyvismeretben Borsodmegyének sok 
szegény falujánál hátrább áll. — Ennek oka az, hogy a 
tehetetlen osztály ruhátalan gyermekét a gymnasiumba nem 
küldheti, elemi iskolák pedig a városon csak leánykák szá-
rmára vannak. 

A gymnasiumi vizsgák végződvén február 10-kén 
az e. kerületi főleánynövelde közvizsgája tartatott. Az isko-
lázok száma 57. Miskolci 30. A többi mind külvidéki. Bor-
sodból 5. Szepesböl 12. Árvából 1. Szolnokból 1. Zólyom-
ból 2. Beregből 1. Liptóból 1. Hevesből 1. Gömörböl 1. 
Turócból 1. Moldvából Jassiból 1. — Tanárok: 

1. Tiszteletes Dócy Gedeon ur, — tanit német nyel-
vet számtant, magyar nyelvtant, földirat, természettant, 
természetrajzot, magyarok történetét, szép irás és rajzot, 
•mint vezértanár, és franciát magán órakon. 

2. Tiszteletes Marsalko Endre segédlelkész ur, tanit 
bibliai történetet, földiratot, a magyar történetet, magyar 
nyelvtant az alsóbb osztálybelieknek. 

3. Szénfy Gusztáv ur tanit éneket és zongorát. 
4. Molnár Vilmos ur tanit zongorát. 
5. Levendócky Szilárdné asszony. 
6. Mathédesz Emília és 
7. Dócy Johanka női munkákat. 
Mikor valaki egész héten keresztül a nap nagyobb 

rész ót iskolai visgálatokon üli ki, föltehető, hogy figyelme 
meglankad s elhagyjad. Nem ugy volt. A leányok növendék-
seregének kitűnő értelmiséget tanúsító próbatétele újra villa-
nyozd a hallgatók idegzetét, mit a tapintatos vezértanár a 
komoly foglalkozás közben zongora kiséret mellett egy egy 
zsoltári, majd hazafiúi dallamok énekeltésével elevenített.— 
Megfelelt a várakozásnak minden mutatvány. A növendékek 
gyönyörű írása, rajza, zenébeni haladása, kézi munkákbani 
ügyessége, körmondatok rögtöni változatos fogalmazása és 
nyelvtani ismerete mind meglepők voltak. Csupán az nem 
volt dicsérendő, hogy a tanihányok beszéde és hangja a 
íebr.oHdásban alig volt hallható. Teljességgel nem akarván 
egyik is jelét adni, hogy belőle még idővel csatározó lár-
más úrnő is válhalik. E növelde ha igy halad, a főtiszt, e. 
kerület teljes figyelmét és hő dajkálatát valóban megér-
demlendi. 

Edts Albert 
kerületi kiküldött visgáló. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

„ Vallástan. Vezérfonál az ág. hit. evangélikus konjirmá-
landók oktatásában. Kiadta Sztehlo András, losonci ev. 
lelkész. — Pest, Osterlamm Károly. 1861." (Ára 12 ujkr.) 

Kedves kötelességet vélünk teljesíteni, midőn fencim-
zelt könyvecskét ismertetjük s észrevételeinkkel kisérjük. 

Magyarhoni ág. hitv. evang. confirmánsok tanítására 
szánt könyveink közöl eddigelé — a számos német e nemíi 
munkát kivéve — a Szeberényi superintendensé tót nyel-
ven vonta magára a közfigyelmet. 

Magyar nyelven az előttünk fekvő munka e nemben 
az első jelentékenyebb tünemény. 

Szerző, tanítványai szükségletéhez képest hosszabb 
bevezetéssel, mint első főrészszel, kezdi meg munkáját, 
szólván benne: 1. A vallásról általában. II. A Bibliáról. 
III. A ker. egyházról. (Felekezetek. Választanok.) IV. A 
Reformátióról. (Főbb reformátorok, a két prot. felekezet 
symbolikus könyveinek és a magyarhoni protestánsok val -
lásgyakorlali törvényeinek rövid ismertetése.) 

Második része e munkának az Evangyéliomi ker. 
vallástan, melynek a hit, szeretet és remény eszmei képe-
zik alrészeit, tekintettel Luther katechizmusára. 

A vallástan e felosztása ellen, mely a szokottaktól 
eltér ugyan, népszerű könyvben nem lehet kifogásunk. De 
igenis van, némely tanok kihagyása ellen. 

Ilyen az angyalokról szóló tan, mely a 18. §. után, 
a fensöbb teremtmények közt, röviden lett volna említhető. 

Ilyen az esküvésnek szentül való megtartásáróli tan, 
mely az Isten iránti kötelességek közé könnyen lett volna 
sorozható. 

Továbbá kifogásunk van némely pontatlanságok 
ellen. 

Ilyen a kegyelmi eszközök nevezete alatt elősorolt: 
Isten igéje, szentségek, imádság, istentisztelet s az egyházi 
rend és hivatalok osztályzása,—az Isten igéje — és szent-
ségeken kivül más kegyelmi eszközöket mi nem ismervén. 

Ilyen a láthatatlan és látható egyház olyforma szét-
választása, hogy „a láthatóhoz azok tartoznak, kik megke-
reszteltettek ugyan, de a sz. lélekkel még teljesen nem kö -
zösültek." Szerintünk a láthatatlan egyház tagjai egyszers-
mind a láthatóhoz is tartoznak, személy és hitvallásnál f o g -
va. Ezekért a hitélet mértéke szoros értelemben nem a l -
kalmazható a láthatatlan egyház fogalmára. 

Az egész munka előadása világos és szabatos s a 
konfirmálási tanítás körébe vont szükséges tudnivalók t e -
kintetbevétele miatt, tankönyvül igaz lélekkel ajánlható. 

Az irott füzetek mellőzésével, pártoljuk tehát e hi-
ánypótló, olcsó könyvecske derék kiadója, Osterlamm ur 
vállalatát. 

Láng Adolf. 
tápió-sz.-mártoiii ev. lelkész. 



A SINAI CODEX. 

A görög" bibliai szöveg kéziratainak már oly jelenté-
keny száma (ötvenen felül, többé vagy kevésbé teljes 
uncialis kéziratát bírjuk az uj szövetségnek, az úgyne-
vezett minuscul-kéziratok már száznál többet számítanak) 
ismét egy igen régi, a sinai hegy melletti Sz. Iíatharina-
zárdában találtatott 4-dik századbeli kézirattal szaporodott, 
mely ezután Codex Sinailicus név alatt a bibliai szövegpél-
dányok közt az első helyre teendő. Jóllehet ez elébb sem 
volt ismeretlen, és már Porphyrius Archimandrita által egy 
orosz könyvben leíratott, mégis a felfedezés érdeme (mert 
Porphyrius irata csaknem egészen ismeretlen volt egész 
Európában) a tudományok mezején tett szerzeményei és már 
sok más felfedezési utazások által nevezetes lipcsei tanárt, 
Tischendorfot illeti. A találmány nagyszerűségének meg-
felelően, ö egy külön könyvben, melynek cime: Notitia 
editionis codicis Bibliorum Sinaitici auspiciis imper. Ale-
xandri II. susceptae etc., Lips. 1860, a kéziratnak előleges 
ismertetését, bizonyos számú próbaszöveg- és egy facsimi-
lével együtt, az irodalmi közönség elé terjesztette. A kéz-
irat a legtöbb, más meglevő iratok felett terjedelmére nézve 
4ünik ki. Mert az nemcsak az ó testamentom nagy részét 
foglalja magában, hanem az egész uj testamentomot is (a 
hasonfaju B. Codex Vat. csak Zsid. 9, 14-ig terjed), ezen 
felül Barnabásnak egész levelét, melyből ez ideig csak egy 
darab létezett, és Herinas pásztor könyvének nem jelenték-
telen töredékét. — Valamint a tudománynak átalában , 
ugy a bibliai szövegitészet és az első keresztyénség emlé-
keinek szaporítása és szorosabb ismertetése körül már oly 
nagy érdemű szerzőnek teljes elégtételére is kell szol-
gálni, hogy az ö szakadatlan és kitartó fáradozásait gazdag 
eredménynyel koronázva látjuk. Igen, ismertető bizton állítja, 
hogy az ujabb időben sem a bibliai theologia, sem a clas-
sicai nyelvirodalom mezején nem történt olyan találmány, 
mely a sinai codex fontosságával mérkőzhetnék. Magától 
értetik, hogy a nagyszerű kincs kiadásának tisztelete sen-
kit mást nem illet, mint a felfedezőt. Az orosz kormány, 
melynek birtokában van most a codex, szerzőt megbízta, 
hogy ad similitudinem codicis 4 folio kötetben nagy, fé-
nyesen kiállított, nem árulható kiadáshoz az ö költségén 
készületeket tegyen, melynek bevégezte után előbb az ó, 
majd az uj testamentomnak olcsó, kisebb kiadása igértetik. 
Miután pedig a kézirat kiadása, a sok, még hozzájáruló 
előkészületek miatt, hihetőleg néhány évet vesz igény-
be, bátorságot vesz ismertető annak előnyeit, a men-
nyire az a kiadott Notitiában foglalt jelentésből megítélhető, 
ezen lap olvasóinak a legrövidebben előadni. 

Az ó testamentomnak az ujabb időben feltalált köny-
vei (melyeknek száma és sorozata a már most megjelent 
septuaginta 3 kötete p. 97 adva van), eredetileg az 1814-
dik évben szinte Tischeridorf által felfedezett Cod. Frid. 
Angustanussal egy és. ugyanazon corpushoz tartoztak. — 
Elég tehát, ha itt annak a praef. ad V. T. p. 76-ban 
adott leírására utalunk, melyben minden a régi kornak ott 
felhozott jegyzetei az előttünk fekvőre alkalmaztatnak. Mint 

a többi, ugy ez is egy lapon 4 kolumnában (a Vatic. 
csak 3-ban) van irva, a tisztán költészeti tartalmú könyvek, 
kivételével (Zsoltárok, Példabeszédek, Praedicator, Énekek 
éneke, Bölcseség, Sirach, Job), melyek, mivel csak ezek 
iratvák a codexben stichometrice, következőleg a sorok, 
nagyobb tért kívántak, minden lapon két kolumnát ké -
peznek. Ez által tehát Nizzai Gergelynek már a praef. ad 
V. T. p. 81 említett jelentése a legpontosabban bebizonyit-
tatik, hogy ezen könyvek már az ö idejében, a 4-dik szá-
zadban ozr/vjptoq, írattak, és ezért fhfthoc aze/ypeeg-nek ne-
veztettek. 

Közvetlen Jób után következik az uj testamentom^ 
Már a cod. Frid. Aug. leírásából ismeretes régiségtani b i -
zonyítványokon kivül név szerint van még 4, melyek Ti-
schendorfot arra bírják, hogy a Cod. Sin. korát a 4-dik 
század közepén tűi ne tegye; jelesen 1. a könyvek soro-
zata, mely csak némileg különbözik a Vaticanitól, t. i. a 4 
evangéliumra következnek Pál levelei (a Vaticaniban is 
szem előtt tartott sorozatban), azután az ap. cselekedetei, 
a katholikus levelek és a jelenések; 2. az Eusebius-
féle kanon hiánya, mely minden más Uncialékhoz — a Va-
sicanit kivéve — hozzá van ragasztva ; 3. Barnabásnak és 
Hermasnak a kanonba felvétele (mind kettő benn van a ká-
noni könyvek lajstromában, mely a Cod. claromontanus 
mellé van ragasztva; 1. Tischendorf praef. ad N. T. p. 181)^ 
4. a körülmény, hogy minden Uncialék közt csak a sinai és 
Vaticaniban nem foglaltatik Márk utolsó 12 verse, valamint 
ismét csak e kettőben hiányzik az ephesusi levél kezdetén r 
év'E<pé(ra>, mely szavak ugyanazon kéztől ragasztattak 
oda, melytől Tischendorf jelentése szerint Luk. 24, o-ben 
ezen szók: xac ava<péptzo sig zóv obpavóv (lásd a faesim.), 
a felső szélen utólagosan fel vannak jegyezve, melyeket D_ 
kihagy. De mind ezektől eltekintve, csupán csak szövegé-
nek formája (péld. Ján. 5, 4. 8 és az aprjv-nek hiá-
nya a végén, és sok más, bebizonyithatólag későbbi hozzá-
ragasztások hiányzása, az egyszerű fel- és aláírások, az 
olvasásmód ős étpavepcódrj 1 Tim. 3, 16 sat.) elegendők 
arra nézve, hogy régi korát bebizonyítsák. Bizonyosan 
az alexandriai családhoz tartozik és csaknem minden pon-
tokban osztozik helyesírása más ugyanazon családhoz tar-
tozókkal. Igy találjuk zeoötpáxovza, paft&aiov, (pazfr. 
mellett) (upíovzai, épcupévoc, Xy paszat, ypcózouv, artoxziv-
\>(o, <ji)vXu7ioópevo<i és hasonlókép Tiapadoi (de nem 
yvot), őcsdc'dszo, 'IctíávvEt (Éuk. 7, 18.), 'Icoó.v7jq (Apok.), 
Trfv, épauvov (Rom. 8, 27 is), éa> és in élnldi, iÁsávzog 
és iXeei, auvsidutyq, ^púpvrj, a<p?jX£$, néTvzcoxes, rrpo-
opcopyv, (de nem axopoi(opévoq), 3. pl. oaav csak Ján. 
15, 22. 2 Thess. 3, 6. (ellenben e/^av, mint látszik, csak az 
apokalypsisben). a v i<ptlx. igen szokásosan mássalhangzók 
előtt, ritkán a v paragog. az ac. sing.-ban se. De orv-ban 
végződő infinitivusi formái, valamint ilyenek: édseizo, 
éXáftszs nincsenek. 

Egy Facsimilén kivül (mely Lukács záradékát tartal-
mazza) Tischendorf az uj testamentom különbféle részeiből 
több cikkelyt, a mennyire azon az első kéz megismerhető, 
4 hasábos alakban nyomatott ki, és azelőtt még, mikor egy 



természetesen korlátozott választéka az uj testamentom 
minden könyveiben előforduló olvasási módoknak adva lett 
volna. Ismertető nem hiszi ugyan, hogy a kézirat minden 
előnyei mellett is valaminagy változást idéz elő a mi uj tes-
tamentomi szövegünk alakulásában; sokkal inkább válik az 
a Bentley óta az uj testamentomi könyveken gyakorlott his-
torico-philologiai itészet nem csekély érdemére, hogy csak 
kevés jelentőséggel biró olvasásmódok találtatnak a Sin. 
codexben, melynek léte a már csak nem hihetetlenig vitt 
kutatásai által a tudósoknak (melyből szerzőre nem legkisebb 
érdem hárul) számtalan kéziratok,-versiok,-egyházi atyák-
nál sat. kibuvárolva ne lett volna. A sinai szöveg ismerte-
tésének nagy eredménye tehát valószinüleg az lesz, hogy 
az legújabb időkben Lachmann és Tischendorf által kezelt 
kritika eredményeit minden lényeges pontokban tökélete-
sen megerősitendi. Igy — hogy ezt néhány példában kimu-
tassuk — Máténál, a Tischendorf és Lachmann által 160 
helyen elfogadott olvasási mód 55, az egyedül Lachmann 
által (az elfogadott olvasási mód ellen vagy mellett) felvett 
31, a Tischendorf által Lachmann ellenében efogadott 23 
esetben igazoltatik, ellenben a Lachmann előtt elfogadott 
olvasási módnál azon helyeken, hol az ujabb recensiók nem 
alkalmazhatók, csak 7-szer. Márknál a Codex különösen 
kedvező a Tischendorf-féle recensiókra nézve, mivel ott 
csak nem mindig a B L J s z e r i n t megy, mely utóbbinak 
tekintélyét Tischendorf itt kiváltképen követte. Azért itt a 
Tischendorf által 167 helyen követett olvasásmód 58-szor, a 
Lachmann-féle 14-szer, mindkét kiadóé 35-ször, ellenben 
a Lachmann előtt elfogadott csak 6-szor igazoltatik. Ha-
sonlóan áll a dolog Lukács- és Jánosnál is. 

A mi a többi kitűnőbb kéziratokhozi viszonyát illeti, 
arra nézve — legalább az evangéliumokban — a Cod. Yat. 
szövegével a legnagyobb rokonságban áll (Máténak a fen-
tebb emiitett 160 helyei közül péld. 106-szor egyet a B 
Codex-el, azok közül 27-szer más Uncialis Codex hozzá-
járulása nélkül, 8-szor egyedül B-vel); sokkal csekélyebb 
rokonságban áll A-val, melyei az egyedül, a Márk-, Lu-
kács- és Jánosból merített olvasásmódok- és próbaszöve-
gekben, soha nem egyez. Ellenben legközelebbi érintke-
zésbe jő C és D-vel, a jeles párisi L-lel, a dublini Z-vel, 
Márknál a sz. galli J - te l , melynek szövege épen Márknál a 
többi evangeliomokét jelességben fölülmúlja; a minuscul-
codexek közül rokonságban áll a cod. Basil. (1) és különö-
sen a párisiával (33), melynek kitűnő becse már rég el 
van ismerve az ítészektől, és egyéb másokkal. A másod-
rangú uncialékkai (E F M etc.) ellenben csak akkor egyez 
meg, ha valamelyiknek tekintélye az előbbiek közül hozzá-
járul. Kevesebb rokonságban látszik állani a Codex claro-
montanussal. A római levélnek 45 helye közül 20-szor meg-
egyez a Clarom. eredetijével, de mindig más fő Codexek 
kíséretében. Azon helyek közül, hol egyedül egyeznék meg 
vele, egy sem hozatik fel, és ugyanez áll a II. Kor.-ból vett 
próbaszövegnél, egyetlen egy helynek kivételével (12, 1). 

Olyan helyeket, a hol a Sinai Codex eredetije egé-
szen egyedül áll a többi tanúságok tekintélyének ellenében 
Referens az evangéliumokban mintegy 55-öt, az ap. Csel-

ben 12-őt, a levelekből kivett próbaszövegekben 20-at vett 
észre. Noha sok helyek azok közül, tán a legtöbbek hatá-
rozottan az író rovására tehetők, gyakran csupán tollhibák 
(egy pár tévedés a őfiOiOTÉXEOzá-k által is előjön), azért 
többnyire a javítóktól kiigazittattak, mégis lehetnek köztök 
némelyek^ melyek komoly vizsgálódást érdemelnek, és (a 
mint Tischendorf is ugyanez elvet és pedig teljes joggal 
más főcodexekre vonatkozólag nem ritkán juttatta érvény-
re) talán már most meg fogják magoknak szerezni a szö-
vegbe való fölvétetésöket; péld. Máté 28, 12, Márk 8, 4 ; 
8, 26; Ján. 5, 2, Zsid. 4, 2, Apokal. 2, 5, 8, 11. Leghibá-
sabbnak látszik mégis János jelenéseinek szövege. Referens 
egyedül a kis terjedelmű, mintegy 28 versből álló próba-
szövegben 30 olvasásmódot számlál, melyek semmi más 
kézirat által nem igazoltatnak, és noha legtöbbnyire nyil-
ván helytelenségeket foglalnak magokban, még csak nem 
is igazittatnak ki valamely javító által. 

Végre üdvözöljük az egész irodalmi világ által bizo-
nyára szívesen látott adatul Barnabás szövegét és Hermas 
töredékét, mely utóbbi által különösen a Tischendorftól 
kiadott, az athosi zárdában talált első simonidesi másolat 
szövege, melytől minden romlottsága mellet sem lehet meg-
tagadni az eredetiség jellegét, a lényegesekben igazoltatik. 
Bárcsak szerző ur minket mindkét iratnak nem sokára köz-
zétételével megörvendeztetne. 

^ — 

BELFÖLD. 

JELENTÉS A PESTI EVANG. HITVALLÁSÚ ÁRVAEGY-
LET 1860-dik ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL: 

II. 
(Vége). 

Rendes tagok. 
Ádám Sebestyén, Aebly Adolf, Agárdy Vilma, Agner 

S., Aichleiter, Andel van Adrián, Andrássy Manó gróf, An-
drea E., Arndt Fülöp, Arnim Henrik, Asky S. 

Baier Károly, Balogh Pál, Balassa István, Balassa J á -
nos, Ballagi Mór, Baltz Fülöp, Barabás Miklós, Barabás 
Dániel, Barabás Suzsánna, Barber Ágoston, Barkassy Jó -
zsef, Bartha Károly, Batiszfalvy Samu, Beinheimer L., Be-
licey Imre, Benedícty György, Berger Gusztáv, Berger. 
Róza, Bertha Sándor, Bielek Miksa, Bieberauer Tivadar,. 
Blumenau Róbert, Böhler Vilmos, Bohurad János, Bókai 
János, Bockó Dániel, Borcsányi P., Bossert Tivadar, Bruns-
wick grófnő, Buchold Ernő, Buschbach Péter, Budinszky 
György, Burgovszky orvos. 

Clark Adám, Clementi Gábor, Crempeltz Tivadar,. 
Csengei Endre, Cséry Lajos, Csepcsányi Béla, Czékus I s t -
ván, Czeides Péter, Czimmermann Samu. 

Darrier Anna, Darrier János, Daur György, Dax J á -
nos, Degenfeld gróf, Dercsényi bárónő, Dessewffy grófnő, 
DessewíFy Katalin, 'Dessewffy Ottó, Deutsch Mór, Devriend 
A., Dienes L«jos, Diekmayer Konrád. Dhomann mérnök, 

1 8 



Dobos Ferenc, Dück Sándor, Dück Berta, Dück Frigyes, 
Dürr Sófia, Dreinhofer Henrik. 

Eggler Anna, Egyed Mihály, Einfeld Henrik, Eilers 
Frigyes, Eisert Erzsébet, Eisert Ottó, Eisert Tivadar, Ecker, 
Magdolna, Elefánt M., Elleder János, Elischer Boldizsár, 
Elsner Henrick, Emánuel Adolf, Engelbach Károly, Engler 
Károly, Erhardt J., eperjesi egyház. 

Faber Fülöp, Fabiny Teofil, Fabiny Maria, Fabiny Já-
nos, Fanzler Teréz, Farkas Horác, Farkassányi Mihály, 
Fassinger Menyhért, Fehr Vilmos, Fehr Gusztáv, Fejér J. 
M., Fekete László, Ferentzi Sándor, Fiedler József, Filó 
Lajos, Fischer Tivadar, Flögel Ede, Földváry Lajos, Franz 
H., Fridrich V., Frölich Frigyes, Frölich Friderika, Frölich 
Maria, Frölich János, Frölich Ede, Frölich Vilmos, Fuchs 
Ádain, Fuchs Károly, Fuchs Karolin, Fuchs Gusztáv, Fuchs 
Henrika, Fuchs Rezső, Führer Gusztáv. 

Gáli Endre, Ganz Ábrahám, Ganz Konrád, Ganzen-
berger Kunigund, Geibel Annin, Gerenday Ambrus, Gicey 
Samu, Girsch Lajos, Gózon Júlia, Göters C., Gömöry Júlia, 
Göncy Pál, Görgey István, Görgey János, Götz Ágoston, 
Grahl Ágoston, Gratzl Ferenc, Gregus Ágoston, Gregersen 
Guldbrand, Gregus Gyula, Grund Ágoston, Gschwindt Mi-
hály, Gottrnann ügynök, Gyeling J., Gyene Károly, Gyürky-
nö özvegy. 

Habermann János, Haberstrumpf Keresztély, Hacke-
mayer Adolf, Haggenmacher Henrik, Hankovszky M., Han-
zély László, Hartenstein Ágoston, Hasenauer Ágoston, Ha-
senauer Ottó, Hahnisch Frigyes, Hecsey Adolf, Heidenhaur 
Ede, Heinrich János, Heckenast Ilona, Heckenast Gustáv, 
Helmreich Farkas, Herbász Antal, Herrich Károly, Neuber-
ger József, Hinsenkamp V., Hoíímann János, Hoytsy Sán-
dor, Hollóssy Béla, Hóra Alajos, Hóra Károly, Hornbostel 
Béla, Hornyánszky Győző, Hornyánszky Ágoston, Horváth 
Elek, Horváth Ferenc, Hölle J. M., Höpfner Ármin, Hulley 
Károly, Hunfalvy Pál. 

Jakab István, Jakobi Suzsánna, Jámbor Endre, Jám-
bor László, Jánisch József, Jármay Gusztáv, Jelenik Sig-
mond, Jeszenszky Lajos, Igei György, Jungk Keresztély, 
Jüngk Vilmos, Jungtow S. L., Jurany Vilma, Jurenák Ká-
roly, Ivanovics Endre. 

Kandó Teréz, Kalchberenner Ágoston, ICalchbrenner 
Karolin, Kaltenstein Pál, Kappel Malvin, Kappel Benjámin, 
Kállay Amália, Kállay Károly, Karafiát Zsófia, Karczag 
Ágosta, Karczag Karolina, Karczag Ferenc, Karczag Jó -
zsefa, Karlovszky Sigmond, Karner János, Karner Mária, 
Karner Mátyás, Károlyi Lajos, kárpitos egylet, Karrauh Já -
nos, Karsch Károly, Kause L., Kauszler J. G., Kéler Sándor, 
Keller Jakab, Keller J. U., Készt Mihály, Kilián György, 
Kimnach A., Kiss Károly, Kiss Lajos, Kissmartony Karolin, 
Klausz Adolf, Klauser Erzsébet, Klauser Louiza, Kiette 
Gusztáv, Klein Louiza, Klusemann Karoly, Knabe Ignác, 
Knabe Vilmos, Ivnopf Pál, Knutzer János, Kochmeister Ka-
rolina, Kochmeister Frigyes, Kolba Dániel, Koller Gyula, 
Koppely bárónő, Kossuch János, Kovács Júlia, Kovács La-
jos, Kovacz János, König Gyula, Köszeghy Károly, Krachu-
leéz József, Krojcsovits János, Kralovanszky György, Kra-

Io vanszky István, Krausz Ferenc, Iírellvitz Róbert, Kresz 
Károly, Ivrieck Lajos, Kruse Lajos, Krüger Károly, Krüger 
József, Kubinyi Ágoston, Kubinyi Emilia, Kubinyi Ferenc, 
Kubics Károly, Kudelaky Antónia, Kuhn S. M., Kühner Al-
bert, KuliíFay László^ Kulmitz Ágoston, Künzel János, Kuz-
mik Pál. 

Laegel Frigyes, Lambert E., Lampel Róbert, Landolt 
Benedek, Lang Mihály, Langheinrich Endre, Laubenstein, 
Laulfer Vilmos, Leidenberger Péter, Leikam György, Lei-
ningen grófnő, Leonhard Ede, Leszy Mária, Lewis orvos, 
Liedemann Ferenc, Liedemann Frigyes, Liedemann Louiza, 
Liedemann Róza, Lónyai Emilia, Loisch Ede, Lomnicy End-
re, Lőrinc Sándor, Lóc Arnim, Lössel Farkas, Lovaghy 
Vilmos, Low Nándor, Lukács Valentin, Lülmann Dittrich, 
Lumnicer József, Luzsa Mihály. 

Maag Jakab, Macher Károly, Macher Ede, Madarac 
P., Magold János, Major Alajos, Mamrák Endre, Mariássy 
Petronella, Markovits özvegy, Martin Konrád, Massjon öz-
vegy, Mastix János, Matisz Pál, Matkovics bárónő, Mayer 
P., Mehnert Gyula, Melchior György, Merk Ede, Mészáros 
Lajos, Mesko Pál, Meyer Antal, Mihola József, Mikulás J á -
nos, Mikulás D. E., Mollein Henrik, Molnár János, Molnár 
Endre, Morelly T., Murrmann Ottilia, Müller Adolf, MüIIer 
Károly, Müller Jakab, Müller Mihály. 

Nadler S. >V., Nádossy István, Nagy Károly, Nagy 
István, Neisa Károly, Némethy Emilia, Nendwich Károly, 
Nikassy Nándor, Niemannn Vilmos, Nizsnyánszky Dániel, 
Niessen Adolf. 

Odescalchi hercegnő, Oehler János, Olosson Miksa, 
Oszterlamm Károly, Oszvald Antal, Oszvald Cornélia, Osz-
vald Pál. 

Pákh Albert, Palló Sándor, Pallavicini gróf, Pallőftsik 
József, Ponajott Júlia, Paphegyi Katalin, Patay József, Patz 
F. \V., Paulovits György, Pejachevich grófnő, Perlaki Sán-
dor, Persek József, Peti József, Pettko Béla, Pfitzner János, 
Pichler F. J., Pigler Lipót, Plachy Ferenc, Podhratszky 
József, Podmanicky Frigyes báró, Podmanicky Arnim báró, 
Podmanicky János báró, Podmanicky László báró, Podma-
nicky Sófia bárónő, Pohl Katalin, Pollak testvérek, Porubsz-
ky Frigyes, Possert Lajos, Posserl Tivadar, Preisz György, 
Prem Antal, Procopius György, Prónay Gábor báró, Pro-
tzer Frigyes, Purt Vilmos. 

Radvsnszky Mária, Ramge Miklós, Ráth György, 
Rathmann Róbert, Rau Károly, Reinhardt Pál, Reinheimer, 
G., Reinheimer L., Reiter Teréz, Remelhei egyház, Repasz-
ky Dániel,Riedle Miksa, Riegel Ferenc, Ringauf Hugó, Roi-
ko Margit, Rojer János F., Romlaky Gusztáv, Romlaky 
Tivadar, Rose Louiza, Rosenthal Oltó, Roszty Károly, Roth 
Mihály, Rothmaier János, Röck Erzsébet, Röck Henrik, Röck 
István, Rődig Krisztina, Rumpelles Mihály. 

Sárkány S. J., Sartory Ödön, Saxlehner Endre, Schall 
Ödön, Schambach Ernő, Schalzmann Károly, Schaudt En-
dre, Schelley Ödön, Schlatter Károly, Schley Arnim, 
Schmidt Titus, Schneider Dániel, Schneider Gusztáv, Schnei-
der József, Schneider Zsuzsánna, Schnepp Fülöp, Scholc 
János, Schulek és Dorncr, Schulce C. F., Schuster Márton, 



Schiitz Louiza, Schwab Vilmos, Schwend Károly, Schwied-
land Frigyes, Seeger Frigyes, Seeger Vilma, Seib Vilmos, 
Seidenstücker Amália, Serfőző György, Sigmund József, 
Simay August, Simony A. M., Siráky E. M., Solcz Lajos, 
Sopronyi F., Sós Margit, Spath Frigyes, Spanholz Ágoston, 
Spress Pál, Stadtrinker C., Stark Alajos, Stefani L., Stein 
József, Steinhübel Louiza, Steinlein grófnő, Stolle Károly, 
Stettner Gyula, Strohmayer Ferenc, Szabó János, Szalay 
István, Székács József, Székács Júlia, Szekrényessy Endre, 
Szepessy János, Szinnovitz Lajos, Szloboda Ferenc, Szon-
thagh Kálmán, Szpivagh Károly, Szumrák Frigyes, Szum-
rák Pál, Szűcs Emilia. 

Tatay Pál, Tápio Sz.-Mártoni egyház, Tarcallovics 
Antal, Tauber Vilmos, Teasdale W. G., Teasdale F., Tess-
lak József, Tex Mátyás, Tiedge János, Tihanyi grófnő, Tis-
sot C. F., Tobler Henrik, Tolnay György, Torkos László, 
Tóth Lajos, Török Louiza, Török József, Török Pál, Trat-
ner Károly, Traun grófnő, Tschenke Emil, Türsch Ferenc. 

Ungar Gyula, Unger F. W., Ullmann Károly. 
Vághy C., Vághy Lajos, Vandcár József, Vecsey 

Elek, Verspyek Ágoston, Vogel Jakab, Vogel János, Vo-
gel József, Voigt Keresztély Frigyes*, Voigt János, Voigt 
Lajos, Voigt Vilmos, Voigt Vilma, Volkmann Henrik, Volk-
mannn Róbert. 

Wagner Dániel tudor, Wagner János tudor, Wagner 
Vilmos, Wahlkampf Henrik, Waltersdorfer F., Wandel D., 
Wanko Károly, Wehrmann Frigyes, Wehrmann Henrik, 
Weisz István, Weisskircher Károly, Weitzenbreier Károly, 
Werther Frigyes, Wetzer Pál, Weimann Gusztáv, Wend-
land János, Willner Mihály, Wilfinger Samu, Wilcek Mal-
vin grófnő, Wilke Gottlieb, Wiskidenszky Gusztáv, Wissnyi 
Dániel, Wittmann György, Witzenrath F., Wodianer Albert, 
Wodianer Fülöp, Wölfel Samu. 

Yull G. 
Ziegler János, Zuckerkundel Izidor, Zsigmondy Pál, 

Zsiros István. 
Rendkívüli tagok: 

Adler Antal, Altmann Mária, Ambrózy báró, An-
driska Teréz. 

Bachhuber János, Ballo Sándor, Balog Mihály, Bánik 
Mária, Bauhofer Károly, Bauer Lénhart, Baumgartner Ja -
kab, Barabás Dániel, Baringer Jakab, Beck Jakab, Beck 
Samu, Becker Károly, Bekstein János, Blázy Lajos, Bobok 
József, Bőhm János, Böhm Lajos, Böhm Samu, Brandtner 
Zsuzsánna, Brandtner Mihály, Breneck Ignác, Breznyik 
János. 

Canzi Ágoston, Claude Alajos, Cseh Sándor, Cseh 
Dániel, Csuka Paulin. -

Dan Erzsébet, Deák J. ; Deák F..: Dernheimer Frigyes, 
Diliinger Zsuzsánna, Doby Carolina, Dulc Antal. 

Eckstein J,, Egyházi János, Egyházi László, Eichberg 
Vilmos, Éllek József, Ellinger C. G,, Enter Antal, Ewald 
György. 

Fazekas- Varsándi egyház, Fay Endre, Feischner 
Gottlieb, Ferjentsik Louiza, Fiers Adolf, Fischer Erzsébet, 

JFischer Rezső, Fisehhof Károly orvos, Forster Frigyes, 

Forster Samu, Fiillbier Ágoston, Fürdős Lajos, Fürst J á -
nos, Frey Imre, Frischgesell Ágoston, Fröhlich Endre. 

Glück Károly, Godderidge Samu, Göncy Samu, Gra-
ser Mihály, Güntzel Gottlieb. 

Haan L. A., Habalik János, Haitsch Sándor, Haitsch 
Márton, Haiwald Ti vadőr, Halbauer Nándor, Halbauer Re-
zső, Halbauer Vilmos, Hartmann János, Haviar Dániel, Hav-
lisch Ferenc, Hazay M., Heinrich Lőrinc, Hegyessy János 
Hemberger C., Henkel Lajos, Hertlein Konrád, Heverdle 
Ágoston, Hlavats János, Hoífmann Lajos, Holz Vesztner 
U., Horn Júlia, Hornung Antal, Hoszú Lajos, Hősei Zsófia, 
Hüchel János, Hutter Frigyes. 

Jancsovits F., Janisch Vilmos, Jartl Júlia, Illés Ádám 
Ince József, Institoris János, John Ludovika. 

Kaith mérnök, Kanka György, Kanya József, Kappel 
Mihály, Kees Emilia, Kheim Lebrecht, Kilényi János, Király 
József, Kiss Nándor, Kis Sándor, Kistenmacher Károly, 
Klassohn A., Klein Magdolna, Köchert Manó, Kövessy Hen-
rika, Kolbenheyer Mór, Koob Rezső, Kolosy G., Korda En-
dre, Kossany Jószef, Kozdon György, KraiFt J. D. E. Krafft 
Károly, Kraizell Ödön, Kramer József, Kraus Amália, Kraus 
György, Krenner Károly, Krückenberg János, Küttel Nán-
dor, Kűn grófnő, Kuttlik János, Kutscher Keresztély, Kuz-
mik Illés. 

Lokner József, Lang Ferenc, Lauff'er Tivadar, Lautz 
György id., Lautz György ifj., Lechner József, Leinwatter 
M., Liedemann Sarolta, Liedeman Mór, Linberger István, 
Lincényi Zsófia, Lincer Ágoston, Lindner Ede, Loisch La-
jos, Lotter E. L., Lönicker Károly, Luchs János, Luchs 
Sámuel, Lukács Leontina. 

Macher Ludovika, Makraj Mátyás, Malvieux J. C., 
Mandello J., Manhardt Mihály, Marnitz Frigyes, Marschalko 
F., Mayer Jakab, Medgyasszay István, Meissner Ágoston, 
Meister Ede, Meitner Adolf, Miller János, Minich Dániel, 
Moesz Károly, Mokry Sámuel, Molnár József, Molnár Karo-
lina, Molnár Júlia, Molnár-Sztrokayné, Moravitz Mihály, 
Mószer Mihály, Müller István, Müller Pál, Mürdter Henrik, 
Munkácsy Károly, Murakozy László. 

Nagy Ferenc, Nagy Sándor, Nagy István, Naromir 
János, Németh Ignác, Neuman K. Nuofer János. 

Obrist Endre, Oelschlager János, Orsö — Nagy Pál, 
Oszvald Lajos, Ottó Adolf. 

Pap Imre, Payer Sámuel, Perlitzy Ede, Petz Gyula, 
Petz Henrik, Petz Ármin, Petersen Károly, Petrovics Ist-
ván, Petrovics Pál, Pfaltzer János, Pfeifíer János Keresz-
tély, Pivány Ignác, Pólya József, Posch Endre, Preisz Ká-
roly, Preisz Mihály, Prinner Samu. 

Rác Pál, Radecker Gottlieb, Rajner J. G., Roppolt 
Kristóf, Rechorovszky Karolina, Reitter Antal, Rigauf Ottó, 
Ritter Sándor, Roller Nándor, Romlaky Ede, Rothfeld Emil, 
Rosenauer Keresztély, Rupp Frigyes. 

Sarkadi Júlia, Saphjr Sándor, Sauter Ágoston, Sauter 
Erzsébet, Sarboni Károly, Schaefer Mátyás, Schéllhorn La-
jos, Schettler Emil, Schiller Gyula, Schiller Karolina, 
Schlenke Manó, Schmidt István, Schneider Nándor, Schnee-
berger Mihály, Schnell Károly, Schönwald H., Scholc Adolf, 



Schopp Teréz, Schubert Ágoston, Schütz Ede, Schultze 
A., Schwarz János, Schwarz Mária, Schwarz Tivadar, Si-
mon Jozséfa, Skultéty Pál, Sommer Louiza, Somogyi Jó-
zsef, Spitaler Erzsébet, Spitaler Mária, Spitaler Tamás, 
Stahl István, Stark Antal, Stark János, Stehlik Augusta, 
Steminer József, Stetko József, Stock Endre, Slolp 0., Stu-
ky Samu, Szabó Sándor, Szeberényi Endre, Szeberényi 
Gusztáv, Szeberényi János, Szeberényi Lajos, Szillaghi Ede, 
Szinek Zsófia, Szlubek A., Szopko Márton, Sztehlo János. 

Tauber K., Tauber W., Telegdy C., Teörök Árvay 
Júlia, Tessényi József, Thiering Lajos, Thomay Mihály, 
Tischler Frigyes, Tiers Adolf, Torkos Károly, Török Fe-
rencz, Tóth József, Tóth István, Tóth István, Triebelhole 
Ármin, Troli István, Turiet Károly. 

Uhl József, Uhl Amália, Ullwurm Frigyes, Ulrich G., 
Ulrich A. 

Yass grófnő, Vass Louiza, Vince Borbála, Virtay Mi-
hály, Vogler Samu. 

Walentin Berta, Weber Endre, Weber Kristóf, Weber 
János, Weber Veronika, AVeisz Károly, Weisz János, 
Weiszkirchner Júlia, Wolf Katalin, Wolfarth Ferenc, Wre-
cliovszky Mihály, Wrechovszky Sándor. 

Zartl Júlia, Zemanek Sam., Zsindely János. 

ELHALTAK. 
a) rendes tagok-., Bieberauer Keresztély, Fischer J á -

nos Lajos, Kappel Emilia, Kiss Ferenc, Motz Karolina, Naff 
I5*lrik, Schricker Mihály, Tursch Károly, Vallaszky János. 

b) rendkívüli tagok: Andrássy P., Bieberauer Mi-
hály, Cruciger József, Szemian Károly, Treichler Károly. 
A pesti evangyélmi árvákat ápoló egylet évi tudósítása a 
bizottmánynak előadva januárius 30-kán 1861. tartott köz-

gyűlésen. 
Bizottmányi tagok. Elnök: Fuchs Rezső, kereskedő. 

Helyettese: Székács József, superintendens. BauhoíFer 
György lelkész, Fiedler József pénztárnok, kereskedő, Gör-
gey István ügyvéd, Jármay Gusztáv gyógyszerész, Karcag 
Ferenc kereskedő, Karlowszky Zsigmond ügyvéd, Dr. Palló 
Sándor helytartósági tanácsos, Scholtz János gyógyszerész, 
Schmidt Titus ügyvéd, jegyző, Török Pál superintendens. 

Pest, jan. 2. 1861. Fiedler József 
pénztárnok. 

indítványához annyiban igenis egész készséggel járulunk, 
a mennyiben mindenesetre jónak látjuk, hogy a leendő o r -
szággyűlés pártolásába bocsátandó magyarhoni egyetemes 
evang. egyházunk dolgainak — egyhangú megállapítása és 
egybeillesztése céljából, — közös megfontolás végett, — 
mind a 4 evang. superintendentiák főnökei és az egyetemes 
középpont kijeleltjei — Pesten vagy akárhol szükségel-
tetik — a legalkalmatosabbnak mutatkozó időben serényen 
összecsődittessenek.— Természetes következetesség tekin-
tetéből azonban egyáltalában nem helyeselhetjük, hogy 
ezen egyetemes értekezlet összecsőditése, akárki más által 
rendesen eszközöltessék, mint a kit mi az egyetemes g y ű -
lésen, a föinspectorság interregnuma alatt, mindnyájan 
egyakarattal egyetemes világi főfelügyelőnk jogos képvi-
selésére ünnepélyesen fölkértünk. Ergo, nézetünk szerint 
a szükséges egység kedvéért minélelőbb megkeresendőnek 
véljük báró Prónay Gábor ur ő méltóságát, hogy eljöttnek 
látván az alkalmatos időt, összehivatásunkat eszközölni 
méltóztassék/1, 1. 1. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK, Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

II. 
Mult levelem azóta a t. közönség kezei közt van v 

most már a főszálláson levén, gondolataimat jobban össze-
szedhetem, s lelkemben is több megpendült érzelem van. 
Mint iram, Bukarestben pédikálék. Atyánkfiai szívesen f o -
gadtak ; mert a magyar még vendégszeretőbb hónán kivül, 
mint honában. Bukarestben néhány napi időzésem alatt, 
nem tekinthettem be ugyan az egész egyházi élet folyamá-
ba, de annyit mégis sejtheték, hogy rendben lesz ott min-
den, s azt meg már épen Írhatom, hogy Koos atyánkfia 
lelkes ember. Megtekintém az iskolát is; — külön vannak 
fiuk és leányok összesen mintegy ötvenen; tanulnak ma-
gyar, német, oláh nyelven. Az oláh, mint Oláhországban 
nemzeti nyelv, minden iskolában kötelezett tantárgy. — 
Nagyon szép itt az is, hogy mindenki, minden vallásfeleke-
zeti különbség nélkül abba az iskolába adja gyermekét, a 
hová akarja, hol jobban tanitnak. 

Miután megjött a főtiszt, erdélyi püspök ur engem 
ajánlólevele: Bukarestben csináltattam egy hivatalos pecsé-
tet ezen felírással: „A pitesti reform, egyház pecsétje 
1861.", közepén az evangyéliom kinyitva; felette a nap, 
benne a hit, remény, szeretet. — Itt vettem önnek biztató 
sorait is. Bukarestből jan. 24-kén t. Koos úrral s még két 
más atyánkfiával indultunk Pitestre, mely Bukaresthez még 
12 mértföld; s megérkeztünk 25-kén estve Kovács Zsig-
mond gondnok ur vendégszerető házához, másnap több 
magyar és német atyafit meglátogattunk. Vasárnap isteni 
tiszteletre — a múltkor említett harangfelszentelésre — 
nagy számmal gyűltek össze hitsorsosink és más idegenek, 
hivatalnokok. 

PEST febr. 23-án. Itt közöljük az ev. ág. dunántuli 
kerület végzését, melylyel a középponti bizotmány elnökét 
B. Prónay Gábort, — ki ügyes és tántorithatlan vezére 
volt az egyháznak a közel mult küzdelemben — arra szó-
lítja fel, intézkedjék miként előleges tanácskozmányok álla-
podjanak meg azon egyházi dolgok felett melyek pártolá-
sára az országgyűlés felkérendő, ugy véljük ez az egyedül 
helyes út ezen ügy megoldására nem pedig az, mely — bár 
mi indokból — el kívánja terelni az ügyek vezetését azon 
bizottmány köréből, mely a legYálságossabb időben annyi 
tapintatot és szilárdságot tanúsított a magyarhoni ev. ágos-
tai egyház ügyeinek vezetésében. 

„Mi dunántuliak főt. Önnek nyilt levelében kifejtett 



Kántor nem levén — mivel a tanitó oláh, noha 
magyarul és németül is ért — a kántori szerepet is én 
vittem. Énekeltük először „Szent Isten noha néked," azután 
„lm bejöttünk nagy örömmel." Miután az ének elhangzott, 
bukaresti lelkész t. Koos ur mondott egy föltalált alkalmi 
beszédet, mely vonatkozott az akkor először megkondult 
harangokra, az én ide jövetelemre. Mikor ö elvégzé beszé-
dét, megkondult a két kis harang, s nem egy köny volt 
iátható a nép szemeiben s szemeinkben, hogy az idegen 
földön az Isten megengedte hangozni az érc nyelvek szavait, 
mik hivogatják Istennek dicsőítésére az elhagyatott refor-
mátus és más valláson levő magyarokat. A harangok szólása 
alatt énekeltük ,,Jövel szentlélek Ur Isten." S miután ezt is 
elvégzők, én álltam fel, imádkoztam szivemből s prédikáltam 
Mát. 28, 19 — 20. v. szerint. Prédikációmat itt küldöm. Ugy 
le nem írhattam, a mint elmondtam, mert a vallásosságban 
ily megható alkalommal tul áradt kebel érzelme szava alig 
leírható. 

A vallásos élet első alapját ama főszegletkövön, a 
Xristuson letévén, most már kell, hogy elsoroljam, mit és 
hogy találtam itt, s mint pásztorkodtam ittlétem óta. 

Én az Erdélyben és Bukarestben hallottak után, meg-
hallom, többet gondoltam, mint találtam Pitesten; annyit 
mindenesetre, hogy ittlétem alatt lesz, a hova fejemet 
lehajthatom. Csalatkozám. És ezt, Isten látja lelkemet, nem 
panaszképen mondom, de azért, hogy tudva legyen az ügy 
miben állása. Pitesten Kovács Zsigmond atyánkfia mult 
nyáron épitetett egy iskola-épületet, melyben van a tanító-
nak is lakása. A templomi isteni szolgálat az iskolaházban 
iartatik. Én a magam kényelmeért a tanítót ki nem akarván 
zavarni, szállás után láttunk, s miután ily rögtön alkalmatos 
szállást nem kaphatánk, az iskolával átellenben egy vendég-
fogadói szobácskát béreltünk ki egy hónapra két aranyért, 
minden fűtés és világítás nélkül. Ilyen élet van itt. Az Ur 
szolgája, ha kifáradt, a világnak élő emberekkel, egy épü-
letben, egy kis cellában elvonultan hullatja könyeit a bib-
liába. Az iskolát, az Ur gyenge csemetéit mindennap meg-
látogatom, s nemcsak megtekintés végett. — Miután elhe-
lyezkedtem, főgondom volt, hogy híveinket, mint a pásztor 
az elszórt juhokat összeszedvén, egyházi elöljáróságot 
Tálaszszunk. A legnagyobb tapintattal igyekeztem itt eljárni, 
annyival inkább, mivel a német evang. atyafiakat is össze-
hivatván, kik a többiekkel eddigelé nem a legjobb egyet-
értésben éltek! Hiába, uram bocsásd bűnömet, a német 
mindenütt német. 

Gyűlésre már készen állott az alakuló egyház alap-
szabálya, illetőleg hitvallása, mely most és mindenkorra 
kötelezőül szolgáljon. így láttam ezt jónak. 

A gyűlést február 4-én megtartottuk; mikor is az 
általam készített alapszabályokat felolvasván, híveim nagy 
*örömmel helyben hagyták s aláírták. 

Előttük az alapszabályokat megpecsétlém, s egyszer-
smind abban állapodtam meg s jegyzésbe is tettem, hogy 
-ez a confirmáltak, vagy máshonnan ide. költöző atyánkfiai 
előtt mindenkor felolvastassék. Ugyan ezen gyűlés alkal-
mával elöljárókat is választánk, kiket én azonnal felesket-

tem. Hogy egészen jól legyünk, négy anyakönyvet vévén— 
melyet egy jó atyánkfia fizetett ki — a jegyzőkönyv már 
megkezdetett, az alapszabályokkal, melyek eredetie az 
egyház ládájába tétetik. A keresztelési anyakönyvet szinte 
már megkezdtem, egy más vallásról hozzánk jött 35 éves 
atyánkfia nevével. Vannak itt, mint értesültem olyanok is, 
kik talán meg sem kereszteltettek , csak nevet kaptak. 
Ezeket a jövő héten fogom beavatni, ha Isten éltet! Van 
köztök egy 16 esztendős is ; én megkeresztelem őket, s 
nagy hálákat adok az Istennek, hogy ezen az apostolok 
idejebéli szent munkát én reám gyenge szolgájára bizta. A 
más vallásról hozzánk jött atyánkfiát egész ünnepélyesség-
gel vévén be : az ezen alkalommal mondott beszédkémet is 
itt küldöm. Most már az ifjúságra fordítok főfigyelmet. 
Húsznál többen vannak, kik még az úrvacsorájával nem 
éltek 15—töl 20 évig, s jó formán azt setn tudja némelyik, 
mi vallású. •— Mig ezeket a vallás főigazságaira meg nem 
tanítom, s az urvacsorájához el nem készítem, addig vétek-
nek tartanám az inneni távozást! Hol is találnék ennyi 
oltani való galyat Krisztus anyaszentegyházainak! Lelkem 
fáj, ha köztük vagyok, látva lelki elhagyatottságukat; de 
mégis örülök, hogy idejött s ennyi eltövisedett csemetét 
ültethetek be reformált anyaszentegyháznak kertébe. — 
Mivel a legtöbb közülök olvasni seiri tud, minden könyv 
nélkül tanítom őket, a hit és evangyéliom lelkemben lévő 
könyvéből. S mily jól esik látnom, hogyha egyszer eljött a 
fiu azon módon, a mint a mesterségből kilépett, másszor 
más hitű és nyelvű gazdájától, ha nem bocsátják, meg is 
szökik, még sem marad el! — Éheznek, szomjúhoznak, s 
én habár olykor 2—3 óráig legeltetem őket, s a sok be -
szédben majd összeroskadok! boldognak érzem magamat; 
s nehéz munkámban hiszem, hogy megsegít az Isten, erőt 
ád erőtlen szolgájának. 

Mióta Pitesten vagyok, az elsőn kivül négyszer t a r -
tartottam isteni tiszteletet. Urvacsorát szolgáltattam mind 
híveinknek, mind a német evangélikusoknak; ez utóbbiak 
előtt németül végezvén a szertartást. Moldva és Oláhország-
nak egyesülése emlékünnepén a megyei főispán által fe l -
szólittatván, szinte tartottam egy beszédet, melyet a Pesti 
Napló számára küldtem. Nem lehet meg nem említenem, 
hogy a főispán ur, kinél tisztelkedni valék, igen szívesen 
fogadott s látogatását ígérte ő is. 

Most jöjjünk másra. A pitesti gyülekezetnek a b. e. 
Székely Károly által hagyományozott s évenként 10 aranyat 
jövedelmező szőlőjén kivül nincü egyebe, mint a templom 
fundus, melyen van xz iskola, melyre fog épülni a templom 
és paplak. — A buzgó gondnok, kit minden tekintetben 
jónak láttam egyházi életünk számára holtig biztosítani, 
mintegy 30 arany értékű anyagot vásárolt már a templom-
hoz, de melylyel távolról sem lehet megkezdeni az építést. 
Az írás mondja valahol, ha építeni akarsz, előre ülj le és 
számláld meg pénzedet. Itt pénz egy fillér sincs; mégis 
épitnünk kell, miért ? Nem férünk az iskolában — m e l y 

felszerelve sincs — magunk sem; pedig más felekezetűek: 
is sokan jönnek hallgatni az Istennek igéjét. Tehát Isten* 
segedelmével templomot kell építenünk ós egy kis házacs— 



kát, hol gyakori utazásomból visszatérvén a missionarius 
lehajthassa fáradt fejét. És én nem tudok mást mit tenni, 
mint a magyar anyaszentegyház hiveit kérni, könyörögni, 
hogy segítsenek, hadd építsünk egy kis hajlékot az Urnák, 
hova a megfáradt lelkek megkönnyülni jöhessenek. Én 
mindenütt fogok zörgetni; nyittatik vagy nem nyittatik, 
kérek az Isten nevében a főtiszt, superintendentiától s 
superintendensektöl; — nagyjainktól, kicsinyeinktől, bará-
timtól, ismerösimtöl; hadd épitsünk egy templomot külföldön 
a magyar ref. anyaszentegyház lelkesei buzgóságából. En 
a mellett, hogy a csemetéket táplálom, nyesegetem, már az 
építendő alapkövekre is előpénzt adtam a magaméból; se-
gítsetek az Isten ügye előmozdításában, és ne várjátok, 
hogy sokat írjak, mert a mit legjobb szívvel s nem fáradva 
teszek, elég néz én reám! 

Piteströl február vége felé először is vissza Ploestre 
megyek, hol szinte égető a szükség, nagy az elhagyatott-
ság. Velem fog jönni gondnok Kovács Zsigmond ur, míg én 
a szétszórt nyájat legeltetem, bezörgetni az idegenekhez is 
alamizsnáért. Zörgetünk mindenütt alázatosságunk és buz-
góságunk egész erejével. S ha Oláhországot húsvétig (itt 
az oláhok ünnepe szerint tartják a mieink is az ünnepeket) 
bejárhattuk , ünnepre Pitestre visszajővén , ünnep után 
Moldvába megyünk, hogy felkeressek s táplálhassak minden 
lelket , evangyéliomi vallásunk tudományával. Az anya-
könyvet is magammal viszem, hogy beírhassam, ha valahol 
keresztelek, coníirmálok, vagy más szolgálatot végzek. 
Mig missiói pályám tovább nem visz, immár nem küldök 
semmi tudósítást! — Nem mulaszthatom el azonban kérni 
mind önt, Istenes ügyünknek kedvese, mind azokat, kik 
leveleikkel vagy küldeményeikkel (az újság szerkesztő 
urak lapjaikkal) megörvendeztetnek, hogy azt a lehető 
késedelem nélkül mindig Bukaresten át Pitestre Oláhor-
szágba küldjék; honnan nekem az érdekesbbeket távollétem 
alatt is utánam küldik! 

Most nem irhatok többet. A miket elmondtam, azok 
beszéljék el a jóknak és egyeseknek, hogy mit tegyenek! 

Isten önnel s a magyar haza és anyaszentegyház 
minden buzgó tagjaival. 

Pitest, Oláhország, febr. 8. 1861. 
Czelder Márton 

refor. lelkipásztor. 

T Á R C A . 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missió számára: A darányi 

egyház hivei 1 ft. Kakicsi lakadalmi vendégek 1 ft. Alsó-
némethi ref. egyház 4 ft. Szathmár-némethi ref. egyház 4, 
ft. A szathmár-némethi gubás céh 5 ft. Decsi ref. egyház 
4 ft. Szatmárból 19 ft (névszerint a timárcéh 10 ft. A csiz-
madiacéh 5 ft. Városi hivatalnok Jeney Sándor 1 ft. Bereg-
szászi János 2 ft. Özv. Kántor Pálné 1 ft). 

A libanon-vidéki keresztyének számára: A darányi 
egyház hivei 1 ft. Kakicsi lakadalmi vendégek 1 ft. Alsó-
némethi ref. egyház 5 ft. Szathmár-némethi ref. egyház 6 
ft. décsi ref. egyház 4 ft. 

Az alsó-vadászi ref. egyház, lelkész és tanitó szá-
mára: A darányi egyház hivei (az egyháznak) 1 ft. Kaki-
csi lakodalmi vendégek (az egyháznak) 50 kr, a lelkésznek 
25 kr, a tanítónak 25 kr. Az alsó-némethi ref. egyház az 
egyháznak 4 ft, a lelkésznek 3 ft, a tanítónak 1 ft. A decsi 
ref. egyház (az egyháznak) 4 ft. A jászkiséri ref. egyház 
47 ft. 

A nemes-oroszi ref. egyház, lelkész és tanitó szá-
mára: A darányi egyház hivei a lelkésznek 1 ft, a tanító-
nak 1 ft. Kakicsi lakadalmi vendégek az egyháznak 1 ft, a 
lelkésznek 50 kr, a tanítónak 50 kr. Az alsó-némethi ref. 
egyház az egyháznak 4 ft, a lelkésznek 3 ft, a tanítónak 1 
ft. A mező-szent-györgyi ref. egyház és lelkésze Kálmán 
Károly ur (a lelkésznek) 6 ft 10 kr. Ntiszt. Miskolci István 
esp. ur a lelkésznek 2 ftot, a tanítónak 1 ftot. 

A pesti prot. árvaintézet számára: A darányi egy-
ház 10 ft. György Lajos szathmár-némethi lelkész 1 ft. A 
decsi ref. egyház 4 ft. 

A Melanchton-szoborra: T. Kökényesdi Pál ur 2 ft. 
T. c. GyörfTy Mihály rom. kalh. gazdatiszt 50 kr. 

Szerk. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak:: 
Pesten: Szabó János nyug. országszemorvos ur 20 ft. Pol-
gár Mihály ügyvéd ur 20 ft. Szigetszentmiklósi egyház 59 
ft. Újvidéki ref. egyház Mányoky Imre lelkész ur által, 32' 
ft 10 kr. Decsi ref. egyház, Horváth Pál lelkész ur által 27 
ft. Kákicson lakodalmi vendégek 1 ft 40 kr. Marmarosi 
Ugocsában gyulai ref. egyház 3 ft. Túr terebesi ref. egy-
ház 2 ft 25 kr. Halmi ref. egyház 1 ft 75 kr. Tamás váral-
jai ref. egyház 2 ft 20 kr. Derceni András lelkész ur gyer-
mekei Emma, Juliána, Bálint 40 kr. Siklóson, Főző Lászlá 
ur által, Sebestyén Albert 1 ft. Pári Nándor 1 ft. Üveges 
Sándor 1 ft. Kovács József. 1 ft 50 kr. Kádas Péter 1 ft. 
Tormási Sándor 20 kr. Korsós János 50 kr. Eötvös Antal 
1 ft. Apostolfy Pál 2 ft. Korsós Péter 50 kr. Haraszti Jó-
zsef 30 kr. •== 179 ft 10 kr. Közli Török Pál. 

A pesti ref. gymnasium javára adakoztak: Bárczay 
András ur 100 ft. Özv. ifj. Pázmándy Dénesné 20 ft. Polgár 
Mihály ügyvéd ur 5 ft. Kármán Lajos ur Budán 3 ft. Ballagi 
Mór tanár ur 5 ft. Mandelló Ignác ur 5 ft. Dr. Mandello 5> 
ft. Naschitz Ármin 5 ft. = 148 ft. Török Pál. 

Adakozás és még valami. 

Van szerencsém nt. szerkesztő ur a tüzkárosult n.~ 
oroszi egyház és hivatalnokai részére , gyülekezetünk 
kebeléből ezen ide mellékelt 23 ft 45 kr. kézhez juttatás 
végett beküldeni; melyből 11 ft 60 kr. az egyházé követ-
kező adakozóktól: Pongrácz Mihály 1 ft. Gellén Lajos 1 ft~ 



Barnay Tivador 1 ft. If. Farkas Károly 1 ft. Tóth Ferenc 1 
ft. Czóbellék 40 kr. Szathmáry István 20 kr. Kulifay György 
10 kr. Patay József 10 kr. If. Maróthy István 10 kr. Filó 
Pál 20 kr. Kun Sámuel 20 kr. Tatár János 20 kr. Fekete 
Benjámin 10 kr. Ritter István 10 kr. Ungváry János 10 kr. 
Bélák András 20 kr. Fáy Károly né 1 ft. Fáy Józsefné 1 ft. 
Gömöry 10 kr. Sallay Bálint 20 kr. Özv. Gellenné 20 kr. 
Szígyártó Sámuel 1 ft. Pangó Pál 20 kr. Ardainé 10 kr. 
Miskolczi István 10 kr. Tamás István 20 kr. Id. Maróthy 
István 10 kr. If. Rakottyay András 10 kr. Ozsgyániné 10 
kr. Ozsgyáni Andrásné 10 kr. = 11 ft 60 kr. — 5 ft 50 kr. 
a lelkészé, melyhez járultak : Pongrácz Mihály 50 kr. Gel-
lén Lajos 50 kr. Barnay Tivador 50 kr. Tóth Ferenc 50 
kr. Szentpétery István 50 kr. If. Zámpory Pál 50 kr. Id. 
Filó János 10 kr. Kulifay György 10 kr. Lednitzky József-
né 10 kr. Fekete Benjámin 10 kr. Ungváry János 10 kr. 
Bélák András 10 kr. Sallay Bálint 10 kr. Dobai András 10 kr. 
Tamás István 20 kr. Kis Gábor 50 kr. E.-h. pénztár 1 f t . = 
5 ft 50 kr. — 6 ft 35 kr. a tanítóé e következőktől: Pon-
grácz Mihály 50 kr. Gellén Lajos 50 kr. Barnay Tivador 
50 kr. Tóth Ferenc 50 kr. Szentpétery István 50 kr. If. 
Zámpori Pál 50 kr. Id. Zámpori Pál 50 kr. Csapó János 15 
kr. Id. Rakottyai András 10 kr. Kulifay György 10 kr. 
Ádám József 20 kr. Lednitzky Józsefné 10 kr. Fekete 
Bénjámin 10 kr. Ungváry János 10 kr. Sallay Bálint 10 kr. 
Rakottyay György 10 kr. Dobai András 10 kr. Tamás István 
20 kr. Kis Gábor 50 kr. E.-h. pénztár 1 ft. = 6 ft 35. kr. 

Azonban engedtessék meg e becses lapok terét, mint 
nyilványossági közlönyünket, e jelen alkalommal, némely 
Jielybeni körülmények miatt egy kissé igénybe vehetni. 

Nevezetesen az oláhors.zági missióra vállalkozott t. 
Czelder Márton lelkész ur volt állomása felöl tudakozó 
többrendbeli sorokra itt emlitem meg azt, hogy a nevezett 
missionarius ur, mióta nekem alulírottnak a losonci h. hitv. 
rendes lelkészi állomást elfoglalni szerencsém volt, mellet-
tem egész a mult iskolai év végeztéig, mint segédlelkész, 

-és egyúttal a helybeni gymnasiumban tanítván rendesen a 
vallástant, mint segédtanár működött. E jelen iskolai év 
kezdetétől fogva pedig, bizonyos körülmények miatt a 

isegédtanárkodás megszűnvén, egyházunk kebelében csak 
rsegédlelkészképen állott. 

De midőn e sorokat leirtam, egyházunk neve és az 
iágazság érdekében szinte irnom kell ezeket. 

Látván a világ, a moldva-oláhországi missiora tett 
kegyes adakozások szép sorát : bizonyos lelki megbotránko-
zással veheti azt, hogy az áldozók sorából, e nevezetes 
ügynél épen Losonc még mindeddig hiányzik. 

Nem; a losonci h. h. egyház hálára kötelező elisme-r 
Téssel emlékezvén azon országos részvétről, mely jelenben 
i s sajgó fájdalmainak könyeit letörleni segité : hálatartozá-
;sának csak ugy hisz némileg eleget tehetni : ha adomány-

filléreivel; hol körülményei csak engedik, ő is megjele-
nendő 

Gyülekezetünk e hitélete adta nekem azon kedvező 
helyzetet, miszerint dacára annak, hogy nálunk a kéregető 
ívek mindig ugyanazon ajtónál zörgetnek, mert mi nem 
vagyunk oly sokan, hogy mig egyik küzd, addig a másik 
pihenhessen, hanem mindenkor ugyanazon sziveknek kell 
áldozniok, mind a mellett azon egyesektől, kiknek neveik 
minden alkalommal olvashatók, csak legközelebbről véve 
fel egy évet, e következő adakozásokat juttathattam az 
illető helyekre, u. m. pápai főiskola épitésére 90 ft 44 kr . 
Szécsényben tüzkárosultaknak 23 ft 36 kr. Melanchthon 
szoborra 5 ft. Ráday-könyvtárra 39 ft. A helybeni gytnna-
sium növendékeinek alumneumára készpénz 39 ft 37 kr. 1 
zsák krumplit, néhány itce babot és lencsét. A nemes-oro-
szi tüzkárosultaknak az egyház adományával együtt 23 ft 
45 kr. Ezenkívül az egyház saját pénztárából a segé lye-
zendő gyülekezetek számára e.-h.-megyei kormányunknak 
5 ftot átadott. 

Ilyen hitélet a moldva-oláhországi missioról sem 
felejtkezett meg. Nevezetesen egyházunk kifizettetvén a 
tisztelendő missionarius urnák elmenetelekor, a már nálunk 
megkezdett negyed évi fizetési illetékét egészen, ezen 
felül 40 ftot, valamint a megszüntetett segédtanári fizetés 
negyedrészét és 25 ftot az ügy iránti szeretetből a legna-
gyobb készséggel határozott egyházi pénztárunkból, a 
tőlünk messze távozónak saját kezeibe adatni. 

De maga a város is oly élénk részvéttel viseltetett t. 
Czelder Márton ur vállalata iránt, hogy mint tudom, a 
minden vallási felekezetiség nélkül nyilatkozott részvétből, 
néhány e célra használható könyvön kivül, több mint 50 f t 
jött össze a nemes törekvés elösegélése végett. 

Mely felekezetiség nélküli részvétet tudva, őszintén 
mondjuk, hogy mi is megdöbbentünk, t. missionarius urnák 
a bukaresti templomnál látott jelek miatti megdöbbenésén ; 
és a keresztyéni türelem szép neve alatt kérjük, hogy az 
uj-verbászi lelkész Kármán József urnák, a mult évi Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1388-ik lapjának 31 és 32. sorban levő 
szavait megolvasni és feljegyezni szíveskedjék. 

Az igazságnak és missio iránti részvét után rólunk 
származható közvélemény megalakulásának ugy hiszem 
ennyivel mindenesetre tartoztam. — Kelt Losoncon, febr. 
19. 1861. Kis Gábor. 

A protestáns egyh. törvény kihirdetése az osztrák 
örökös tartományokban a , ,Wanderer u szerint, legközelebb 
várható. Ebben a protestánsok ügyei egészen szabadelvű 
alapon fognak rendeztetni, a protestánsok tökéletes egyen-
lősége mondatik ki a katholikusokkal. — Az Ausztriában 
levő többi hitvallások rendezése is nem sokára megtör-
ténik. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr . Ba l l ag i Mór . 



Olcsó bibliák ós uj testamentomok! 
Az összes protestáns közönséghez, különösen a protest. egyház községek tiszt, lelkészeihez 

s tanitóhoz! 
Azon buzgó óhajtástól vezéreltetve, hogy a szentírás a prot. népnek, kivált alsóbb és kevésbé vagyonos osz-

tályaiban minél nagyobb elterjedést nyerhessen, alulirt a szentírásnak és uj testamentumnak uj 

rendkívüli olcsó kiadását eszközölte. 
Ezen különféle kiadású és kötésű szent könyvek, kiadó-hivatalomban (Pest, himzö-utca 1-sö szám) mindenkor kaphatók 

következő árakon : 

Z E N T B I B L I A 
azaz: 

Istennek ó és uj testamentomában foglalt. 
EGÉSZ SZENTÍRÁS. 

Magyar nyelvre fordította 

KÁROLI GÁSPÁR. 
Nagy-nyolcadrét 1180 lap. 

Vászonba kötve, ára 
Bőrbe kötve, ára 

n „ aranyvágással ára 

1 ft. 50 kr. ujpénzben. 
1 ft. 75 kr. „ 
3 ft. - „ 

UJ TESTAMENTOM, 
azaz : 

a mi urunk Jézus Krisztusznakuj szövetsége és a zsoltárok 
könyve. 

Magyar nyelvre fordította 

KÁROLI GÁSPÁR. 
Nyolcadrét 544 lap. 

Vászonba kötve, ára 
Bőrbe kötve, ára 

„ „ aranyvágással . . . . . . . . . . . . 
Tizenhatodrét 678 lap. (Zsebkiadás). 

Vászonba kötve, ára 
Bőrbe kötve, ára . 

„ „ aranyvágással 5 5 . . . . . . . . . . . 
A pénzöszletek beküldése bérmentesen kéretik. A szállítás a megrendelő költségén történik. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala. 
Pest, 1861. (Pest, himzö-utca 1-sö szám). 

3 0 kr. ujpénzben. 
40 kr. 
90 kr. 

28 kr. ujpénzben.. 
40 kr. 
55 kr. 

P á l y á z a t . 
A göllnitzi ág. hitv. egyház kebelében újonnan alapított negyedik (elemi osztályi) tanszéki állomás, melyhez 

315 o. é. ft készpénz fizetés, 12 p. mérő búza, 20 helyszerinti öl fa, ill;ndö szállás, havonként legalább 40 krnyi magán 
tandíj s tetszés szerinti ünnep- és névnapi díj van kötve, — pályázat utján határoztatván betöltetni: pályázni kívánok, 
ezennel felhivatnak, miszerint kellően felszerelt folyamodványaikat f. évi april 1-éig a göllnitzi lelkészhivatalhoz nyújt-
sák be. 

Pest, 1861. Nyomatott Enget és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. ss. 



Negyedik évfolyam. .„:. Pest, mart. ÍO. 1861. 

PROTESTÁNS 

IYHAZI ÉS ISKOLAI 
S Z E R K E S Z T Ő - E 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 E S I D I J : 
He lyben : 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 njkr. 

PROTESTÁNS EGYHÁZI IGÉNY A VÁROSI 
KÖZPÉNZTÁRRA ÉS A PATRONATUS. 

III. 

A városi patronátus megismerése s elfogadá-
sára adott tagadó válasz következtében, a pesti 
ref. egyház a városi tanácstól folytatólag a követ-
kező tudósítást s felhívást vette : 

42235. A pesti reform. Egyházgyülekezet 
tisztelt tanácsának. — Pest sz. kir. város község 
tanácsa részéről folyó év april 16-án 80-ik sz. a. 
kelt végzésnél fogva, — alapján a pesti evangé-
likus egyház magyar- s németajkú közönsége 
képviselőivel létre jött egyezménynek, ugy te-
kintettel az összes városi lakosság — valamint a 
mondott egyház hívei létszámára, ugyszinte a 
róm. katholikus tanodák segélyezésére fordított 
évi öszlet mennyiségére, — az érintett egyház 
közönség elemi tanodái szükségleteinek részben 
a városházi pénztárból leendő fedezését illetőleg, 
elhatároztatott: miszerint a mondott célra a 
folyó 1859 — 60-ki közigazgatási évre a város-
házi pénztárból 1500 a. é. ftnyi általán összeg 
kifizettessék, a következő, s az érintett egyház-
község képviselőivel létrejött megállapított felté-
telek mellett: 

1-ör. Köteles az említett egyházközség éven-
ként az elemi tanodák alapjáról szóló kimutatást 
a tanács, illetve községtanács elé terjeszteni. 

2-or. A presbyterialis gyülekezet részéről 
évenként történendő vizsgálatánál s helybenha-
gyásánál a tanodai számadásoknak, a község-
tanács képviselőinek befolyás engedtessék, minél 
fogva a mondott számadás megvizsgálásának 
Jielye és ideje a tanácsnál jó eleve tudatandó. 

3-or. Annak igazolására, hogy a városi pénz-
tárból nyújtott segélyezési összeg, csakugyan 
tanodai célokra fordíttatott, — köteles az érintett 
egyházközség a 2-dik pontban említett s hely-
benhangyott évi számadás hitelesített másolatát 
a tanácscsal közleni, s ennek netáni észrevételeire 
felvilágosítást nyújtani. 

4-er. Evenként a tanodai ügy állásáról, ugy 
arról is, ha tanitók választása történt, tudomás 
végett a tanácsnak jelentés teendő. 

5-ör. A tanodai vizsgálatoknál (Examen) a 
városi hatóság képvis^|píf!?Í*THvatrios minőség-
beni jelenléte megengedtessék. 

Jövőre nézve egyébiránt fentartá magának 
a községtanács, a nyujtandó segélyezés mennyi-
ségét, a dolog állásához, ugy a kimutatott s mul-
hatlannak ismert szükséglethez mérten, évenként 
meghatározni. 

A községtanács fentebbi határozata, a volt 
cs. kir. helytartóság budai osztálya részéről f. év 
junius hó 14-kén 13287-kik sz. a. kelt renűeiet " 
nél fogva helybenhagyatott. 

Az iméntiek előbocsájtásával, és hogy a 
tisztelt egyháztanácsnak hason tigybeni kérvénye 
a községtanács végelhatározása alá bocsájtat-
hassék, de különösen, hogy az e részbeni kiadás 
a legközelebbi városi költségvetésnél figyelembe 
vétethessék, — a tisztelt egyháztanács ezennel 
felhivatik, miszerint nyilatkozatát, váljon kész-e 
a fentebb elősorolt s az evangélikus egyház ma-
gyar- németajkú közönsége által elfogadott felté-
teleket sajátjává tenni ? hovahamarább e tanács 
elébe terjeszteni sziveskednék. 

A tanács Pesten 18 60-ki julius 16-kán. 



Mely felhívásra s föltételekre a pesti reform, 
egyház ekkép válaszolt: 

Tekintetes városi Tanács! A pesti reform, 
egyház tanácsa méltó tisztelettel vette s olvasta 
a pestvárosi tekintetes Tanácsnak folyó évi jul. 
16-kán, 42235. sz. alatt kelt, nyilatkozatra fel-
liivását az iránt: „Váljon kész-e a pesti ref. egy-
ház az eló'sorolt s az evang-. egyház magyar- s 
németajkú közönsége által elfogadott föltételeket 
sajátjává tenni44 ? mely föltételek mellett az evang. 
egyház a városi közpénztárból évi 1500 ftot nyert 
iskolái segélyezéseül. 

Váratlan volt ugyan reánk nézve e fölhívás 
és kérdés; mert miután egy hosszú év telt el. 
mióta a pesti ref. egyház tanácsa 1859-ik évi 
jun. 19-én tartatott gyűléséből iskoláinak a vá-
rosi közpénztárból leendő segélyezéseért, törvé-
nyes és igazságos indokokra alapítva tisztelet-
teljes kérelmét , folyamodványát a pestvárosi 
tekintetes Hatóság és Községtanácsnak bizoda-
dalommal s szép remény nyel átnyújtotta; miután 
egy éve mult, hogy a városi tekintetes Tanács 
1859-ik évi jul. 27-én tartatott ülésében, 33269. 
sz. alatt, kérelmünk igazságától magát áthatott-
na£ s az ü g y ^ ' l n e ^ ^ ^ i k vallotta: közelebb 
véltük magunkat a célhoz , hol igazságos és 
méltányos kérelmünk tettleg valósuljon. Váratlan 
volt a felhivó-levél annyiban is, hogy ennek 
tartalmából szükségesképen azt kelle következ-
tetnünk,r hogy alapfolyamodványunk, melyet mi 
a tekintetes Községtanácshoz is intéztünk, és a 
patronátus kérdésében mult évi sept. 4-én kelt 
nyilatkozatunk, melyet szintén mindenesetre a 
té"fcintetes Községtanács elé kivántunk terjesztetni, 
mindeddig vissza volt tartóztatva imez illetékes 
helyről. Aggodalmat költött bennünk a tekintetes 
városi Tanácsnak azon eljárása is, — melyet 
tudtunkra a hazában egyik városi Hatóság sem 
követett, mely a községi pénztárból a helyi ref. 
egyházat segélyezte és segélyezi, — miszerint az 
igazságos és méltányos kérelem teljesitéseért 
megadván nekünk azt, a mi minket illet, oly 
jogokat láttatik a maga részére igényelni s szán-
dékszik körén kivüli téren magában az egyházi 
tanács kebelében gyakorolni, melyek sok tekin-
tetben azonosok a patronátusi jogokkal, milye-
neknek a haza egyik reform, egyházában is nincs 
-érvényök s életök; holott már egy izben, — 

midőn a tekintetes városi Tanács 1859-ik évi 
jul. 27-én kelt iratában a kegyuraságot iskoláink 
fölött oly mérvben láttaték igényelni, milyenben 
azt a városi római katli. reál s elemi tanodák 
fölött gyakorolja, — mi sept. 4-én 1859. kelt 
válasznyilatkozatunkban, tiszteletteljesen s hatá-
rozottan kijelentők, hogy országos törvényeinktől, 
a törvények által biztosított autonómiánktól, ká-
nonaink s gyakorlat által szentesitett institutioink-
tól semmi árron el nem állunk, — ezektől elálla-
nunk nem szabad nem lehet. 

Azonban, mivel a városi tekintetes Tanács, 
f. évi jul. 16-kán kelt iratában, arra szólítja feL 
egyháztanácsunkat, hogy ez a föltett kérdésre 
hováhamarább terjeszsze nyilatkozatát a városi 
tekintetes Tanács elé, a végett, hogy ez a hason 
iigybeni kérvényünkkel a Községtanács végelha-
tározása alá bocsáttathassák, de különösen, hogy 
az e részbeni kiadás a városi legközelebbi költ-
ségvetésnél figyelembe vétethessék: nem késünk 
a fenforgó ügy tárgyalása közben fölmerült 
föltételekre nézve teljes tisztelettel nyilatkozni. 

Tekintetes városi Tanács! Mult évi sept. 
4-én, a patronátus kérdésében tett nyilatkoza-
tunkban, őszintén kimondók, hogy az országos 
törvényekhez, melyek jogainkat meghatározzák, 
teendőinket szabályozzák, iskolai autonómiánkat 
biztosítják, — hogy kánonaink s törvényes gya-
korlat által szentesített institutioinkhoz, melyek 
megtartására kötelezettek vagyunk, melyektől 
törvényszegés és hűtlenség nélkül el sem pártol-
hatnánk , mindenkor, mindvégig hiven ragasz-
kodni kívánunk s szándékozunk. Igaz, szegények 
vagyunk, Ínségünk nagy, iskoláink nem nélkü-
lözhetik a segélyt: de ily nagy szükségünk is nem 
ment föl minket a törvények, kánonaink s elveink 
megtartásától s követésétől. Mi ezen törvények-
kel s intézményeinkkel nem tudjuk megegyeztetni 
az előterjesztett föltételeket s kívánalmakat; 
mi nemcsak szabályzókul , hanem arányzókul 
sem ismerhetjük meg s fogadhatjuk el, a polgári 
s egyházi törvények ellenére; árrért pedig jog-
érzetünket fel nem áldozhatjuk, jogainkat el nem 
adhatjuk, mint eladta Esau Jákóbnak egy tál 
lencséért az első szülöttség jusát. 

Ennélfogva, — bármit hozzon reánk a jö -
vendő, — jóllehet, csak jót s igazságot várunk, 
mert nem lehet, hogy a városi tekintetes Tanács 



törvényeink s hitvallásunkban gyökerező' elveink-
hez hű ragaszkodásunkért minket mellőzzön, 
háttérbe szorítson, vagy károsítson — mi követ-
kezetesen tisztelettel, őszintén s ismételve azt 
vagyunk erkölcsileg kötelezettek nyilvánítani, 
hogy mi: Elemi iskoláink alapjának s évenkénti 
jövedelmeinek, mint nem a város, hanem egyhá-
zunk saját pénzeinek kimutatásával, valamint 
eddig elé, ugy ezentúl is, egyedül egyházi kö-
zönségünknek s esperesi hatóságunknak tarto-
zunk ; ennélfogva nincs hatalmunkban, nem áll 
szabadságunkban az egyháztanács gyűlésébe más 
elemeket venni föl s más alkotótagokat igtatni 
be — bár koronként, bár ideiglenesen — azokon 
kivül, kiket egyházi szabályaink s a gyakorlat 
határoznak meg; ennélfogva az egyház által 
elválasztott tánárokat, valamint eddig, ezentúl 
is, egyházkerületileg a nagyméltóságú Helytar-
tótanácsnál jelentjük be, mint azon legale Di-
casteriumnál, mely által 0 Felsége a legfőbb 
felügyelési jogot gyakorolta s gyakorolja, vala-
mint egyházi s iskolai ügyeinkre nézve, ugy 
maga a városi tanács s annak intézkedései fölött 
is. Ellenben, valamint mult évi sept. 4-kén kelt 
nyilatkozatunkban, ugy jelenleg, ismételve kife-
jezzük , hogy készek vagyunk azon segélyre 
nézve, mit a városi pénztárból pótlékul évenként 
veendők vagyunk, magunkat igazolni, évenként 
kimutatva, hogy az nem más végre, hanem a 
kitűzött célra fordíttatott. Ennyit tartunk illő és 
szükségesnek, de váltig elegendőnek is a városi 
tekintetes Tanács irányában azon közbenjárásáért, 
miszerint az egyház és iskola szükségeinek 
fedezésére megkívántató adómennyiséget hitsor-
sosinkra is kiveti, azoktól beszedi, részünkre 
utalványozza s kifizetteti, — abból pedig, a mi a 
város tulajdona és saját vagyonából jövedelmező 
bevétele, javunkra egyátalán semmit nem ál-
dozik. 

Igenis, tek. városi Tanács! mi iskoláink 
gyámolítására más segélyt nem kérünk a városi 
közpénztárból, mint azon összeget, mely a refor-
mátus hívekre évenként adókép vettetik ki az 
egyház, lelkészet s iskolák fentartására, mely 
summát más végre, mint az egyház javára s 
iskolaügy gyámolítására, fordítani sem illő, sem 
törvényes , — más hitfelekezetűek egyházi s 
iskalai javára pedig fölhasználni sem igazságos 

sem méltányos, sőt országos törvényeink értel-
mében nem is szabados. Ennélfogva nem szükség 
iskoláink csekély alapitványait s évi jévedelmeit, 
valamint pénzhiányunkat s tömérdek szükségün-
ket előadnunk, hogy ehhezképest igényeljük a 
kellő évi segélyt a városi pénztárból; mert jól 
tudjuk, hogy szükségünk s deficitünk nagyobb, 
mintsem hitsorsosink eultus- s iskolai adójából 
fedeztethetnék; azt kívánnunk pedig, hogy hiá-
nyainkat más felekezetűek pótolják, ép oly jog-
talan s méltánytalan volna részünkről, mint 
nekünk adóznunk más hitfelekezetűek templomi 
s tanodai szükségeire. Mi tehát sem többet, sem 
kevesebbet nem kívánunk, legyen az sok vagy 
elégtelen, mint a mennyit hitsorsosink eultus s 
iskolai adóul évenként fizetnek a városi közpénz-
tárba. Miglen pedig ezen adómennyiség a hitfe-
lekezetek szerint elkíilöníttetnék, s az arány 
kiszámíttatnék: évenkénti átalányt kértünk s 
kérünk kiadatni, arányban a református hívek 
számával s római kath. egyházak s iskoláknak 
kiszolgáltatni szokott évi segélylyel. 

Tudva levő dolog pedig előttünk, hogy azon 
összeg, mely a városi közpénztárból a róm. kath. 
istentisztelet, lelkész urak s egyházi személyzet 
részére, az elemi s reáltanodák javára, lakbérül 
azon iskolákért, melyek nincsenek városi épüle-
tekben, szálláspénzül a tanitók részére, vasárnapi 
iskolatanitók fizetésére, Írószerekre, nyomdai s 
könyvkötői költségekre, az iskolaépületek javítása 
s tisztántartására, meszelésekre, anyagokra és 
szerekre, hittani lelkészeknek jutaimi díjul éven-
ként fordíttatik, — ide nem értve a római kath. 
templomok, lelkész urak pompás lakainak, a ren-
geteg reáliskolának s több épületek alkotására 
fölhasznált töméntelen ezreket s ezek értékének 
kamatait, — azon pénzösszeg szintén annyi fo-
rintot teszen évenként, mennyi a római kath. 
hívek száma egész Pest városában. Ehhezképest 
a részünkről igényelt s a városi közpénztárból 
részünkre kiadandó segélymennyiség meghatáro-
zásához kellő tájékozásul, tisztelettel bejelentjük 
hogy a kezünk közt levő összeírás szerint, mely-
ben hitünksorsosi nevenként bejegyezvék, a pesti 
reform, egyház tagjainak száma 3756-at teszen. 

Berekesztjük jelen tiszteletteljes válaszunkat 
azon hiedelemben, hogy őszinte, egyenes nyilat-
kozatunk , miszerint polgári s egyházi törvé-

^ * 



nyeinkhez, folytonos gyakorlat által szentesített 
istitutióinkhoz, autonomiánk s jogainkhoz lelkis-
ismeretesen kívánunk ragaszkodni, a városi te-
kintetes Tanács tagjaiban, mint a jog és törvény 
őrállóiban, irányunkban nem támaszt idegensé-
get , sőt bizodalmat és méltánylást gerjeszt; 
azon reményben, hogy a tekintetes Tanács által 
is igazságosnak ismert s kijelentett kérelmünk s 
kivánatunk tettleg is valosíttatik, s annálfogva az 
egyházunk tagjai által évenként fizettetni szokott 
cultus és iskolaadó, nem más liitfelekezetűek ja-
vára, hanem mimagunk anyagi segélyt esdő 
iskoláinak gyámolítására fog utalványoztatni; 
azon óhaj tattal, hogy igazságos keresetünk, alap-
folyamodványunk, mult évi sept. 4-én a patroná-
tus kérdésében tett nyilatkozatunk s jelen vála-
szunk mielébb a tekintetes Községtanács elé 
terjesztessenek, a tekintes Városi Tanács részéről 
teendő ajánlat kiséretében. 

Mert mi bizonynyal hiszszük, hogy a tekin-
tetes városi és Községtanács — igazságszeretete, 
nemes érzülete, az oktatás és nevelés szent 
ügyeérti buzgalmánál fogva — örömmel fogja 
teljesíteni igazságos kérelmünket, a nélkül, hogy 
az igazság, az emberiség szent ügye érdekében 
tett intézkedéseért, egyházunknak oly föltétele-
ket szabjon, ettől oly engedményeket követeljen, 
melyeket ez, a polgári és egyházi törvények 
megrontása, hitelvei megtagadása s lelkiismerete 
sérelme nélkül, el nem fogadhat, nem tehet, — 
s milyeneket hazánkban egyik városi hatóság is, 
mely a reform, egyházat közpénztárából segéli, 
nem tett és nem kivánt. Mi bizton reméljük, hogy 
a tekintes városi és Községtanács — a helyett, 
hogy minket kényszerítene igazságos ügyünkben 
a legfelsőbb helyig folyamodni, s kérelmünk 
teljesülését eszközölni — önként, önjóvoltából 
valósítandja azt, a mit maga is igazságos és 
és méltányosnak megismert és kijelentett, miáltal 
egyházunkat önmaga iránt őszinte tiszteletre s 
szives hálára kötelezze le. 

Teljes tisztelettel, — Pest, aug. 5-kén 1860. 
tartatott gyűlésből — a Pest városi tekintetes 
Tanácsnak alázatos szolgái, a pesti reform, egy-
háztanács, — Torok Pál, lelkész, — Karczag Fe-
renc, egyh. gondnok. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, Á T -
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBRITÁSÁRA. 

(Folytatás). 
Cantionale. Hogy e mü külső megjelenésében minő 

lehetett, meg nem mondhatom, mivel mint már fölebb is 
emlitém, eredeti kiadásban még nem láttam. Annyit azonban 
a számra csekély tartalom mégis enged sejteni, hogy vagy 
nyolcad, vagy még hihetőbben tizenkettedrétben bocsát-
tathatott világ elé; mert nagyobb kiadás nem illett volna 
össze vele. Tartalmát, mint a Brever által eszközölt lőcsei 
kiadás a lapszéli föliratokban mutatja , mind hymnusok 
teszik, kivévén egy rövid responsoriumot, s több versicu-
lust és benedictiót különféle alkalmakra, továbbá Athana-
siusnak symbolumát, melyek negyedrész íves hat levélen 
vannak a könyvnek végire téve. Adventre négy, kará-
esonra kilenc, böjtre négy, nagyhétre három, húsvétra négy r 

áldozócsütörtökre kettő, pünkösdre négy, szentháromság 
vasárnapra kettő, közönséges napokra, mintegy tizennégy 
hymnus van a nevezett könyvben, melyekhez még a terem-
tésről hat, és vasárnapra két ének csatlakozik. Valóban 
meglátszik, hogy csakugyan ,,az együgyübb ekklézsiák 
kedvéért" adatott ki. — Többek közt egy latinból 
szerzett éneknek ez van fölibe írva: „Szent Ambrus 
doctoré: Veni redemptor gentium." „Jövel népeknek 
megváltója." 

Szenczi (nem Keresztesi, hanem) Kertész Ábrahám 
váradi nyomdász énekeskönyve kis tizenkettedrét alakban, 
mely a Molnár Albert által francia versben fordított zsoltá-
rokon kivül számos énekeket foglal magában, azon saját-
sággal bir, hogy az énekeket bizonyos nemek szerint 
osztályozza és rendezi. Nevezetesen külön részt tesznek 
benne a „hymnusok, különt az isteni dicséretek" (psálmu-
sokból készített ének), és végre különt a dicséretek" 
(énekek); oly módon azonban, hogy ezek közül az első és; 
utolsó osztályokban, mert az isteni dicséretben nincs, az 
egyházi év szerinti rendezés is teljességre van vive. Elől 
a hymnusok, azután a psálmusokból való isteni dicséretek, 
s ezekután a dicséretek állanak, melyek közül ez utolsó 
részhez a sátoros ünnepieken kivül katekhismusi és különb-
féle dicséretek is hozzásorakoznak. S végre mindenek után 
szent Dávid zsoltárai. Több figyelemreméltó e könyvben 
alig található, de annál inkább van a most következő : 

Zengendezö mennyei kar énekeskönyvben , mely 
szinte tizenkettedes formában jelent meg. E munka talán 
minden énekeskönyvek közt, a mostanit kivéve, legtöbb, 
körülbelől mintegy tiz kiadást ért e század eleéig, ugy 
hogy az első 1675 után, a másokodik ezután nem sokára, 
a harmadik, melyről épen most beszélünk, 1735-ben jelent 
meg stb. 

Tartalma, mely 220 énekből áll, több reggeli és 
estvéli énekek elöretétele után megy át idő rendben a sá -
toros ünnepiekre; s ezekután jonek a vasárnapi, kereszt-
ségi, urvacsorai, penitentiás énekek. Majd ismét ezek után 
következnek a hitről és megigazulásról, az igaz keresz-
tyénségről, a keresztyéni élet és lelki vigyázatról, harcról, 



Jézusnak óhajtásáról , az Istennek gondviseléséről stb. 
zengő dicsérelek. 

A kiadó részéről szép tudományt feltételező élőbe-
szédből álljanak ezek, mint olyanok, melyek több dolgokra 
fényt és világot derítenek: 

„A mi az énekeknek különbféle nemeit illeti, szent 
Pál Ef. 5. 19. Kol. 3. 16. emlékezetet tészen a psalmusok-
ról, hymnusokról és ódákról, a vagy: zsoltárokról, hymnu-
sokról, azaz: dicséretekről és lelki énekekről. Micsoda 
különbség légyen ezek között, abban a tudós emberek 
nem egyeznek meg. Valamint penig Pálnak igéinek értel-
métől legmesszebb esnek, kik itt pleonasmust tautologiát, 
vagy haszontalan szószaporitást, mely a szent lélekhez 
nem illik, állítanak ; igy azoknak legigazabbnak látszik, kik 
a zsoltárok által Dávidnak zsoltárit, az hymnusok vagy 
dicséretek által azokat az énekeket értik, melyek tudományt 
foglalnak magokban; az ódák vagy lelki énekek által penig 
azokat, melyeket minden elmélkedés nélkül az régi anya-
szentegyházban azok mondottanak, kik azt az ajándékot 
istentől vették. L. §. 7. 1. Arnold Abbildung der ersten 
Christen 1. k. 2. r . " 

„Az antiphoniákat, mikor az éneklők, két részre 
osztatván, az éneklésben egymásnak felelgetnek (mint mi 
nálunk a litániában szokás), Sokrates és abból Nicepohrus 
lgnatiusnak, János apostolnak tanítványának tulajdonítja, ki 
látta volna az apostolokat, hogy a szent háromságot egy-
mást indítván dicsérték, és az éneklésnek ezen módját leg-
először Antiochiában mutatta. Svidas penig ezt Flaliusnak 
és Diadorusnak tulajdonítja, állítván, hogy ezek Konstanti-
nus M. idejében osztották légyen két részre az éneklő ka-
rokat. Mely szokást osztán Ambrosius a görög anyaszent-
egyházból a napnyugoti ekklésiákba bévette, és ugyan egy 
Mediolanuinban levő nagy döghalálnak alkalmatosságával. 
Ugyanezen Ambrosius hozta a görög anyaszentegyházból 
a napnyugoti gyülekezetekbe a szokást, hogy az énekeket 
igy befejeznék: Dicsőség légyen az atyának stb. a mint 
osztán Hyeronimus ezt is hozzá tette: Miképen kezdetben 
stb. kétségkívül azért, hogy a szent háromság tagadóktól 

. magokat elkülönböztetnék." 
„Azonban nem remélem, hogy a kegyes olvasónak 

ellenére lészen, ha még ezt is az ekklésiai régiségből 
megjegyzem, hogy minekutánna az isteni szolgálat bizo-
nyos cerimoniás rendbe vétetett, az énekek különbféle 
részre osztattattanak. Mert voltanak gradualiák, responso-
riák, tractusok és sequentiák, gradualiák voltanak azok, 
melyek a prédikálószéknek grádicsainál (ad gradus pulpiti 
vei ambonis, mint Rabanus Maurus Lib. 1. isutit. Cler. 
i r ja) szoktak énekeltetni és ugyanakkor, mikor a tanító már 
felakart állani. Némelyeknek vélekedések szerént vette ez 
eredetét az ó testamentomból, a hol voltanak némely zsol-
tá rok , számszerént 14, tudniillik 120—134-ig, melyek 
neveztetnek: sir hammalot, canticum graduum. Ezektől a 
responsoriáktól nem különböztenek másként, hanem hogy a 
graduáliák a grádicsoknál szoktak énekeltetni, a respon-
soriák akarhol. Responsoriáknak mondattanak penig azért, 
.mivel hogy az olvastatandó vagy megmagyaráztatandó 

textussal egyeztenek. — August. sertn. 8. de verbis dominí 
mondja: Apostolomul audivimus evangélium, audivimus, 
consonant divinae lectiones. Et serm. 10. Prímám lectionem 
audivimus apostoli, deinde cantavimus psalinum, post haec 
evangelica lectio decemleprosos mundatos nobis ostendit. 
Ezekhez járultanak a tractusok (a trahendo dicti), mivel, 
hosszas zengéssel énekeltettek, az ekklésiának siralmát 
vagy nyögését jelentvén, a minthogy jobbára böjtön szok-
tak mondattatni. Végtére a sequentiák voltanak bizonyos 
versekbe nem foglaltatott hálaadó fohászkodások, melyek 
az elolvastatatt epistolák után énekeltettek. Conf. Joach. 
Hildebrandi sacra publica veteris ecclesiae Helmstandii 
1720. §. 14. Ezen régi szokást könnyű megismerni a mi 
magyar ekklésiánkban. Mert hogy a mi világosabb attól 
kezdjem a magyarázatot, a senquentiák egyeznek amaz 
rövid hálaadó fohászkodással, melyet az epistolának elmon-
dása után szoktunk énekelni: hálákat adjunk az istennek 
hozzánk való jó voltáért. A tractusok nem egyebek, hanem 
a lamentatiók, úgymint Jeremiás és Ádám sirálmi, a passió 
stb. A responsoriák minálunk a többi énekek, melyek va-
sárnapokon és innepeken a textushoz alkalinaztattatnak és 
azoknak respondealnak. A gradualiák alkalmasint egyeznek 
az invoeatiókkal. Valamint penig az könyv, melyben a 
responsoriák foglaltattanak responsionalénak neveztetett, 
igy a melyben a gradualiák találtattanak, mondattatott 
gradualé-nek. Mivel penig, a mint most mondám, a graduá-
liák úgyis nem igen különböztenek a responsoriáktól, azért 
az egész énekeskönyv graduálnak (pars pro toto) nevez-
tetik." 

Márgitai János debreceni nyomdász énekeskönyve. 
Megjelent e mü negyedrét formában. Tartalmát hymnusok, 
isteni dicséretek és dicséretek teszik, s a zsoltárok Molnár 
Albert szerint: Rendszere egyezik Szenei Kertész Ábra-
hám énekeskönyve rendszerével. 

Maróthi György harmoniás éneklésről tanitó könyve; 
alakja: nyolcadrét. Tartalmát legtöbbnyire kóták teszik, 
minthogy, a mint tudjuk, szent Dávid zsoltárainak francia 
dallamait négy hangra foglalta magában, mig a szövegek 
csak az első versét. Nevezetes munka vala a maga ko-
rában. 

Uj zengedező mennyei kar, vagy szép rendbe véte-
tett gradual nyolcadrét alakban kis tenyérnyi vastagsággal 
Pozsonyban bocsáttatott világ elé. Tartalmát legelöl hárqm 
kis adjutorium : „Uram Isten sies, Hálákat adjunk a Krisz-
tusnak, Könyörülj rajtunk," azután adventi, karácsonyt 
dicséretek stb. egyházi év rende szerint teszik. Ezek után 
következnek különbféle dogrnai kérdésekről szóló énekek^ 
mint: a szentháromságról, teremtésről, isteni gondviselés-
ről, urvacsoráról, keresztségről stb. Végre szent Dávid 
zsoltárai jönck francia versekben. 

Éneklésben tanítómester. Losonci Istvánnak e műv«* 
tizenketted alakkal, először 1754-ben, másodszor Sándor 
után bizonytalan időben, harmadszor 1784-ben, háromszor 
adatott a közönség kezébe. Az énekek előtt, „melyek a 
franciai rendes nótákra szabattatván az istenes éneklésben 
gyönyörködő magyar nemzetnek kedvére és hasznára. 



Tendeltettek," egy ajánlólevél olvasható Helmeczi István 
Tef. superintendenstöl ily befejezéssel: „Én valóban méltó-
nak Ítélem, hogy ezek a szent énekek a könyvnyomtatónak 

sajtója alól világra jöjjenek, ezeknek énekeltetésének szava 
hallattassék az igazaknak sátorikban (zsolt. 118. 15.) és a 
kegyes lelkek magokat azokban gyönyörködtessék nton és 

útfélen. Hogy beszédemet elvégezzem: e jeles énekeket 
megszemlélvén, találtam a józan tudománynyal és a ke-
gyességgel megegyezőknek és arra méltóknak, hogy a 
kegyes szivüek magánosan és (ha tetszik) közönségesen 
is ezeknek éneklése és zengedezése által istent dicsőítsék, 
és magasztalják. Kinek dicsőségével teljesedjék be az egész 
föld. Amen és amen" stb. 

A mutatótáblák után, melyek 52 énekről nyújtanak 
utmutatást a felkeresésben, a valódi tartalmat megelőzőleg 
a szerzőnek még ezen rövid imája áll: „Szivem hozzád 
tér, Uram! téged kér : Ne hagyj magamnak, Sőt légy 
utamnak Vezére. 

Áldott lelkeddel Oktass és vedd el Elmém homályát, 
llcndeld munkáját Jó végre. 

Nevelj a jóban, Hogy én valóban utánnad fussak, 
Hozzád eljussak Végtére." 

Az énekek, melyek fölé az egyes darabok tartalma 
és dallama fel van jegyezve, mind a mellett is, hogy az első 
versek mellé a kóta mindenütt oda van téve, ilyen rendben 
sorakoznak : Az embernek fövigasztalásáról. Az embernek 
romlott voltáról. Az emberi romlottságnak eredetéről. A 
bűnös embernek maga menthetetlen kárhozatos voltáról. A 
megszabadulásnak lehetséges módjáról. A közbenjárónak 
személyéről. A hitről, melylyel a szabadítónak jótéteményit 
a hivő ember magához kapcsolja. A szent háromságnak 
titkáról. Az atya Istenről, menynek és földnek teremlöjéröl. 
A Jézusról, a mi idvezitönkröl. A Krisztusról, mi föprófé-
tánkról, papunkról és királyunkról. Az Istennek egy szü-
lött fiáról, mi urunkról. A Krisztusnak megtestesüléséről. A 
Krisztusnak szenvedéséről. Krisztusnak haláláról, eltemeté-
sére!, poklokra való leszállásáról. A Krisztusnak feltáma-
dásáról. A Krisztusnak menybe való meneteléről. A Krisz-
tusnak az isten jobbján való üléséről és az ítéletre való 
eljöveteléről. A szent lélek Istenről. A Krisztusnak anya-
szentegyházáról. A szenteknek egyességéről és a bűnöknek 
Jbocsánatjáról. A testnek feltámadásáról és az örökéletről. 
A hit által való inegigazulásról. A jóságos cselekedeteknek 
a megigazulásban való nagy erőtlenségéről. A sacramentu-
mokról. Keresztségről. Keresztségnek erejéről. Az urva-
csorájáról. Az urvaesorájának természetéről és erejéről. 
Az urvacsorával élőknek magok megpróbálásáról. A meny-
országnak kulcsairól. Háládatosságnak szükséges voltáról. 
Az igaz penitentiáról, avagy a megtérésről. Az Isten tör-
vényéről és közelebb az első parancsolatról. A második 
parancsolatról. A harmadik parancsolatról. A törvényes 
esküvésről. Negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, 
kilencedik, tizedik parancsolatról, mindenikről külön. A 
könyörgésröl. Az uri imádság kezdetéről. Az első kérésről, 
második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik kérésről 

szinte külön. 

A parancsolatokról szóló tizenegy ének azon s a -
játsággal bir, hogy verseik első betűiből a szerző nevét 
kilehet bécézni: „Losonczi István körösi professor irta-
ezerhatszázötvenkettöben." E rejtvénynek egyik fele mos-
tani énekeskönyvünkben is feltalálható (lásd 118 — 123-dik 
dicséretig bezárólag). 

Az előadottak nyomán látni való, hogy az éneklésben 
tanítómester szerzője, midőn a heidelbergi katekismust 
vette zsinórmértékül egyes énekeinek elrendezésében, oda 
irányozta minden működését, miszerint annak urnapi ma-
gyarázat szerint felosztott tételeihez oly oda illő énekeket 
adjon a közönség kezébe, melyeket lelki buzgósággal 
zengedezhessenek a hivők akkor, midőn előttük a syinbo-
likus-könyv bibliai alapon nyugvó igéi magyaráztatnak. 

Mindenesetre nehéz feladat tudományos tételekbe 
szerkesztett müvet énekbe dolgozni fel. De épen azért, 
mivel a feladat nehéz, s az átdolgozás mindamellett is ugy 
nyelvezeti, mint versezeti tekintetből a hit bensőségének 
erejével párosulva sikeresnek mondható, az éneklésben 
tanítómester énekköltészetünknek egyik becses gyöngy 
sorát képezi; s a szerzőt a Molnár Albert által megkezdett 
ösvényen ugy tünteti fel, mint oly férfiút, a ki méltó arra,,, 
hogy fáradságát, mint egyházi költőét, méltó megismerés-
jutalmazza és koronázza. 

(Folyt, követk.) 

—**̂S-íĈSW-
• 

ISKOLAÜGY. 

FOGALMAZÁSI GYAKORLATOK A NÉPISKOLÁBAN. 

Nincs fontosabb é^ eredményeibem üdvösebb munka., 
mint az egyházi és nemzeti élet csiráját ápolni, fejteni. 
Hol van már ennek helye másutt mint a népiskolában ? 
Ez azon hely, honnan a nép élete megindul, s üdvének 
vagy kárhozatának elemeit magába fölveszi. Ez igazságról 
egyh. kerületeink egyeteme mélyen meggyőződött s 
ennek szülötte már a Pápán 1859-ben megjelent „Nép-
iskolai szervezet." E munka a népiskolai ügyet elméleti 
téren megindította. Az időszaki sajtónak is ugy vélem tiszte 
a maga részéről e nagyfontosságú ügyhöz lehető jutalékkal 
járulni. E tekintet indított engemet is arra, hogy a népis-
kolai fogalmazási gyakorlatokra vonatkozólag, Eisenlohr 
nürtingeni képezdei igazgatónak ily cimü dolgozata alap-
ján : „Aufsatze in der Volksschule" e lapokra némely tud-
nivalókat följegyezzek. 

Mindenekelőtt az a főkérdés: van-e a népnek általá-
ban fogalmazási képességre szüksége ? működési körében, 
váljon nem a szóbeli közlekedésre képzés-e fődolog s-
ugyanazért amaz elsőt nem mellőzheti-e ? E kérdés annyi-
val inkább fölmerül, minthogy a nagy akadályokat, —+ 
melyek a tanításnak e téren elébe gördülnek, — nem lehet 
félreismerni s ugyanezért a néptanító munkájának sükerét 
kétessé teszik. A gyermekek tömegessége, a tanitási idő 
szük volta, a sokféle nehezségek, melyek már a gépies és 



helyes írásnak is útjában állanak, az íróeszközben látott 
szükség, a beszéd-és irásnyelv különbözése, az alsó nép 
osztályból való gyermekek szellemi mozgatatlansága, kife-
jezésre való ösztön és kedv hiány, s más egyebek oda hat-
nak, hogy az oktatás ez oldalának még gondolatát is, mint 
-csupa tanitókeresztet távoztatni kell. Hanem ha mindezen 
körülmények semmi alappal nem birnak arra nézve, hogy 
egy természetes és észszerű igény mellőztessék, emez 
igény még erösebben lép fel mihelyt a helyzet s a nép 
gyakorlati szüksége korunkban, élesen szemügyre vétetik. 

Mert egy pillanatra szembetűnik, hogy az időkről 
időre élénkség-és terjedelemben növő forgalom, melyben 
minden réteg bevonatik; az osztályok közt meredő kőfal 
bomlása, melyen az idő erősen dolgozik a néptömegnek a 
szorító polgári és társadalmi gyámság alul való szaba-
dulása, s a nemzet szellemi közjavaiban való részesülés, — 
az írási közlekedésre való képességet s annak müvelését 
parancsolólag sürgetik. „Semmi sem tartóztatja a közmű-
velődést s az osztályok közeledését annyira — mond 
Schleierm. Erziehungslehre 469 1. mint a nyelv használá-
sában való ügyesség elterjedt hiánya," ezért a népiskolá-
tól is kivánja hogy „növcdékei ne csak felfogó, hanem 
előterjesztő képességgel is bírjanak." Méltán veszi igénybe 
az épen oly gondolkodó, mint tapasztalt iskolatanácsos 
Grajfunder is az észfegyelemnek és rendnek e fogalma-
zási gyakorlatokban rejlő elemét. (Bemerk. über die Be-
handl. des öffentl. Unt. gesarn. v. Fr. Ottó 1843 stb.). „A 
népnek a szellemmi rabságból való szabadulása még mind-
addig fogva tartalik, — minthogy azok, kik a tollat viszik, 
valósággal az ő urai, — csak akkor várható, ha az eddigi 
oktatás által csupán az olvasásig vitt nép, fogalmazó, az az 
saját gondolattal biró, figyelő s rendező néppé lesz." 

Már a népiskolai tanítás ezen ágához való jog fen-
ntartatván fődolog, hogy ezen tanítás a dolog termeszete s a 
nép mivolta által szabott határokon belől maradjon s a 
nehézségeket sükeres módszer által könnyítse. 

Tagadhatlan, hogy amaz első szabályra való nem 
ügyelés a célnak érzékenyen ártott. A Írásbeli dolgozatok 
elé a népiskolában vont határokat büntetlenül áthágni nem 
lehet. E határok részint az elérendő cél, részint a keze-
lendő anyagra tartoznak. A népiskolának minden ugy 
nevezett „szabad dolgozatról" le kell mondani. Ha e gya-
korlat a felsőbb tanintézetekre nézve is sokszoros és ko-
moly vita tárgya, kétszeresen visszás a népiskolába be-
-vinni akarni. „A gyermek még nincs jóllakva ismerettel, 
hanem inkább éhezik azután, ezért jóbb szeret venni, mint 
adni ." (Harnisch, Handb. f. das Volksschulwesen, 3. A. 
Breslau 1839, 414 1.) A „szabad dolgozathoz" való igény 
csak ennyit foglalhat magában, hogy a gyermekekkel olyat 
is le kell iratni, mi nem kész alak — és tartalommal biró, 
létező egész, hanem „szabad beszélgetésben" főzetett ki 
a növendékekkel. De általában mindenkor, ismerve és át 
kell dolgozva lenni mindennek mi a gyermekek elébe fo-
galmazási célból adatik. 

Ezzel összefügg a másik, mit a tárgy választására 
nézve meg kell jegyezni. Az anyagnak nem csak általában 

a gyermek látkörén belől kell esnie, — tehát kizárandók 
minden bonyolultabb életviszonyokra való vonatkozások. 
— hanem a népjija képzettségi fokának, gondolkodásmód-
jának és jellemének megkell felelnie s rá nézve természe-
tes érdekkel birnia, az az népszerűnek kell lennie. Ebből 
különösen két szabály következik. Szorosan kell arra 
ügyelni, hogy a föladvány tárgyi, objectiv jellemet viseljen. 
Általában veszélyes a gyermeket a neki oly jól illő naiv-
ságból kiragadni s kényszeríteni, hogy belsejét szemlére 
tárja föl." Oly gyermek, mely a tartózkodáson igen kön-
nyen tulteszi magát, s gondolatainak, érzeményeinek föl-
tárásában tetszeleg, már gyermekiességének egy részét 
elveszté s félő, hogy belértéke felett csalatkozik, vagy é r -
zeményeivel könnyelmű játékot űz." Bormann Wacker-
nagel. E tekintet a nép képzésénél kétszeresen fontos, 
mely működésének egészen gyakorlati irányánál fogva 
semmire sincs kevésbé mint ref lexiokra, a dolgok és e se -
mények saját személyéhez való viszonyának vizsgálására 
teremtve, s az „okoskodásra" való készítés által saját ép 
mivoltában rontatik meg. Ennélfogva az Írásbeli dolgoza-
toknak is tartalmukra nézve megéltre, megtörténtre, ta-
pasztalatira, következőleg különösen elbeszélésre és l e -
írásra kell szoritkozniok. Azonban a fölveendő anyagok 
köre pusztán érzéki tárgyakra nem szorítandó, hanem 
mivel a nép eleme az egész valódi, életteljes, szétszedő 
gondolkodástól el nem bontott világ, minden földi-és men-
nyeivel, testi-és szellemivel, emberi-és istenivel, a belvi-
lág és tartalmával fogalmazási gyakorlatokra kínálkozik. 
De ebből is a tárgy csak objectiv és tényleges, saját vagy 
idegen élettapasztalat alakjában használandó. Mily kitűnt* 
szolgálatot tesz e részben a sz. történelem, mint az emberi 
szív és ösztönnek tárgyias történeimé, csak mutatni kell 
rá. E mellett a példabeszédek egyszerű magyarázata, 
melyeket a nép bölcsessége az utcán teremtett, s egyszerű 
bizonyítása tényleges példákkal főfő helyet foglalandanak 
el. Ezzel az is ki van mondva, mit a tárgy választásánál 
szem előtt tartani szükséges, nevezetesen, hogy az a nép 
életébe vágjon, annak életérdekeiböl vétessék ezeket elő-
mozdítani alkalmas legyen. Épen azért az sincs helyén, ha 
a népiskola egyoldalulag az úgynevezett alaki képzésm 
törekedve az írásbeli forgalom önkényes formáit, —-
melyekben egykor az ö működése mozog, s melyeknek 
ismerete a társadalmi kül előismeretre szükséges, — kellő 
figyelemre nem méltatja, a puszta ellentéttel azonban az 
igazi gyakorlatinak s hasznosnak fogalma épen nincs k i -
mentve. 

A helyes módszerű alapok következők : ha igaz, hogy 
minden külső kifejezés neki megfelelő belsőt föltételez: 
ugy a jóravaló tanításnak, a szellemnek fölmozgatása, gon-
dolatvágy ébresztése a kül és belvilág élénk és öntudatos 
szemlélete által mindenek előtt írásbeli kifejezési erőt 
kell megalapítani. Azután a fogalmazást, valamint az egésx 
tanítással, ugy különösen, az olvasott anyaggal, az olvasó-
könyvvel élő öszszeköttetésben kell tartani. Ennek két 
haszna van, egyik hogy a tanítvány anyagot és példány-
szerű formákat nyer a kötött vagy szabad utánzásra: m á -



s ik , hogy a dolgozati gyakorlatok a tanitásilag tárgyalt föl-
dolgozásának eszközei, s a hü felfogás ellenőrei lesznek. 
J logy az írásbeli munkálatoknak szóbeli helyes előadás-, 
tiszta kiejtés-, gépies Írásban kellő fokig vitt gyakorlatok 
által segittetniök kell, magától értetik. 

A tárgy fokozatos kezelése ezen alapon a népiskolában 
következő : alsó fok. Az emlézettnek leírása, kisebb bibliai 
elbeszéléseknek,—melyek elmondattak, s teljes folyékonysá-
gig utánmondattak—föltevése, más kisebb olvasott darabok-
nak szerkesztése,egyszerű kérdésekre való felelet,már ismert 
tantárgyak felett való rövid Ítélet. — Közép fok. Az igény 
-a tartalmat tekintve növekedik: nagyobb elbeszélések; 
tárgyak leírásai, vagy széttagolt olvasott darabok, vagy, 

-élő és szemlélt tárgyak szabad vizsgálata alapján, (nem, 
alak, részek, anyag, életmód, haszon, kár stb.) Alakot te-
kintve, a kifejezés alakításai, (közvetlen beszédnek közve-
tetté alakítása s megfordítva: az anyagnak beszélgetési 
formába öntése). Felső fok: Az előbbiekhez leírások a 
bei-életből. Egyszerű életiratok, jellemrajzok, (képek a 
bibliából, világtörténelemből) egyszerű igazságoknak, mint 
ismert tények eredményeinek vizsgálatai: tárgyak, jele-
netek haszna és kára feletti tájékozás; példabeszédek értel-
mének egyszerű magyarázata, az idevágó élettapasztalatokra 
utalva. A gyakorlatok iskolaibb módját illetőleg a gondol-
kodó s munkás tanitó előtt sokféle áll készen, a szerint 
mint a tanítványainak erejét kisebb nagyobb mértékben 
lehet vagy akarja igénybe venni. 

A mi most már a legjobb módszer mellett is a nép-
iskolai tanítóra mint legnagyobb nehézség s legsúlyosabb 
munka néz, az a kész munkáknak ellenőrzése és kijaví-

tása. Itt sem a tehertöli menekülési kísérlet, sem zúgolódás 
<ís panasz, hanem egyszerűen csak a hűség segit, mely a 
kötelességet édessé és könnyűvé teszi. Hogy mégis a tanitó 
ierhét szűkség nélkül ne szaporítsa, megjegyzendő, hogy 
minél egyszerűbbek a föladatok, elökészitettebbek a fölol-
dások, annál hamarább következhetik be közös és nyilvá-
nos javítás, s minél szorosabb összefüggésben vannak a 
föladványok az olvasott tárgygyal, a tanítványok részéről 
annál könnyebben jöhet segítség. Hogy a javításnál a tanít-
vány működésének az által, hogy a tanitó a hibát csupán 
-egy vonással jelzi és saját utánjavitást kíván, igénybe kell 
Tétetnie a figyelmes tapintat magától tanítja. 

Bihari Imre. 

TUDÓSÍTÁS A PESTI REF. EGYHÁZ ISKOLÁIBAN TAR-
TATOTT FÉLÉVI SZIGORLATOKRÓL. 

Tartatlak ezek f. évi Febr. 18-22-k napján, reggel-
től délig a gymnasiumi, délután, pedig az elemi osztá-
lyokban. 

Hogy mily érdekeltséggel kisérte a közönség e 
.szigorlatokat, mutatja azon diszes vendégi sor, mely azok 
mindenikén megjelent, Nevezetesen a szülök és a nevelés-
ügy számos barátai közül ünnepélyessé tették azokat 
.megjelenésűkkel: Ballagi Mór, Barkassy Imre, Básthy 

Sándor, Elek István, Gyene Károly, Gr. Gyulai Lajos, Hol-
lósy Mihály, Kapczy Tamás és Vilmos, Karczag Ferenc,.. 
Gr. Kun Géza, Lónyai Gábor, Lónyai Menyhért, Muraközy 
László, Dr. Müller Sámuel, Peti József, Ramocsa Sámuel,, 
Schmidt Ferenc, Tóth Lőrinc, Török Pál, Várady Antal, 
Várady Károly, Várady István, Varjú Mihály, Végh Ignác, 
Vincze Miklós urak s özv. Gyürky Pálné Gr. Vay Erzsébet, 
özv. Károlyi Istvánné, özv. Matkovicsné-Rhédey Anna, 
Muraközi Lászlóné, özv. Pázmándy Dienesné, Sárai 
Szabó Albertné, Szabó Imréné. özv. Gr. Vay Károlyné 
asszonyok stb. 

A mi pedig a növendékeknek az egyes tantárgyak-
ban tapasztalt előmenetelét illeti, örömmel jegyezzük meg, 
nein csak a magunk, hanem — ugy hisszük — az egész 
hallgatóság részéről, hogy a gymnasium növendékei, é r -
telmes és alapos feleleteikkel dicséretesen bizonyították be, 
miszerint a humanisticumok és nyelvészeti tanok mellett 
jeles képeztetést nyernek a reálékban is : a mennyiség-
tanban, történelemben, természet-és földrajzban. 

Az elemi iskolában feltűnő és meglepő sikeréi láttuk 
az irva-olvasási tanmódnak mely szerint a még csak egy 
évig iskolázott növendék már értelemmel és folyékonyan 
olvas és ír. Nem kisebb megelégedéssel kell kijelente-
nünk, hogy a magyar nyelvtan ismeretében már a 3-dik 
osztálybeliek, a számtanban pedig mindenik osztály, kitűnő 
jártasságot tanúsítottak, ugy hogy alapos reményűnk van,, 
miszerint az igy vezetett elemi iskolából kilépő növen-
dékek — de csak is az ilyenek — szerencsés sikerrel fog-
ják megfutni gymnasiumi tanpályájokat is. 

Jónak látjuk még rövid tudósításunkat, a két iskola 
növendékeinek létszáma közlésével rekeszteni be: 

A gymnasiumi növendékek száma : az 1-ső osztályban 
==39, .— a 2-dikban = 32, — 3-dikban = 23, 4-dikben 
= 29, — 5-dikben — 32 ; ö s z v e s e n = 155. 

Az elemi iskolásoké: 1-ső osztályban = 41, 2 -d ik-
b a n = 3 5 , 3-dikban = 21, — 4-dikben = 25, a lánykák 
iskolájában = 43 ; öszvesen = 165. 

A két iskolába járók öszves száma tehát = 320. 
Egy presbyter. 

„ o 

KÖNYVISMERTETÉS 

Országos nagy képes Naptár 1861 -dik évre. Szerkeszti 
Girókuti P. Ferenc. Első évfolyam. Pest, kiadja és nyom-
tatja Landerer és Heckenast (.Egyetem utca 4. sz.) Máso-
dik bővítetett kiadás! Alkotmányos megyei címtárral! 

Ára 1 f t . 50 kr. o. é. 
Nem ismertetni, csak jelenteni akarjuk ez úttal, hogy 

a fencimzett naptár megjelent. Közérdekűségét eléggé 
mutatja a körülmény, hogy már második kiadást é r t ; a 
második kiadásnak az első feletti igen örvendetes előnye 
pedig az, hogy ez már alkotmányos megyei címtárral jelent 
meg. Elég indok, hogy a közönség még nagyobb pártfo-
gással fogadja, mint az elsőt. 



Hasonlóképen mostanában jelent meg: 
A B C és olvasókönyv. Ag. hitv. evang. elemi isko-

lák számára, szerkesztette Rimler Károly. Pest, kiadja 
Pfeifer Ferdinánd 1860. Ára ? 

Megvalljuk, mi jobban szeretnők, ha már minden 
elérni iskolában az úgynevezett irva-olvastatás tanmódja 
válnék átalános divattá s minden A B C és olvasókönyv e 
szerint lenne készítve. Az előttünk fekvő A B C és olvasó-
könyv nem ez alapon van ugyan szerkesztve; azonban elég 
ügyesen és avatottan arra nézve, hogy jó tanitó kezében 
célszerűen használható kézikönyv lehessen. 

Három része van; az elemi rész a betűket és azok 
ismertetésére egytagú szókat s azokból alkotott mondato-
kat, majd két-három-négytagú szókat tartalmaz; a második 
rész szemléleti tárgyakról nyújt olvasmányt; a harmadik 
pedig a tulajdonképeni olvasmányokat foglalja magában, 
válogatva azokat az ó-és újszövetségi bibliai történetekből. 
E harmadik rész ellen, mely különben igen ügyesen van 
össze szerkesztve s majd prózába majd versbe öntve, azon 
szerény kifogásunk van, miszerint ez nagyon is hosszú a 
másodikhoz képest, pedig tán megfordulva kellene lenni, s 
nagy részök tán még nagyon is abstract dolognak tűnhetik 
fel az elemiiskola elsö-vagy második osztályában.—Külön-
ben, ujolag kifejezzük, a könyv megérdemli az illetők 
figyelmét k. 

Az ágost. hitv. evang. konjirmálandók oktatásában hasz-
nálandó vezérfonalam T. Láng. Adolf úr által történt 

birálatára. 
Nagy köszönettel tartozunk — tudniillik én és Osz-

terlamm könyvárus ur T. Láng Adolf tápio-sz. mártoni 
lelkész urnák vallástani vezérfonalom kedvező bírálatáért, 
s intéseit (pro futuro) szivünkre veszszük. A figyelmez-
tetésekre egyébbiránt egy kis észrevételem van, tudniillik: 
Az angyalokról szóló tant azért hagytam ki, mert ezekről 
a 44 § magyarázata alkalmával szoktam beszélni, midőn 
tudniillik a jövő életről, a mennyországról s. a. t. szó van. 
— Az esküvésnek szentül való megtartása, az Isten iránti 
engedelmesség kötelességéhez kapcsolható; egyébiránt 
igaz, hogy ily fontos tárgy csakugyan megérdemli, misze-
rint vezérfonalakban is külön megemlitessék s kiemeltes-
sék. — A kegyelem eszközökről szóló § vagy a kéziratban 
hibásan volt irva (az most nincs kezemnél, hogy megnéz-
hetném) vagy hibásan nyomattatott. Annak ugyanis igy 
kell állani: „ez történik a kegyelem eszközök által, tudni-
illik : az isten igéje s a szentségek, — továbbá: az imád-
ság, az istenitsztelet s az egyházi rend és hivatalok által." 

A látható és láthatatlan egyház közti különbségre 
azt jegyzi meg T. Láng ur hogy „a láthatatlan egyház 
tagjai egyszersmind a láthatóhoz is tartoznak, személy és 
hitvallásnál fogva. Ezekért a hitélet mértéke szoros ér te-
lemben nem alkalmazható a láthatatlan egyház fogalmára/ ' 
Ez nem áll. — A különbség röviden ez : A láthatatlan 
egyház egy, melynek feje Krisztus; szent és általános, s 
hozzá tartoznak mindazok, kik a szent lelket vették. Luther 

szerint ez az anya, kitől születik minden keresztyén, s ki 
azt a szent ige által vezérli, támogatja, erősíti. „Est societas 
fidei et Spiritus sancti, in cordibus." Conf. Aug. Eph. 4, 
4—5. A látható egyház nem egy, mert meghasonlott, s 
s több felekezetből áll; nem szent, mert tagjai közt vannak 
istentelenek is, sőt közülök senki sem bűn nélkül való; 
nem általános, mert minden részében csak bizonyos száma 
a keresztyéneknek foglaltatik. Ehhez tartoznak mindnyájan, 
kik megkereszteltettek ugyan, de a szent lélek által ujjá 
nem születtek. — Lehet valaki a látható egyház tagja, a 
nélkül, hogy a láthatatlanhoz tartoznék, például a gonosz 
ember, ha mindjárt névszerint keresztyén volna is; s lehet 
valaki a láthatatlannak tagja is a nélkül, hogy a látható-
nak tagja volna, de ez utóbhi esetben keresi azt; például 
oly kegyes, Krisztus szellemétől áthatott pogány, vagy 
zsidó, ki még meg nem kereszteltetett, s igy külsőleg a 
látható egyházba fel nem vétetett. — Egyébiránt e hittan 
oly abstractus, hogy inkább csak philosophusoknak valór 

mint konfirmálandó gyermekeknek. 

Ezen észrevételekhez még következőket jegyzem 
meg : 

Némely tiszttársaim nyilatkozata szerint, vezérfona-
lamban igen sok a bibliai mondat. De én azt tartom, hogy 
biblia nélkül, Krisztust s annak tanítását nem ismerhetjük ; 
már pedig itt a szó teljes értelmében áll az: „Si Christum 
nescis, nihil est si cetera discis ! u Minden vallástanitásnál 
tehát, kivált a népszerűnél, fődolog a biblia. Egyébiránt, a 
katecheta feladata megítélni: quid valeant humeri; s gyen-
gébb gyermekek számára az alapmondatok fekvő betűkkel 
vannak kiemelve. 

Másoknak az nem tetszik, hogy az alapmondatok 
nincsenek szórul-szóra kinyomatva. Tanuljanak a gyerme-
kek a szentírásban keresni! Ez megint fődolog. 

Végre azokat, kik a munkát használni, vagy olvasni 
fogják, kérem , miszerint következő nevezetesb hibákat 
nem nekem, hanem a sajtónak tulajdonítani szíveskedjenek: 
Viklef nem 1287-ik, de 1387-ik évben halt meg; Krisztus 
nem 20, de 30 éves korában lépett fel; s presbytert nem 
i-vel, de y-nal irják. 

Stehlo András» 

BELFÖLD. 

NYILATKOZAT A VÉRTESALJAI H. H. EGYHÁZME-
GYÉBEN KELETKEZETT ÖZVEGY-ÁRVA TAKARÉK 

MAGTÁRI TERV ÜGYÉBEN. 

A protestáns papok és tanítóknak kétség kivül legé-
getőbb szüksége, az ö leendő vagy lehető özvegyeik és 
árváik sanyarú sorsának enyhítése. A feleséges, gyermekes 
pap és tanitó e miatt — kevés kivétellel — egész életén 
át aggódik és busul; s ki tudná leirni azon lelki fájdalmat, 
melyet egy ily haldokló pap vagy tanitó érez, midőn ott 
látja maga előtt, maholnap özvegységre jutó feleségét á r -

20 



váival együtt ? ! Hátha még azon elkerülhetlen keserű szem-
rehányást is kell éreznie, hogy ő nem ragadá meg, sőt elta-
szitá magától a többször kínálkozott alkalmat, mely az ö 
kedvesei sorsának biztosítását — és pedig tőle igen kön-
nyen kitelhető biztosítását — ígérte. 

Ily kevésbe kerülő — s mondhatni csupán erős aka-
ratot és kitartást igénylő — biztosítási alkalom, kínálkozik 
már néhány év óta ami egyházmegyénkben; nevezetesen 
az illető nagy tiszteletű küldöttség által tervezett, özvegy 
árva takarék magtár felállítása. A bérest s annak özvegyét 
<jreg napjaira biztosítja az ö nemes és nagylelkű ura. Az 
isten szolgája magára van hagyva! Neki magának kell ön-
magát és kedveseit biztositnia. Egyébiránt sokkal derekabb 
az, mikor valaki önmaga tudja és akarja magát biztosítani. 

Azt hitte és méltán hitte, várta a küldöttség, hogy az 
oly sok könycseppeket letörlendő, s annyi búbánatot elű-
zendő takarék-magtári terv, örömmel s lelkesedéssel fog 
fogadtatni és pártoltatni, azoktól a kiket legközelebbről 
érdekel. Fájdalom, csalatkozott! Tudtommal legalább, sok 
az ellenmondó, kevés a pártoló! ugy hogy a terv talán so-
hasem, vagy csak későn és nagy nehezen fog életbelépni. 
Ez nekem fáj, nem csak épen magamért, de más paptár-
saimért is. Ezért feltettem magamba az ellemondók okaira 
rövideden megfelelni, és a magtári tervnek — bizonyos 
módosítással — lehető kivitelét számokkal bebizonyítani, 
és ez által az ügynek ha csak egy pár barátot is meg-
nyerni. 

Némely pap- vagy tanitótársam igy szól: Nekem nincs 
nemis lesz feleségem és gyermekem; magam pedig mig 
élek biztosítva vagyok. Miért fizessek s bajlódjam én má-
sokért ? Ezt nem teszem. 

A másik igy okoskodik: Nekem van ugyan feleségem, 
vannak gyermekeim is ; de ezek már a biztosítás körén 
kivül esnek; feleségem pedig ha özvegységre talál jutni, 
szépen kényelmesen meg élhet azon 50 vagy 60 hold föld-
ből, a mi ránk jutott, vagy amit ebben a jó ekklézsiéban 
szerezgettünk. Miért vállaljak én magamra oly terhet, mely-
nek más veendi hasznát ? Miért biztosítsam a más özvegyét 
és árváit ? Én már hála Istennek biztosítva vagyok, bizto-
sítsa magát kiki a hogy tudja. 

Ti kik igy okoskodtok! Predikáltatok-c már valaha 
Pál Api. ama nevezetes szavairól: „Ne nézze kiki csak a 
maga hasznát, hanem egyebeknek hasznukat is nézze" ? 
Erről már bizonyosan többször prédikáltatok, és most még 
is az ellen cselekesztek. Tegyétek félre azt a szép prédi-
kációt, és többé soha elő se vegyétek, nehogy kinevettes-
setek; az özvegyekről és árvákról se prédikáljatok. Nem 
a ti szátokba való az ! Vagy — a mi jobb — ugy cseleked-
jetek mint prédikáltok. 

Legtöbben pedig igy szólnak: Szép nagyon szép 
terv! be jó volna ha életbe léphetne! De mit ér az a szép 
terv, ha nem kivihető! Én is azt mondom hogy nem kivi-
hető, ha nincs erős akarat és kitartás, ha magunkat elhagy-
juk, és csak másokra támaszkodunk; ha még a magunk és 
tulajdon családunk javáért sem akarunk egy kissé küzdeni 
vagy bajlódni. 

Élnem fogadhatjuk különösen a következő okoknál 
fogva : 

1. Mert csak ábránd az a mi a tervben mondatik, hogy 
t. i. 200 véka buza 20 év alatt, köael 20000-re növekedjék. 

Nem ábránd biz az, sőt in theoria valóságos axióma. 
Tudja ezt mindenki a ki a számok progressiv növekedését 
ismeri. In praxi sem ábránd, t. i. bizonyos módosítással. 
Mert van már rá elég példa, vannak ily formán keletkezett 
magtárak; sőt minden faluban vannak emberek — kiket t a -
lán ismertek is — kik ily formán jól megszedték magukat. 
Azt is hallhattátok már, hogy a s. pataki főiskola, néhány 
év múlva 100-szorosan fogja visszakapni, azon tökét me-
lyet néhai dicső emlékezetű báró Vay Miklós tábornok, a 
mult század végén a londoni bankba letett. Látjátok a szá-
mok progressiv növekedése, nem csak in theoria de in 
praxi is áll. — Megengedem, hogy közbejöhető szeren-
csétlenség miatt még a legügyesebben kezelt magtár is, 
vagy részben vagy egészben megbukhatik. De ha 32 pap 
közül csak 20-nak sikerülne is 3 véka búzát — nem 3 : 1 , 
hanem csak 4 : 1 szerint — 10 évig folytonosan gyümöl-
csöztetni ; közel 600 véka lenne az eredmény, mint majá 
alább meglátjuk. — Gondoljátok meg csak ezt jó l ! ! 

2. Mert uzsora! Az uzsora maholnap nem lesz pol-
gári bűn, hanem csak erkölcsi. Igen, de egy papnak erköl-
csi bűnben sem szabad lélekzeni! Tökéletes igaz. De ha 
az uzsora polgári tekintetben megszűnik bűn lenni; hol 
kezdődik erkölcsi tekintetben az uzsora bűne? Ki határozza 
meg azt ? A lelkiesméret. Ezzel a legszentebb bíróval kell 
hát békében élnünk. Ez pedig meglehet, ha a kölcsön adás-
vevés ügyében, másoknál jóval magasabb színvonalon ál-
lunk. Látjuk, hogy mások 1 — 2—3-ra kívánnak 1 -gye t : 
mi 3—4—5-re — sőt 10 év múlva legalább az én akara-
tom szerint 4—5—6-ra, sőt még talán ennél is többre kí-
vánnunk 1-gyet. Igy bátran szemébe nézhetünk akárkinek, 
sőt az uzsora ellen is prédikálhatunk. 

3. Mert az ily aprólékos kölcsönözéseknél törtszámok 
jönek közbe, s nem csak vékával de itcével is szakadatla-

. nul kellene méregetnünk; a mi kiállhatatlan és egy paphoz 
nem is illik. 

Az én számításom szerint törtszámok soha sem jönek 
közbe, itcével soha sem kell méregetnünk. Minden egyház-
nak van 1 és % vékája. Ezekkel az egész kezelést véghez 
lehet vinni. Mindjárt meglátjuk, hanem előbb lássunk vala-
mit a számok progressiv növekedéséről. 

Ha én 3 véka búzát — mint általam letett alapot v. 
tökét — 10 egymásután következő éven átvagyok képes 
gyümölcsöztetni ugy, hogy 3 vékára kívánok 1 -gye t ; kö-
vetkező eredmény mutatkozik: 

1861-ben 120 itcéből lesz 160 
1862-ben 160 15 55 213 
1863-ban 213 55 55 284 
1864-ben 284 5 1 55 378 
1865-ben 378 55 55 504 
1866-ban 504 55 55 672 
1867-ben 672 55 55 836 
1868-ban 836 5? >5 1128 
1869-ben 1128 55 J 5 1504 
1870-ben 1504 Í J 55 2005: 



elhagyván az 5 itcét. Ezen a küldöttség által ajánlott kulcs 
szerint, 200 véka buza 20 és múlva, közel 20000 - re emel-
kedik, csak könnyedén azaz nem mathematikai pontosság-
gal számítva is. Az ily számításon épült magtári terv azon-
ban, alighanem a pium desideriumok sorába tartozik. Hanem 
annyi bizonyos vagy legalább nagyon hihető, hogy szük 
terméskor 3- ra , középterméskor 4 - re , böterméskor pedig 
5 - r e , örömest megadnak 1 - g y e t ; ha tudniillik egy egy 
kölcsönkérőnek csak 1 vagy 2 vagy 3 véka adatik. Mert 
nagyobb öszvegek kiadásánál már, fokonként mindig nehe-
zebben lehet biztos helyekre kiadni. E 3 különböző kulcsot: 
3 : 1, 4 : 1, 5 : 1, akarom én a termés különböző voltához 
alkalmazni. Ez azután aprólékos kölcsönözéseknél, nagyon 
hihetően sikerülni fog, és ugy hiszem nem is leend uzsora, 
a szegények pedig áldani fognak bennünket, 3 véka buza 
3 : 1 szerint 10 év múlva 50 ; 4 : 1 szerint 27 ; 5 : 1 szerint 
pedig 18 vékára emelkedik, elhagyván mindenütt az i tcé-
ket. közép számitással hát 3 véka buza 10 év alatt 31 vé-
kára nő, elhagyván a % vékát. Mert 50 —}— 27 —j— 18 — 
3 l 2 / 3 . Valóban tiz év alatt ez is szép eredmény. 

Az most a kérdés: hogyan lehet 3 véka búzát 10 év 
alatt 31- re emelni; a nélkül hogy törtszámok jöjjenek 
közbe, vagy itcézni kellene, s mégis mathematikai pontos-
sággal lehessen vezetni a kölcsönözési jegyzökönyvet? 
E végre */. alatt látható jegyzökönyvet kell tartanunk és 
vezetnünk. Előlegesen megjegyzem és különös figye-
lembe ajánlom, hogy a jegyzőkönyvben emiitett „maradék" 
alatt, azon búzát kell érteni, melyet ki nem adhattam, mert 
senki sem kérte, vagy az itcék s törtek kikerülése végett 
kiadni nem akartam. Ez a maradék a jegyzőkönyvben 
emiitett „bevett búzához" adatik, s a özsveg a következő 
év gyümölcsöző tökéje leend. 

N. N. kölcsönzési jegyzökönyyve N. N. helységben. 
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jövő év tökéje. — 1862-ben töke: 4 véka. Kiadott buza 
csak 3 véka. A maradék hát 1. Ez a bevett búzához, az az 
3 véka és három negyedhez adatván lesz az öszveg: 4 véka 
3 negyed. — 1863-ban töke: 4 véka 3 negyed. Kiadott 
buza 3 véka 3 negyed; és igy maradék: 1 véka. Ez a 
bevett búzához, 4 véka és 2 negyedhez adatván, lesz az 
öszveg 5 véka 2 negyed. — 1864-ben a töke 5 véka 2 
negyed. Kiadott buza : 5 véka 1 negyed. Maradék : 1 n e -
gyed. Ez a bevételhez 7 vékához adatván, lesz az öszvegr 
és igy a jövő évi töke: 7 véka 1 negyed. Figyelmes o l -
vasó e jegyzökönyvet kétség kivül tovább is tudná foly-
tatni, alkalmazván a kulcsot mindenkor a szük, közép, vagy 
böterméshez. 

Igaz, hogy a maradék deficitet okoz, de csak akkor, 
ha szük évről bőre megy át; ellenkező esetben ellenkező 
az eredmény is, és igy egymást kiegyenlitheti. 

Higyétek el pap társaim, hogy a küldöttség magtári 
terve — kellő módosítással — sikerülni fog; még azon 
esetben is, ha néhány részvényes vagy alapító tökéje — 
valami szerencsétlenség miatt — tünkre találna jutni. 
Csak férfihoz illő erős akarat és kitartás kell hozzá! Olyan 
a mi takarék-magtári tervünk, mint a parányi mustármag, 
mely jó és termékeny földbe vettetvén, néhány év múlva 
nagy élöfává lesz ; — melynek ágain Krisztus Urunk sza-
vaiként „madarak fészkelnek" — melynek árnyékában, 
özvegyek és árvák nyugosznak, s annak gyümölcseit 
élvezik. 

Ti pedig gyenge hitűek — kik a terv kivihetösége 
felől még talán most is kételkedtek, vegyétek magatokra, 
vegyétek szivetekre Krisztus Urunk ama nevezetes sza-
vait : „Bizony mondom néktek, ha annyi hitetek volna 
mint a mustármag, a hegyet helyéből kimozdíthatnátok, és 
semmi nem volna lehetetlen néktek." 

Nem hagyhatom szó nélkül a terv 25-ik számát, mely-
nek értelme ez : ha valamely nem részvényes pap vagy 
tanitó, későbben p. o. 5 év múlva, az alapítók sorába akar 
lépni; fizesse le az 5-ödik évre eső néhány mérő búzát. — 
Ugyan kérem hova vezetne ez ? Megérzi egy nem rész-
vényes vagy nem alapító pap s tanitó, az ö közlegető s 
maholnap bekövetkező halálát; csakhamar leteszi vagy 
beküldi az 5-ödik évre eső néhány mérő búzát, hogy ma-
holnap özvegységre jutó felesége árváival együtt, évenkint 
ugyanannyi — vagy még talán több — búzát kapjon, Isten 
tudja hány évig!! E szabályt vagy kitörülni vagy módo-
sítani ke l l ! ! 

Kerek György. 
velencei ref. lelkész. 

1861-ben Töke 
és igy nincs maradék. 

3 véka. Kiadott buza is 3 véka; 
Bevett buza: 4 véka. Ez leend a 

SELMEC. Febr. 20. A mily zajgásoknak volt egy-
házunk mult évben a tudvalevő pátens miatt szomorú szín-
helye, oly csendesen folynak le, — miután a matéria pec-
cans eltávozott, jelenben napjaink. A pártoskodások m e g -
szűntek, az izgult kedélyek lecsillapodtak. A lelépett lelkész 
helyén ezentúl, mint ö előtte, kelten fognak működni. 
Német lelkésznek tisz. Weber Samu ft. Máday super. úr volt 



segédje hivatott meg, ki December hó elején jővén kö-
rünkbe lelkes, prot. szellemű szónoklata, tiszta jelleme, 
hazafiai buzgalma s evang. lelkipásztorhoz illő, eszélyes 
magaviselete által mindnyájunk tiszteletét és szeretét meg-
nyeré. Tót lelkésznek tiszt. Hrencsik Károly űr, svabóci 
lelkész s a tiszai kerület egyik jegyzője van meghiva, an-
nak itt tartott próbabeszéde után, a tót atyafiak által egyhan-
gúlag megválasztatván, a meghívást elfogadta, s leendő 
hivei és más tisztelői öt e napokban örömmel várják. Az 
elsőnek meghívójában kötelessé^eül tétetett évenkint lega-
lább négyszer magyar isteni tiszteletet tartania, részint a 
lyc. tanuló ifjúság, részint a bányász-akad. magyar növen-
dékek s városban tartozkodó magyar inasok, legények stb. 
kedveért, kikre eddigelé semmi tekintettel sem voltunk. 
Első ily ist. tisztelet f. hó 2-dikán tartatott. A templom-
ban szép számú, mindkét nemű hallgatóság gyűlt össze. Ki 
magyarúl tud, mint megjelent, még katholikusok is. Alkal-
masint ez volt a legelső evang. magyar isteni tisztelet, 
mely az itteni ev. egyházban tartatott, a katholikusoknál 
minden évben kétszer mondatik magyar beszéd — bűcsu 
alkalmával, a mikor sok magyar búcsújáró szokott városunk 
hires kálváriáján összeseregleni. 

Lyceumunkban a tanuló ifjúság ez évben is szép 
számmal gyűlt össze. Kiképeztetésén 8 rendes s 3 rendkí-
vüli tanár fáradoz; emilyenekül főleg természeti tudomá-
nyokban Farbaky István, Paulinyi Sándor és Grezmacher 
Gyula, az itteni cs. k bányász akadémiai segéd-tanár urak 
szíveskedtek egynehány órát elvállalni. A mult évben 
alakult lyc. bibliaterjesztő társulat f. évben is fenn áll. A 
tanulók filléradományain kivül a társulat pénztára a ka-
rácsom ünnepek alatt az állal gyarapodott, hogy egyne-
hány ifjú felkerekedvén karácson és sylveszter estején 
némely előkelők házaiba énekelni ment s egykét óra alatt 
40 oszt. ftot énekelt össze a társulat javára, mi miként 
a fiúknak ugy az adakozó polgároknak is dicséretökre vá-
lik. A begyülendö összegen az év végivel ismét bibliák, 
s uj teslamentomok fognak vétetni s szegény egyházaknak 
ajándékul megküldetni. A Gusztáv Adolíféle egylet a lyceum 
javára ez évben 167 ft. 73 krt. küldött oszt. p., mint egy 
tizedét annak, mit eddig évenkint szokott volt küldeni. 
Hálával fogadtuk ezt is. Panaszra nincs okunk. Az egylet 
eddig többet tett a lyceum javára, mint várható volt. A 
legutulsó 5 évben majdnem 10,000 pftot küldött részére, 
s hogy magát a lefolyt vészes időkben fentarthatá, csak 
is e nagylelkű segélynek köszönhetni. E forrásból örökre 
nem méríheténk. Most a főtiszt, bányai kerület karolván 
fel a lyceum ügyét jövője biztosítottnak látszik, — ha a 
kerületnek elegendő hatalma lesz határozatainak érvényt 
szerezhetni, s főleg az indítványozott adózási rendszert 
keresztül vihetni. Hogy e Iyceuin a felvidéken szükséges, 
mutatja azon tény, hogy 220 ez évi tanulók közül a táp-
intézet jótéteményét ismét 146-an veszik igénybe, az az 
majdnem minden vidéki tanuló, kik közül vajmi sokan nem 
igen futhatnák meg a tudományos pályát, ha azt oly cse-
kély költséggel mint itt (25 o. ftért. ebéd és vacsora, 
12-16 ft. szállás) nem tehetnék. 

Azon körülmény, hogy a tanévben a lyceumban vagy 
tiz egyház keresett tanítót v. tanitósegédet, s vagy senkit 
sem lehete küldeni vagy csak olyant, ki arra, mint kelljen 
népet nevelni, semmi útmutatást sem kapott; — miután 
mult években is több egyház innen vett tanítót, s igy 
Nyíregyháza és Soprony vagy nem elegendők arra, hogy 
az itteni egyházakat is elláthassák a kellő tanítókkal, vagy 
innen oly messzire esnek, hogy e vidék szegényebb 
egyházai már a hozatali költség tekintetéből is oda nem 
igen fordulhatnak: a lyceumi tanári kart ezen gondolatra 
birta, hogy itt jövő tanévben tanitóképezdei pályát nyis-
son, hol a felsővidéki egyházakban működendő növen-
dékek, ha nem egyebet; legalább rövid methodikát s 
didacdicát hallgassanak, s különösen a vallástárgyakat, 
melyek a népnevelésnek ugy is súlypontját képezik, azon 
nyelven tanulják, melyen azt egykoron előfogják adni; 
orgonalás s éneklés tanulására úgy is elég alkalmunk 
levén a lyceum zeneintézetében, melyben jelenleg 13 kis, 
3 nagy zongora mellett 48-an gyakoroltatnak az egyházi 
zenében s énekekben, kiknek felvételénél ez évben már is leg-
inkább az vétetett tekintetbe,valljon tanítóknak akarnak-e ki -
képezödni. Ily képezde, igaz, csak függeléke lesz a lyce-
umnak, annyit nem fog nyújthatni, mennyit ilynemű jól 
szervezett, önálló intézet nyújt; de ez is jobb lesz a 
mostani s e m m i n é l , s alapul fog szolgálni a felvidéken 
úgy is elébb-utóbb létesítendő tökéletes szervezetű tanitó-
képezdének. — A kerület, reményeljük, a tanári karnak 
ezen intézkedését helyeselni fogja, kivált ha az nagyobb 
költséget nem igénylend. 

Végül még politikai-egyházi életünkből is egy adaU 
A helybeli protestánsok magokat több, — a képviselők s 
tanácsbeliek választására feljogosított választók összeírá-
sánál s szavazásnál előfordult törvénytelenségek által meg-
sértetve érezvén, miután több körülmény azt mutatta, hogy 
a kath. párt a protestánsokat a képviselő testületből vagy 
egészen kizárni, vagy abba — dacára, hogy itt számra 
igen de vagyonosságra s értelmiségre nézve a katholiku-
soknál alább nem állanak, oly csekély számmal bevinni 
igyekezett, hogy vezéreiknek vakon engedelmeskedő ellen-
feleik által bármikor leszavaztathassanak: az egész válasz-
tás és mind az ellen, a mit ily törvénytelen módon létesült 
képviselőtestület határozand, protestálva, az ügyet felső 
helyen megvizsgáltatni, a választást megsemmisíttetni ké r -
ték, s egyenesen kijelentették, hogy ily testület tanácskoz-
mányában, részt venni nem akarnak, kiléptek. Kiléptükkel 
annál könnyebb volt oly határozatokat hozni, melyek váro-
sunkat a hazafiság tekintetéből nem a legszebb színben tün-
tetik fel. Azonban megjegyzendő, hogy a protestálókhoz 
egynehány katholikus is csatlakozott. z. 

ACSA, Mart. 1. Méltóságos B. Prónay Gábor ur 
helybeli egyházunk érdemteljes felügyelője kegyeskedett 
legközelebb figyelmét nyári székhelyének iskolájára ki ter-
jeszteni, s azt, miután eddig helységünkben a magyar nyelv 
tanítása mellöztetet, ennek megszüntetése tekintetéből elő-



legesen tiz győri énekes könyvvel megajándékozni. — 
Köszönet egyházunk nagylelkű párfogójának ezen hazafias 
ajándokért, mely bizonyosan jótékonyan fog hatni az itteni 

jámbor s gyermekeit példás pontossággal iskolázó népre.— 
Ne is méltoztassannk egyedül a tanitói karra vagy a szü-
lékre neheztelni, hogy a magyar nyelv terjesztése oly ne-
hezen megy előre; mert mi csak jámbor óhajtásokban 
vagyunk gazdagok; hanem azokra feddő tekintetet vetni, 
a kik hivatvák példát mutatni, a rövidlátókat, közönyösöket 
felvilágosítani és buzdítani, s mindazáltal ez ügyre nézve 
semmit, épen semmit sem tesznek. Adjunk az űj nemzedék 
kezébe ajándék magyar könyveket, s a nemzetnek nem lesz 
panasza sem a tanítók, sem a tótajku nép ellen; mert mi is 
azt tudjuk : „Hogy a világon e kívül nincsen számnnkra 
hely. Áldjon vagy verjen sors keze. Itt élni s halni kell." 

Valles Károly. 
acsai tanitó. 

SZALONTAI PRESBYTERIUM. Folyó hó 10-kén 
«gy népes gyülekezet előtt a templomban eddigelé szo-
katlan csenddel, zaj nélkül választattak meg s esküdteltek föl 
— egynek kivételével — a közelebbi protestáns ügy 
rázkódásával az anyaszentegyház mellett rendületlenül 
megállott tagok, 32 presbyteri tagok; s miután főtiszt. Balog 
Péter superint. és Arany János koszorús költőnk tisztelet-
beli presbyternek kineveztettek, és még egy világhírű nagy 
hazánkfiának neve is a tiszteletbeliek közt fölemlitetett, az 
alkalmilag oly jó illett CXXII. zs. utolsó versének megható 
eléneklésével a gyülekezet szétoszlott. 

ERZSÉBETVÁROS EV. REF. EGYHÁZ LELKÉSZE 
a „K. K,"-ben nyilvános köszönetet mond, gr. Haller 
Jánosné, Kleisch Zsuzsanna ö nagyságának, ki noha 
kath. hitfelekezethez tartozik, a kis és szegény pro-
testáns megyét nemes adakozásaival gyámolítja, s csak 
az utóbbi pár év alatt, 300 ftot. adományozott an-
nak, s azelőtt is folyvást gyámolította. 

A LŐCSEI EVANG. ÁLLAMGYMNASIUM. A kir. 
udvari kancellária a tiszai ker. főt. superintendensé-
nek meghagyta, hogy a lőcsei államgymnasiumban 
alkalmazandó tanítókat s tanrendet illetőleg, a lőcsei 
evang. község véleménye is meghallgatandó. A su-
perintendens ur most, a lőcsei község meghallgatása 
nélkül, indítványozza, hogy Lőcsén a törvénytelen ví-
ziszonyoknak teljesen vége szakasztassék, és hogy a 
minisztérium által az evang. államgymnasium számára 
rendelt pénz, a superintendens rendelkezése alá adas-
sék szétosztás végett a kerületben. Feszült figyelem-
mel várják, hogy Lőcse, mely a gymnasium létesítése 
tekintetéből tetemes kiadásokat tett, mint fogja magát 
ez ügyben tartani. 

KÜLFÖLD. 
BADEN, rajnapart dec. 29. QA franciaországi refL 

egyház belső harca.) ,,Ha jól vagyok értesülve, a francia-
országi ref. egyház válságnak néz elébe. Jól tudjuk, hogy 
a mi szomszédaink (a franciák) a formulázásban és néva-
dásban igen erősek, hanem a formákat és neveket nem s o -
káig tartják meg. A „Theologie nouvelleu (uj theologia), 
mely a Seherer, Réville, Reusz, Pecaut, Colani theologiai 
revue-je, a „Lien," és a „disciple de Jésu-Crist" által van 
képviselve, az orthodox pártnál azon elvet segítették é r -
vényre, melyet legelőbb egy havrei kereskedő mondott ki 
egy röpiratban, miszerint ily irányú theologusokkal ugyan-
azon egyházban nem lehet megmaradni. — Ez elvet hi rde-
tik most szüntelen az „Archives du Cristianisme" és az 
„Esperance," s azon működnek, hogy egy synodus hivat-
sék egybe, azon reményben levén, mikép rövid perlekedés 
után a liberális irányt az egyházból száműzhetik. — Mint-
hogy azonban a párisi központi tanács, mely az ilyen dol-
gokban sokkal megfontolóbb, mint ezen tulbuzgók, az ily 
eljárás után a protestantismus mély megrázkodásától tar t -
hat, a ministerium a heves kéréseknek még mindeddig nem 
engedett. Mert, azon a catholicus clerus és a kormány k ö -
zött a jelenidőben mindinkább növekedő szakadás alkalmá-
val, miközben az izgatás titokban bár, de nagy tevékeny-
séggel foly, a kormányra nézve egyáltalában nem lehet 
kedves, — hogy egy párt, melynek tevékenységére a h a -
mis tekintély ellenében bizton számolhat, az államegyház-
ból kirekesztessék és a kormányra nézve kedvetlen követ-
kezésekre kényszeríttessék. S valóban ugy látszik, hogy 
azon borzasztó dorongolások, melyeket a „Siécle£- és „Opi— 
nion nationale" a clerus és a katholicismus ellen alkalmaz-
nak, kevésbé nézetnek rosz szemmel, mint oly protestantis-
mus, mely a quietismus és pietisinus felé közeledik és e rő te -
len, s a kormánynak nem szolgáló életnézetet táplál. — 
Bizonyosnak is tarthatjuk, hogy a megfontolok Párisban isí 
győzedelmeskedni fognak a rajongók, voltaképen catholisáIó» 
férfiak felett, bár milyen szellemdűsak is ezek. — Azonban 
nagyon kívánatos, hogy az ó-orthodox tábortóli oltamaz-
kodás mellett, az ultrarnontán egyház nyughatatlan ellensé-
gét se engedjék nagyon közel jönni az ő földalatti aknáival. 
— Igaz, hogy álnagylelküség most, miután a catholicus 
clerus oly jelentékeny vereséget szenvedett, a nehéz sebe-
sült ellenség felett sajnálkozni. — A makacs ótalom lehet 
gyakran igen becsületes, hanem mégis mint bátorsághiány 
tűnik az fel a tömegnek, ha az ember nem a maga idejében 
ragadja meg az ótalmat és folytatja azt lankadatlanul. Csak 
a bátorhoz csatlakozik az ember, mivel ezzel a süker biz-
tosabbnak látszik. — Mi a Rajna jobb partján azonban még: 
mindég bizalmatlanok vagyunk a franciaországi protestan-
tismus ujabb látszalos pártolása iránt. Államegyházat akar-
nak ott, minden secta elnyomásával. A protestantismussal, 
mint sectával bánnak, s félnek tőle, mint az ultramontanis-
mustól. — A catholicus clerus gallicanussá is lesz, ha más-
kép nem lehet, s mint ilyen a protestáns kormányok elleni 
politicai propagandának a legbiztosabb szolgálatot teheti.41, 

(Prot. Kirch. Zeitungj. 



ESDŐ SZÓZAT. 

Ama nagyértékü kincsnek, a gróf Ráday könyvtárnak 
megszerzésére szegény egyházam híveitől én is gyöjtöttem 
32 o. é. ftot és 10 krt., melyet midőn az adakozók ide mellé-
kelt neveit*),midőn szerencsém van megküldeni, egy alázatos 
könyörgést vagyok bátor a főtisztelendő superintendentiák-
hoz intézni. 

A legközelebb mult főtisztelendő superint. gyűlésre 
1>enyujtott alázatos folyamodásunkban előterjesztettük e 
szegény újvidéki helv. hitv. egyház szánakozásra méltó 
szomorú sorsát, — előterjesztettük, hogy 1849-ben meg-
égvén kis templomunk, az óta a paplakon összeszakasztott 
két kis szoba — imaházzá formálva — szolgál isteni tiszte-

* ) Mányoki Imre ref. lelkész 2 ft. Tolnai Péter ref. iskola-
tanitó 1 ft. Dali József. 1 ft. Barta Dávid 50 kr. Szabó 
István 50 kr. Szanyi János 20 kr. Tóth Péter 10 kr. 
Dömötör József 20 kr. Pál András 10 kr. Gere Péter 
10 kr. Sándor István 20 kr. Baki Istvánné 10 kr. Csipő 
István 10 kr. Horváth János 20 kr. Szekeres Bálint 10 
kr. Balaton György 20 kr. Kováts Eszter 10 kr. Sí-
pos Mihály 30 kr. Pál István 30 kr. Horváth György 
ács 20 kr. Sörös Imre 10 kr. Kaszás Mátyás 10 kr. 
Szabó Bálint 20 kr. Szabó József. 20 kr. Pál Mihály 20 
kr. Nagy János 10 kr. Oláh István 10 kr. Oláh Mihály 
10 kr. Balog Ferenc 50 kr. Nagy István 20 kr. Bódi 
Mihály 40 kr. özv. Balog Gergelyné 20 kr. Balaton 
Sándor 40 kr. Tandori Sándor 5 kr. Csáki Ferenc 20 
kr. Kota Mihály 10 kr. Körösi István 20 kr. Pál Fer. 30 
kr. Szabó Ján. 10 ki". kr.P. Szabó Ján. 10 kr. Baki Illés 10 
kr. Gellér István 20 kr. Baksa István 30 kr. Bútor János 
20 kr. Pál Mihály 20 kr. Oláh József 40 kr. Sándor 
Jánosné 50 kr. Csáki Pál 1 ft. Ifj. Cséki Mihály 40 kr. 
Halasi Kiss János 20 kr. Győri István 10 kr. Bátori 
Gábor 40 kr. Tartsai András 30 kr. Pap Mihály 30 kr. 
Zákán Jánosné 30 kr. Zákán Péter 50 kr. Bertók Mihály-
né 20 kr. Tóih András 10 kr. P. Kováts János 20 kr. 
Majsai József 10 kr. Farkas József 20 kr. Majsai Mi-
hály 10 kr. Oláh Mihály 14 kr. Börbé Istvánné 20 kr. 
Peceki István 10 kr. Földvári János 10 kr. Földvári 
József 10 kr. Garbac Mihály 20 kr. Szabó János 20 
kr. Somogyi András 20 kr. Balaton István 20 kr. Var-
sányi András 10 kr. Varsányi János 20 kr. Garbac 
János 10 kr. Szathmári Ferenc 20 kr. Bálint István 
22 kr. Horváth Gábor 30 kr. Horváth Sándor 20 kr. 
Özv. Szathmári Pálné 50 kr. Bálint Mihály 1 ft. Ko-
vács Sándor 50 kr. Bodnár Mihály 5 ft. Szabó Ferenc 
20 kr. Bodnár András 10 kr. Becskeházi András 10 
kr. Somodi András 10 kr. Kardos István 20 kr. Gellér 
János 10 kr. Palánki Gábor 20 kr. Gyandai István 6 
kr. Barta István 10 kr. Örg. Récs János 10 kr. Öreg 
Somodi István 40 kr. Vladár Pál 20 kr. Somodi István 
5 kr. Somodi Bálint 10 kr. Kerék András 10 kr. Ko-
váts János 10 kr. Özv. Csáki Jánosné 10 kr. Ifjú Ko-
roknai István 20 kr. Öreg Koroknai István 40 kr. Pap 
József 30 kr. Vig István 10 kr. Özv. Sziládi Istvánné 
20 kr. Tatár Péter 10 kr. Tandori Pál 20 kr. Födi J á -
nos 10 kr. Geszti Sándor 12 kr. Gyenes Lajos 30 kr. 
Téglás György 8 kr. Özv. Kocsár Jánosné 10 kr. Bá-
nyai Mihály 20 kr. Összesen 32 ft 10 kr. 

lelünk helyéül, mely oly kicsiny, hogy e meglehetősem 
népes gyülekezel tizedrészét nem képes befogadni; — 
előterjesztettük, hogy e szegény reform, egyháznak — 
melynek nincs földje, nincs semmiféle alapítványa, nincs a 
szó legteljesebb értelmében semmiféle jövedelme a csekély 
pár-számon kivül — kisszerű egyházi épületei ott állnak, 
pusztán, a legroszabb karban, mert nincs min javíttatni; — 
az iskolája oly célszerűtlen, oly kicsi, hogy a 150 iskola-
kötelezett tanulók közül 50-nél több bele nem fér ; — elő-
terjesztők végre, hogy annak a nagy vallástalanságnak, buz-
gótalanságnak, lelketlenségnek, mely itt uralkodik, és a 
hitüket megtagadott tévelygő, úgynevezett nazarénusok-
nak keletkezése is egyiknek annak tulajdonitható, hogy 
nincs templomunk, nincs iskolánk. 

Ezeket előterjesztve, könyörögtünk a főtiszt, supe-
rintendentiának kegyes pártfogásáért, könyörögtünk, hogy 
a magas kormánynál eszközöltessék ki, hogy ez egyház 
hívei a két testvér hazában szétjárhassanak kéregetni e 
romlásnak és pusztulásnak indult egyház felsegéllésére, és 
könyörögtünk még többféle segélyekért, hogy igy mielőbb 
templomot és iskolát építhessünk, s az egyháznak — ham-
vaiból felköltve — ujra életet adhassunk. 

És most ujra a legalázatosabban esedezem szegény 
egyházam nevében a főtiszt, superintendentiának, sőt az 
egész protestánsságnak kegyes pártfogásáért, segedelméért; 
— esedezem , hogy eszközöltessék ez egyház részére 
szabad kéregetés, — eszközöltessék kölcsönpénz, mit las-
san-lassan e szegény egyház lefizetend; hogy igy még e 
tavaszon az itt annyira szükséges templom-épitéshez hozzá 
foghassunk. — Csak hitrokoninknak gyors és tetemes se-
gélyezésével állhatunk fen, pedig itt az ország szélső hatá-
rán — az annyi különféle vallás és nemzetiségek között 
szükség, hogy legyen nekünk is helv. hitvallásuaknak al-
kalmas templomunk és iskolánk, — legyen erős egyházunk, 
mely az ide vándorlókkal most is folytonosan növekedik, 
s bizonynyal nagy számra fog szaporodni, a mikor dacolva 
az idők viszontagságival. . . , s majdan felvirágozva, az 
üdvös reformatio e vidéken is jótékony hatását mindenfelé 
szétárasztva, a vallásszabadság szent zászlója alá vezetend 
ezreket. 

Segedelemre, azonnali segedelemre van tehát nekünk 
szükségünk, ha tovább is fenállni akarunk; mert, noha 
találkozott köztünk olyan két lelkes, vallásos, buzgó föld-
mives egyén, t. i. Bálint Mihály és Bognár Mihály — kik — 
dicséretükre legyen mondva — 912 o. é. ftot áldoztak már-
eddig a templomépítésre, mindazáltal ez egyház hivei álta-
lában oly szegény állapotban vannak 1848 óta, hogy mi 
önerőnkből — tetemes segély nélkül — templomot és isko-
lát soha nem építhetünk. 

Én, vérző szívvel tapasztalva, ide jövetelemkor, hogy 
a főtiszt, superintendentiáktól és a buzgóbb egyesektől 
eddig bejött kegyes adományok, a volt lelkész urak áltaí 
mily rosszul őriztettek, s mennyire nem a kitűzött szent 
célra fordíttattak, e szegény egyházzal mennyire nem gon-
doltak, ezt mily rendetlenségbe hozták; mindent elkövet-
tem, mióta ez újvidéki ref. egyház papja vagyok, nem ki— 



mélve éjjeli és nappali fáradságomat, csakhogy a hivek 
között volt pártoskodást és rendetlenséget megszüntethes-
sem, s e szegény egyháznak jövendőt készíthessek. — És 
Istennek hála, buzgóságomnak némi sikerét örömmel ta-
pasztalom; a pártokat kibékítettem, a tévelygő vakhitü 
nazarénusok közül többeket visszatérítettem, a templom-
építéshez szükségeltető anyagok egy részét, a még meg 
volt pénzen beszereztettem, — kétszázötvenezer tégla már 
készen áll — a templomnak szép helyet eszközölvén, több 
építőmesterekkel tervet készítettem, szóval: oda és annyira 
vittem a dolgot, hogy ez év tavaszán a templom-építéshez 
már hozzá kezdhetünk, s ha főtiszt, superintendentia, söt 
az egész protestánsság kegyes pártfogását, segélyezését 
megnyerni, e szegény egyházunk szerencsés leend; ugy 
összerakva mi is filléreinket — biztos reményünk van, 
hogy 3 év múlva állni fog-e criticus helyen, Újvidék váro-
sában is egy ref. szép templom, s leend itt is egy magyar 
ref. erős egyház, mely állni fog az időnek végéig. 

Főtiszt, superintendentiák! édes hitrokonink! magyar 
testvéreink! filléreitekért, segedelmetekért alázatosan kö-
nyörgünk tehát, s azon reményben, hogy az egész protes-
tánsság érdekében áll itt egy erős ref. magyar egyházat 
bírnunk, hisszük, hogy könyörgő szózatunk irgalmas fülekre 
találand, s mielőbb tetemes segélylyel fog e szegény egy-
ház megörvendeztetni. 

Újvidéken, febr. hó 23. 1861. 
Mányoki Imre ref. pap. 

Adakozások. 
JVt. szerkesztő u r ! Nagyon kellemesen lepett meg 

minket a napokban Tekintetes Somogyi Sándor űr, ki az 
általa gyűjtött 305 forintot küldötte be fötanodánk alaptö-
kéjének öregbítésére. Ezen szép gyűjtemény „Szarvasi ala-
pítvány" címe alatt iktattatott be fötanodánk alapitványai 
közzé. 

E célra adakoztak: T. c. Somogyi Sándor űr 60 
forint. Ponyiczky Pál 10 forint. Mikolai Mihály 1 forint 
50 kr. Gáál Soma 1 forint 50 krajcár. Sztaricskay Soma 
2 f r .Toh l Gábor 2 fr. Litanszky János 2 fr. Povásai János 
2 f r . Pohl Dani 5 fr. Simkovics Pál 2 fr. Roszik György 
50 kr. Soványi Mihály 50 kr. Valykovszky Pál 50 kr. Ko-
vács János 50 kr. Belopotoczky János 1 fr. Rohoszka Sá-
muel 1 fr. 50. Pokorni József r. kath. 1 fr. Franko 
János 1 fr. Melis Pál 50 kr. Melis György 2 fr. Neuman 
Soma 1 fr. Kozsuch Milhály 1 fr. öregebb Melis Pál 95 kr. 
Baghy János 3 fr. Sipos Gábor 1 fr. Goldstein H- izraelita 

1 fr. Deutseh Andr. izr. 1 fr. Chovan Zsigmond 2 fr. Novak 
Károly 2 fr. Sipos Sándor 1 fr. Baltazár Lajos 1 fr. Szlovák 
Soma 1 fr. Dlhányi 1 fr. Mihalovics Józsa 50 kr. Ponyiczky 
Máté 2 fr.Winterlich József 1 fr. Krieszner Károly 2 fr. Kuch 
Mihály 2 fr. Kling és Hanák izr. 2 fr. Bartóky József 2 f r . 
Ponyiczky Soma 1 fr. Bakay Péter 4 fr. ifj. Benczúr János 
4 fr. Réthy Vilmos 2 fr. Vitális István 50 kr. Bakay Dániel 
10 fr. Valent Pál 2 fr. ifj. Polónyi Soma 1 fr. Tanurik János 
2 fr. Janovszky János 2 fr. Mocskónyi Ágost. 2 fr. Szemi-
án Dani 2 fr. Rohoszka Mihály 1 fr. Tomcsányi Károly r. 
kath. 5 fr. Sziráczky János 1 fr. Engl Lipót izr. 5 fr. Zapf 
János 1 fr. Zsoldos András 1 fr. Szemián Dénes 3 fr. Kraj-
ner Gábor r. kath. 1 fr. Braun Jakab izr. 1 fr. 50 kr. Grünre 
G. izr. 1 fr. 20 kr. Knaus Dávid izr. 1 fr. Pollák Emánuel 
izr. 1 fr. Medveczky r. kath. 2 fr. Janovszky Sámuel 2 fr . 
Haviár Dániel szarvasi evang. lelkész 105 fr. Jalsoviczky 2 f r . 
Léeb József r. kath. 4 fr. Leszich Dániel tanitó 1 fr. So-
mogyi Sándornö sz. Takács Zsuzsanna 6 fr. 35 kr. 

Fogadják a nagylelkű adakazók szives köszöne-
tünket. — Pozsony, febr. 27. 1861. 

Csecsetka Sámuel. 
a poszonyi ev. fötanoda igazgató tanára. 

A Libanon-vidéki keresztyének részére: a lacházai 
ref. egyház Vörös János lelkész ur által küldött 34 ft 88 kr. 

A Moldva-Oláhországi Missió számára: A szentai 
ref. egyház és annak néhány tagja Máté József tanitó ur 
által küldött 2 ft. Szerk. < 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak r 
Iváncsi ref. egyház s Tóth Benj. lelkész ur 7 ft. 30 kr. 

— Torzsán, a ref. egyház 10 ft. Özv. Póor Károlyné 2 ft. 
Szászi István 2 ft. Gutwein Lajos 2 ft. Schick Miklós 2 f t . 
Stok Károly 1 ft. Schick Károly 1 ft. = 20 ft. — Cservin-
kán, a ref. egyház 20 ft. Póor Zsigmond lelkész 3 ft. Müller 
Dániel tanitó 1 ft. Hevessy Károly mérnök űr 5 ft. Mihelics 
János jegyző 2 ft. Müller Miklós mérnök 1 ft. Gájer Péter 
kereskedő 1 ft. Gájer Lajos 50 kr. Gájer Reinhardt 1 f t . 
= 34 ft. 50 kr.. — Abán, Szűcs Gedeon ur 20 ft. Sárközy 
Gyula ur 25 ft. Szűcs Adolf ur 20 ft. Szűcs Dienes ur 15 ft. 
Boldizsár Sándor ur 5 ft. Sebestyén József ur 1 ft Viczenti 
Pál ur 2 ft. Arany József ur 1 ft. Varga Imre ur 1 ft. t ö b -
ben 2 ft. 60 kr. = 92 ft. 60 kr. — Szűcs Zsigmond ur 
pesti r. s. lelkész 3 ft. — Csökölben, a ref. egyház 2 ft. Me-
zei Pál lelkész 2 ft. Héjjas Pál csurgói tanár 50 kr. Erős 
Dániel lelkészjelölt 50 kr. = 5 ft. — Alsó-Segesden, Pé -
czely László 1 ft. Lampert Imre 1 ft. Goda Antal 1 ft . 
Wildmann László 1 ft. Molnár László 1 ft. Nagy József 1 ft. 
Dr. Barla Sándor 2 ft. Bojtor Mihály és Györfi Samu gyű j -
töttek 2 ft. 40 kr. 10 ft. 40 kr. összesen = 172 ft. 80 kr. 

Közli Török Pál. 

Felelős szerkesztő t kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

H I R D E T É I S E K . 

P á l y á z a t . 
A göllnici evang. községben a felső fiúosztály tanítósága halál által üresedésbe jött. Ennek betöltésére 

ezennel pályázat nyittatik. E hivatallal következő jövedelem j á r : 327 ft. 60 kr. o. é. állandó évi fizetés, 12 pozs. mérő' 
rozs, 20 helyi öl fa. Illő szállás ker t te l ; a tanítványok mindegyikétől havankinti 40 kr. o. é. és a szokásos karácsonyi-,, 
húsvéti-, pünkösdi és névnapipénzek tetszés szerint. A magyar nyelv alapos tudása elengedhetlen kellék. A pályázók, 
kiknek theologiai jelöltetnek kell lenniök, kellő okmányokkal ellátott folyamodásaikat f. é. 1-sö Áprilisig a göllnici tiszt, 
ev. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 

Göllnic, Febr. 8-án 1861. C3—1) 



P á l y á z a t . 
A göllnitzi ág. hitv. egyház kebelében újonnan alapított negyedik (elemi osztályi) tanszéki állomás, melyhez 

315 o. é. ft készpénz fizetés, 12 p. mérő búza, 20 helyszerinli öl fa, ilbndö szállás, havonként legalább 40 krnyi magán 
tandíj s tetszés szerinti ünnep- és névnapi díj van kötve, — pályázat utján határoztatván betöltetni: pályázni kívánok 
ezennel felhivatnak, miszerint kellően felszerelt folyamodványaikat f. évi april 1-éig a göllnitzi lelkészhivatalhoz nyújt-
sák be. — i 

Olcsó bibliák ós uj testamentomok! 
Az összes protestáns közönséghez, különösen a protest. egyház községek tiszt, lelkészeihez: 

s tanitóhoz! 
Azon buzgó óhajtástól vezéreltetve, hogy a szentírás a prot. népnek, kivált alsóbb és kevésbé vagyonos osz-

tályaiban minél nagyobb elterjedést nyerhessen7 aluíirt a szentírásnak és uj testamentomnak uj 

rendkívüli olcsó kiadását eszközölte. 
Ezen különféle kiadású és kötésű szent könyvek, kiadó-hivatalomban (Pest, himzö-utca 1-sö szám) mindenkor kaphatófe 

következő árakon : 

I 
ii m. i 

B i B L I Sf 
azaz: 

Istennek ó és uj testamentomában foglalt. 
EGÉSZ SZENTÍRÁS. 

Magyar nyelvre fordította 

KÁRÓL I GÁSPÁR. 
Nagy-nyolcadrét 1180 lap. 

Vászonba kötve, ára 
Bőrbe kötve, ára 

aranyvágással ára n 

1 ft. 50 kr, ujpénzbenu 
1 ft. 75 kr. 
3 ft. — 

UJ 
azaz : 

HTOM, 
a mi urunk Jézus Krisztusznakuj szövetsége és a zsoltárok 

könyve. 
Magyar nyelvre fordította 

KÁROLI GÁSPÁR. 
Nyolcadrét 544 lap. 

Vászonba kötve, ára . . . . . • . . . ' . 
Bőrbe kötve, ára 

,, „ aranyvágással . . . . . . . . . . . . 
Tizenhatodrét 678 lap. (Zsebkiadás). 

Vászonba kötve, ára 
Bőrbe kötve, ára . . . . . . . . . . . . . . . 

,, „ aranyvágással 55 . . . . . . . . . . . 
gJSgT" A pénzöszletek beküldése bérmentesen kéretik. A szállítás a megrendelő költségén történik. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala* 
Pest, 1861. (Pest, himzö-utca 1-sö szám). 

Pest, 1861. Nyomatott Éngel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

30 kr. ujpénzben^ 
40 kr. 
90 kr. 

28 kr. ujpénzben-
40 kr. 
55 kr. 

Mai lapunkhoz melléklet van csatolva: Előfizetési felhívás ily cimü munkára: vKalászok az ó-szövet-
ségi szent költészet mezőin1'. Herder szerint. Gonda László. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - E 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 E S I D I J : 
He lyben : 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 akiadóhivatalban. 

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. 

PROTESTÁNS EGYHÁZI IGÉNY A VÁROSI 
KÖZPÉNZTÁRRA ÉS A PATRONATUS. 

IV. 

(Vége). 

A képviseleti közgyűlések visszaállítása után, 
a lassú ügymenetet ujabban megindítá a pesti ref. 
egyház a városi közönséghez intézett ujabb folya-
modvány által, mely ekkép szól: 

Tekintetes városi Közönség! Közel hetven 
éve, hogy Pest városában helvét hitvallású anya-
egyház alakult, melynek tagjai ez idő óta éven-
ként folytonosan fizettek s fizetnek a városi köz-
pénztárba adót, minek nevezetes része a római 
kath. egyház s iskolák fentartása s gyarapitására 
fordíttatik, a nélkül, hogy abból valaha csak egy 
fillérrel is segélyeztettünk volna saját egyházunk 
s iskoláink szükségeinek fedezésében. 

Több izben fordult s folyamodott már gyüle-
kezetünk a Pest városi Hatósághoz, hivatkozva 
a linci békekötés s országos törvény 1647-ik évi 
11 és 12-ik, — az 1681-ik évi 26-ik t. c. 20-ik 
— 1791. 26. t. c. 2 és 6-ik §-aira,—az 1799-dik 
oct. 8-án 23,873-ik szám alatt kelt kegyes intéz-
ményre, — melyek szerint , valamint a római 
kath. egyház hivei nem tartoznak az ev. egyház 
fentartásához s segélyezéséhez járulni: ugy vi-
szont az evangélikusok mentek a római kath. 
egyház szükségeinek fedezési kötelességétől, s 
melyek szerint, ha a városi vagy községi pénz-
tárból a római kath. egyház javára segély adatik: 
ugyanannyi fordítandó az evang. egyház részére, 
— s mely idézett kegyes intézmény szerint; a 
városi közpénztárból, az evang. egyház, — en-

nek tagjai számához, az általuk fizetett adó meny-
nyiségéhez képest, s a római kath. egyház ré-
szére kiadott segélyhez arányosítva, — szintén 
gyámolítandó. 

Közelebb 1859-ik évi jun. 19-kén, ismét 
ugyanazon évi sept. 4-kén, majd 1860-ik évi 
aug. 5-kén adott egyházunk folyamodványokat, 
nyilatkozatokat a városi Hatósághoz, — melyek 
eredménye lőn, hogy a városi Tanács egyhá-
zunk kérelmét igazságosnak és méltányosnak 
megismerte s bevallotta, de kérelmünknek tett-
leg valósitása mai napiglan függőben van. 

Most, a jelen körülmények, a köztárgyalá-
sok, a nyilvánosság, a városi tekintetes Tanács 
és Közönség szelleme, igazságszeretete, loyalitása 
jogosítnak hinnünk s kétlenül remélenünk, hogy 
törvényes, igazságos, méltányos kivánatunk va-
lahára teljesülni fog, kell hogy teljesüljön. Mi 
végre, tekintettel fentebb jelölt beadványainkra s 
hivatkozva az idézett törvényeken kivül , az 
1847 —48-ik évi 20 t. c. 2-ik §-ra , mely szerint a 
törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre 
nézve, különbség nélkül, tökéletes egyenlőség 
és viszonosság állapíttatik meg, hivatkozva külö-
nösebben Pest város Közönségének 1848-ban e 
tárgyban hozott határozatára, — tiszteletteljes 
bizodalommal járulunk a városi tekintetes Kö-
zönség elé, azon kérelemmel, hogy a hitsors ősink 
által fizetett adó mennyiségéhez, 3756 főből álló 
gyülekezetünk népességéhez, s a római kath. 
egyház és iskolák javára adandó évi segélyhez 
képest, mely mintegy 100,000 ftot teszen, — a 
városi közpénztárból^helv. hitv. pesti ekklézsiánk 
részére, ennek iskolaügyének gyámolitása végett, 
a törvényes és méltányos illetéket megren 



s annak kiadatását sikeresen és valósággal esz-
közölni kegyesen méltóztassék! 

Kérelmünket bizodalommal ismételve, annak 
teljesülése biztos reményében , viszonti szives 
hálánk s lekötelezettségünk hű Ígérete mellett, 
teljes tisztelettel vagyunk — Pesten 1861-ik évi 
febr. 2-án tartatott egyházi közgyűlésünkből — 
a Pest városi tekintetes Közönségnek — alázatos 
szolgái, a pesti egyház közönsége, — Torok Pál, 
lelkész, — Karczag Ferenc, egyh. gondnok, — 
Horváth Károly, egyh. jegyző'. 

E folyamodványra vonatkozólag az 1861 -dik 
évi február hó 8-kán Pesten tai%tatott hatósági köz-
gyűlés jegyzőkönyvileg imez határozatot hozd: 

3154. Az évi költségvetés tárgyalása folytán 
s ennek a köznevelésre megállapított tételeiből 
kifolyólag, olvastatott a pesti h.h. egyház közön-
sége nevében Török Pál lelkész, Karczag Ferenc 
egyh. gondnok, Horváth Károly egyh. jegyző 
által benyújtott , f. évi február 2-kán tartott 
egyházi közgyűlésből kelt kérvény, melyben a 
kérvényezők előrebocsátva, hogy a helv. hitval-
lásnak 70 éves itt lakásuk ideje alatt, mind a 
mellett, hogy a városi közpénztárba ők is adóztak 
és adóznak, de azért egyházuk és iskoláik szük-
ségeinek fedezésében egy fillérrel sem segélyéz-
tettek, — az eg}diáz közönsége e sérelmes mel-
lőztetésének orvoslását a fenálló törvények, s 
kelt felsőbb intézményekre történt hivatkozással 
gyakran már, de sikertelenül szorgalmazá, s csak 
a közelebb lefolyt évben jutott e lépéseiben azon 
eredményhez, hogy e város tanácsa az egyház-
nak kérelmét igazságosnak és méltányosnák el-
ismerte ; most tehát az alkotmány szellemében 
megalakitott hatóságtól, hivatkozva az 1848-diki 
városi közgyűlésben ez érdekben hozott, a törvé-
nyesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve 
tökéletes egyenlőséget és viszonosságot megálla-
pító határozatra, — kívánják és kérik, hogy a 
helv. hitvallásuak által fizetett adó mennyiségé-
hez, 3756 főből álló egyházközség népességéhez, 
s a rom. kath. egyház és iskolák javára adandó 
évi segélyhez képest, a városi közpénztárból a h. 
h. egyház részére, iskolaügyeinek gyámolitása 
'végett, a törvényes és méltányos illetéket meg-
rendelje, és kiadatását eszközöltesse. 

Nem különben olvastatott, mint hason ér-
dekű tárgy, a fönebbivel kapcsolatosan, a pesti ág. 

hitvallású evang. magyar-német egyház gyüle-
kezetének kérvénye, melyben előadván, hogy 
mintegy 23 éve már, hogy a most nevezett gyü-
lekezet e város hatóságához sikertelenül folya-
modott azért , hogy azon községi pénztárból, 
melyben ezen gyülekezet tagjai is a róm. kath. 
adózókkal egyaránt adóznak, adassék az ágostai 
vallású iskolákra is évenként aránylagos pénz-
segély,- — és csak a mult 1860-dik évben tör-
tént, hogy a kérvényező gyülekezet, egyházi és 
iskolai céljaira, az 1859 — 60-ik év II. felére 750 
ftot fizettetett ki a város; hivatkozva azonban 
ezen gyülekezet az 1848-diki julius 22-diki 
közgyűlés fenebb idézett határozatára , kéri 
e hatóságot, hogy gyülekezetök adózóinak a 
város összes népességéhez való , továbbá a 
gyülekezetbeli hivek által fizetett községadó 
mennyiségnek a városi községadó összegéhez 
mért, végre a községadó pénztárból a római 
katholika elemi iskolák részére évenként kiszol-
gáltató pénzsegélynek hármas aránya szerint 
kiszámítandó rendes évi pénzöszletet, az 1790 — 91. 
26. t. c. 5. §-nak teljes épségben tartása mellett, 
a helybeli ágost. vallású magyar-német község 
egyházi és iskolai szükségeinek fedezésére meg-
állapítana, s ezen összeget a kérvényező gyüle-
kezet részére már e folyó évre a városházi pénz-
táránál utalványoztatná. 

A felolvasott két kérvény indokait a köz-
gyűlés teljesen méltányolván, ismétlőleg is kije-
lenti, az 1848. julius 22-dik évi és folytatva 
tartott városhatósági közgyűlésben e város kép-
viselői által kimondott azon elvhezi határozott 
ragaszkodását, miszerint a közigazság, de az 
1848. 20. t. c. 2. §-ban a bevett minden vallás-
felekezetekre nézve megállapított tökéletes egyen-
lőség és viszonosság tekintetéből, is e város 
minden bevett vallásfelekezetü egyházai és isko-
láinak a helyhatósági segélyezésben egyenlően 
kell részesíttetniök; — és ezen elvből kiindulva 
a közgyűlés a kérvényező vallásfelekezetek eb-
beli jogos igényeinek kielégítési módját nemcsak 
ideiglenesen, de a jövőre is maradandóan minden-
korra megállapítani kivánván, Kacskovics Lajos 
tanácsnok elnöklete alatt a következő képviselő 
tagokból, u. m. Balassa István, Ballagi Mór, 
Cséry Lajos, Deák József, Déry Mihály, b. Ötvös 
József, G-önczy Pál, Gyurkovics Jenő, Hajós 



József, Havas Ignác, Illés Ádá m, Josipovich 
Szilárd, Kléh István, Lángh Ignác, Lukáts Móric, 
Mavromathi József, Mikulesko Joannik, Pauler 
Tivadar, Ráth Károly, Srányi János, Szántófy 
Antal, Széher Mihály, Székács József és Török 
Pál urakból bizottmányt küld ki oly utasitással, 
hogy a különböző vallásfelekezetuek iskoláinak 
segélyezési kérdését alap.os és kimeritő vizsgálat 
alá vévén, s az ezzel összefüggésben álló körül-
ményeket észlelései tárgyává tevén , a most 
idézett 1848. 20. t. c. utasítása szerint dolgozná 
ki a kulcsot, melyet e városban levő különféle 
egyházfelekezetek iskoláinak igazságos segélye-
zésénél évi költségvetésében szabályozó zsinór-
mértékül fogadhasson el, és állapíthasson meg; 
— addig is pedig, mig ezen sok munkát és huza-
mos időt igénylő javaslattal a bizottmány elké-
szülne, a közgyűlés a h. h. iskolák segélyezésére 
a f. évi költségvetésben felvett 1000 ftot a rend-
kivüli kiadások tételében előforduló összegből 
még egy ezerrel megszaporítja, s igy ezen össze-
sen 2000 ftot a helvét hitvallású, — valamint a 
költségvetésbe bevezetett evang. ágostai hitfele-
kezetíi községek iskoláinak segélyezésére meg-
szavazott összegeket is a házi pénztár a helybeli 
helvét hitvallású, és a helybeli ágostai vallású 
egyházi gyülekezetek illető lelkészei és gondno-
kainak, az ezek által kiállítandó nyugták mellett, 
— fizetendi ki oly fentartással, hogy mennyiben 
ezen — a nevezett iskolák segélyezésére most 
megállapított összegek kisebbeknek mutatkozná-
nak azon összegeknél, melyek majd a bizottmány 
által elkészitendő dolgozat kulcsa szerint az ille-
tékes feleket megilletné, ezen hiányt a házi 
pénztár pótlólag fogja kifizetni, — ha pedig a 
most megszavazott összegek többre ütnének, 
mint mennyi a kidolgozandó és elfogadandó 
kulcs szerint ezen vallásfelekezetűeket iskolai 
segélyezés cime alatt megilletendi, a tapaszta-
landott felesleg a következő évre eső illetmé-
nyeikbe betudandó lesz. 

Ezen határozatról szóló jegyzőkönyvi kivo-
nat Kacskovics Lajos tanácsnokkal a bizotmány 
több tagjaival leendő közlés végett is, nemkü-
lönben hivatalos alkalmazkodás végett a házi 
pénztárral és a helybeli számvevő hivatallal is 
közlendő. 

EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBBITÁSÁRA. 

(Folytatás). 
„Szentek hegedűje" Szönyi Benjámintól tizenketted 

formában. Mint az elöbeszédböl kitűnik, e mü három ki-
adást ért a szerző életében, eliször 1762-ben, másodszor, 
hogy mikor nem tudatik; harmadszor, 1773-dik esztendő-
ben, későbben, 1781-ben szinte megjelent Vácon Ambró 
Ferenc betűivel és költségével. Legelöl a „kegyes olvasó-
hoz" Vetsei János tiszántúli superintendenstöl van egy 
ajánló levél, s ezután áll az elöjáró beszéd, magától a szer-
zőtől. Ezekhez csatlakozván még az „introitus vagy elöjáró 
éneke a kegyes olvasónak istenhez" — mint maga Szönyi 
nevezi,—következik a tartalom, mely két részre van osztva. 
Az első „mindennapi énekes" címe alatt reggeli és estvéli 
dicséreteket tartalmaz sorakozván utána „a keresztyéni 
szent életről való" és „innepi énekek." A szent életről 
való énekek rovata alá tartoznak aztán > az idvességnek 
fő okárol, az isten kegyelméről, a hitről, reménységről, 
szeretetről, lelkismeretről, istennek félelméről, keresztyéni 
valIástételröJ, Krisztus követéséről sat. zengő énekek. 
Az innepi énekek rovatában pedig: adventi, karácsonyi, 
újesztendei, nagy pénteki stb. a főbb ünnepi alkalmakra 
való énekek. A második rész szőrszálhasogató modorával 
ismét két részre osziik, úgymint: „különös állapotokra 
való" és „bizonyos időkre való énekek"-re.Az első rész 
az anyaszentegyházért, a királyért, s a hazának főren-
déiért énekelvén, inindenrendü embereknek szájába ad egy 
éneket, igy p. föbiró éneke, lelki pásztor éneke, gyógyitó 
orvos, tanácsbeli ember, éneklő nótárius, mester ember, 
mester legény, éneklő céhrnester sbt. éneke. E rész oly 
tarka, hogy benne a szölopásztortól fogva mindenki meg-
találhatja a magáét, ugy a deák ifjú, mint az utas, a háza-
sodni akaró vagy kosarat kapott legény; valamint nem 
hiányzik a hajadon leány, a nász vagy vöfény sbt. éneklése. 
A bizonyos időkre való énekek, téli, tavaszi, éjszakai, ara-
tási, szüreti, menydörgéskori, elmélkedéseket és gondol-
kodásokat foglalnak magokban. E rovat ugyan nem olyan 
tarka, mint a megelőző, de azért ebben sok furcsaság ta-
lálható. 

A mi a mü jellemzését illeti, célja volt szinte a f ran-
cia ösvényen haladni, de sem nyelvi, sem versezeti tekin-
tetben nem ér fel Losonczi István Éneklésben tanitó 
mesterévei; bár a költőiség benne több helyett meglepően 
nyilatkozik, különösen az első részben, hol a szerző nem 
ereszkedett ugy a részletekbe, mint a másodikban, a mely-
nek épen azért, mivel Szönyi irásákor magát az életnek 
minden viszonyaiba beleakarta találni, s magát épen fel nem 
találta, belbecsei alig adhatunk. Egyébiránt szinte megér-
demli e könyv is, hogy a kinek keze ügyébe esik megta-
karítsa ; mert hellyel-közei oly énekek is találtatnak benne 
melyek a figyelmet megérdemlik. Álljon belőle ismerte-
tésül ezen rövid adventi ének. 

Egek harmatozzatok, 
Az űr parancsolja, 

* 



Jézust hozzám hozzátok, 
Hitem hadd csókolja, 
Jézus ! egek harmatja ! 
Jövel szállj szivembe; 
Oh hajnal csillagzatja! 
Yilágits lelkembe. 

Fellegek csepegjetek 
Földre igazságot, 
Gazdagon öntözzetek 
Ily nagy szárazságot: 
Ez a föld, az én szivem, 
Mely magát megnyitja: 
Száraz, mert sok rossz mivem 
Sok búval hasítja. 

Száraz, mert nincs magában 
Semmi igazsága; 
Mindenképen nyilván van 
Nyári szárazsága. 
Jézus ! én igazságom, 
Bölcsesség, szentségem 
Tökéletes váltságom! 
Add meg idvességem. 

Az augustana confessziól tartó evangyelikusoknak — 
Dunántúl levő superintendentiája által kibocsátott (1805) 
Uj énekes könyv a régi gradual szerint. Külalakja nyol-
cadrét. Abban különbözik a megelőző énekes könyvektől, 
hogy szent Dávid zsoltárai teljesen kihagyattak. Hátul, a 
könyv végén különféle alkalmakra való imádságok. Legelöl 
azonban a könyvnek foglalatja áll, mely a következő tarta-
lom és rendről értesít: először néhány istentisztelet kezdő 
fohászkodás van, s azután jönek az adventi, karácsonyi, 
újesztendei, nagy pénteki, húsvéti, menybemeneteli, pün-
kösdi énekek. Ezekre következnek, 1) az istennek tulaj-
donságait tárgyazó énekek, a szent háromságról, az isten 
örökkévalósága, mindenhatósága, mindentudóságáról, szent-
ségéről, irgalmasságáról, igazsága, igazmondása, jóságáról, 
és hosszútüréséröl; 2) az istennek munkáiról, a te-
remtésről és gondviselésről. — Az embernek természete 
és esetéről, a megváltozásról, a megváltóról, az anya-
szentegyházról, isten igéjéről, a keresztség, hi t , meg-
igazulás és az urvacsorájáról zengő dicséretek. — E 
dogmái rész után helyheztettek, a keresztyén életről szóló 
erkölcsi tartalmú énekek: az isten, magunk és felebarátaink 
iránti kötelességekről. Az első énekkel tehát: az istennek 
ismerete, félelme és szeretetéről, az engedelmesség és es-
küvésről, az istenben való bizodalomról, az imádságról. A 
magunk iránti kötelességek rovatába rendeltettek: a ma-
gunk megismeréséről, szeretetéről, az alázatosságról, lel-
kűnkről való gondoskodásról, jó lelkiisméretröl, lelki vi-
gyázásról, mértékletességről stb. beszélő énekek. A feleba-
rátaink iránti kötelességek rovata pedig e következőket 
foglalja magában: félebaráti szeretetet, gondoskodást, a 
barátságot, az egyenes szivüséget, irgalmasságot és kö-
nyörületességet , a szelídség és békesség szeretetét. 

Ezek után végre következnek a különös tárgyú énekek, a 
fejedelem, magistratus és az egyházi tanítókért, sbt. Ez 
utolsó rész hasonlít a szentek hegedűje második részéhez 
a lelemányeségben, csakhogy sokkal több óvatossággal és 
ízléssel. 

Most már tekintve az egész művet általában haladást 
tanusit mind nyelv mind versezetben. Legfőbb érdeme 
pedig abban áll, hogy az az előtt áradozó tartalmuknál 
fogva hosszú énekeket kellőleg megrövidette. Ez énekes-
könyv még most is több egyházakban közhasználaton 
forog. 

Következik hogy szóljunk a magunk énekeskönyvé-
röl, mely a négy superintendentia jóváhagyásából ily fel-
irattal bocsáttatott ki; Közönséges isteni tiszteletre rendel-
tetett énekeskönyv." Alakja nyolcadrét. A tartalmat meg-
előzőleg Ferenc császártól egy latin szövegű: „pivilegium 
exclusivum pro parte typographiae Debreczinensis" áll 
mint engedélyadás a kinyomatásra; melyre azután követ-
kezik a „tudósítás" ily aláírással „a helvétziai vallástételt 
követő négy superintendia egyező akaratával." 

Tartalmát illetőleg benne szent Dávid zsoltárai 
vannak legelöl téve Molnár Albert fordítása szerint eltérve 
a régi szokástól, mely eddig mindig a könyv végére 
szoritá. E részben a használható versek csillagokkal vannak 
megjelelve. 

A második részt, mely a keresztyén dicséreteket 
tartalmazza, mintegy tizenöt darab rövid invocatió kezdi 
meg következvén rá mindjárt az újévi, virágvasárnapi, 
nagypénteki (lapszéli felirat: nagyhéti énekek) feltámadási, 
áldozócsötörtöki és pünkösdi énekek, s ezután jönek 
csak az adventiek és karácsonyiak. Majd ezek után sora-
koznak a vasárnap reggeli és délesti, a katekhizmusí, 
köznap reggeli és estvéli dicséretek, követve őket a bűn-
bánati, urvacsorai, tavaszi, nyári és aratáskori, szüktermés 
idejére való, őszi és szüreti, szárazságkori és esőért való 
énekek. Nem hiányoznak a káros esőzések, égiháboruk 
idején, égies árvizkiöntéskor és télen mondandó darabok 
sem, valamint helyet találtak: a király megkoronázására 
és végtisztességtételére, a tisztviselők megújítására, hábo-
rús időben, győzedelem és békességkötéskor, használandó 
hálaadások és könyörgések is. Végre a templomszentelés 
és prédikátor beállítási alkalomra szerzett darabok után 
jönek az egész müvet berekesztöleg az esztendő utolsó 
napjára való énekek. A könyv végén a mondottakon kivül 
még néhány imádság is található. Összesen a szent Dávid 
zsoltárain kivül a szó alatt levő könyvben 253 darab ének 
van az invocatiókkal egyetemben. 

Az egész jobbára mind új énekekből szerkesztetett 
össze, kivévén azon 72 darabot, melyek közül 51 a régi 
énekeskönyvre, 19 az éneklésben vezérlő mesterre, kettő 
a szentek hegedűjére esik. 

Mübecsére nézve annyit mondunk, hogy minden pro-
testáns énekeskönyveknek felette áll. 

A győri , augustana confessziót tartó evangelika 
gyülekezet énekes könyve szerkesztve felszólítás követ-
keztében Kiss János volt soproni lelkész és superintendens 



által (1811). Alakja e könyvnek nyolcadrét, Kettős oszlop-
zatű levelekkel. Legelöl egy előbeszéd van, melyre a tar-
talmi kimutatás következik. Szent Dávid zsoltárai ebből is 
kihagyattak. 

Az egész tartalom, melyben rövid verses buzditások 
és fohászkodások állanak legelöl négy szakaszra oszlik, 
úgymint: „idöszerint való énekekre", melybe soroztattak : 
köznapi, vasárnapi, betegekért való, étel után mondandó, 
és estvéli, az újesztendei, születés napra való énekek; 
továbbá ezekhez csatlakoznak az ifjak és öreg emberek 
énekén kiviil az esztendő négy részére valók is. A második 
részt teszik ,,a hittudománynak nevezeteseb ágazatairól 
szóló énekek: nevezetesen az istenről és annak tulajdon-
ságairól, a teremtésről, az istennek gondviseléséről, az 
emberi természetnek méltóságáról és végső céljáról, az 
emberi romlottságról, a megváltásról. E részbe foglaltat-
tak aztán az adventi, karácsonyi, vizkeresztnapi, böjti, hús-
véti, áldozó csütörtöki, pünkösdi énekek, valamint a keresz-
tyén anyaszentegyházról, Isten igéjéről, keresztségről, 
urvacsosájáról, a megtérésről és töredelmességről, a hitről, 
a keresztyén embernek életbeli boldogságáról, zengő 
dicsérettel is. Ezekután halotti énekek jönek különböző 
alkalmak szerint, követve őket a feltámadásról, az Ítéletről, 
beszélő énekek. A harmadik rész az igaz keresztyénség 
gyakorlásáról való éneklést tűzte ki célul először is álta-
lánosan, s ugy megy át az isten, magunk, s felebarátunk 
iránti kötelességekre hasonlítva sőt megegyezve a dunán-
tuli superintendentia által 1805-ben kiadott e részbeni 
rendezéséhez. — A negyedik szakasz a különös ese-
tekre való hálaadásokat és könyörgéseket foglalja ma-
gában , énekelve a különb különbféle életrendekről, az 
éleinek változásairól, a közönséges jótéteményekről és 
a közönséges nyomorúságokról. Végre mindezek után 
„hozzáadás" képen néhány ének áll bezárván az egész 
könyvnek tartalmát. E függelékben találhatók fel a temp-
lomszentelési, lelkészbeavatási alkalmakkor mondandó, stb. 
énekek, melyeknek legutolsó darabját az ó esztendő utolsó 
napján használtatni szokott ének képezi. A könyv végén 
több „magános áhitatosságra szolgáló különb különbféle 
imádságok" is találhatók. 

Ezekből láttuk, hogy rendezése e győri kiadásnak 
kevés módosítással egyezik az 1805-diki dunántuli superin-
tendentia énekeskönyvének rendszerével s csak annyiban 
tért el tőle, a mennyiben ez nevezetes ünnepekre való 
énekeket a dogmai részbe helyezte. A mint az előbeszéd 
értesit, a régiből átvétettek bele a jobb és szebb énekek, 
de mindazonáltal sok és nagy változtatásokkal. Versezete 
tisztább és csinosabb, mint amazé, de ezért ennek is meg-
vannak hiányai; sok ebben is a tudományos vers. Azonban 
belértékre nézve amazt mégis jóval felülmúlja. Sok ének 
lehet benne Kiss Jánosunktól; Kár hogy jelenleg belőle 
egyet sem mondhatok határozottan az övének. S igy e 
részben nem méltányolhatjuk teljes mértékben e nagy 
férfiúnak érdemét. Ki e tekintetből tudósítást közölne velem 
az csak a boldogultnak tenne szolgálatot. 

Az erdélyi nagy fejedelemségbeli evangelico-refor-

mata anyaszentegyházi használatára megújított énekes-
könyv nyolcadrétben (1837.). Benne az éneksorozat előtt 
az értesítés után „legszükségesebb felvilágosítások kótá-
zatra nézve" cím alatt, mintegy harmadfél levélnyi rövid 
értekezés áll a hangjegyekről igen helyesen, 

A tartalomban legelöl állanak az invocatiók, azután 
jonek a templomba menés és kijövetre, közönséges vasár-
napra, köznap, reggel és estvére való dicséretek a peniten-
tialis hétiénekekkel. Következnek az innepiek. E részben 
találhatók fel : az újesztendei, virágvasárnapi, nagypénteki, 
húsvéti, áldozócsütörtöki, pünkösdi, adventi, karácsonyi, 
katekhismusi énekek. A különböző alkalmatosságokra irt 
énekek közé pedig ezek soroztattak: az úrvacsora előtt, 
alatt és utána mondandó énekek, a confirmatiókoriak, a 
vizsgákat tevő gyermekek éneke. Ezekhez csatlakoznak to-
vábbá a keresztyén ekklézsia virágzásáért, a reformátió 
ünnepén, synódusokkor, és az esztendő utolsó estvéjén 
használtatni szokott könyörgések. Megtalálhatja továbbá 
az olvasó az esztendő négy szakaszaira, a különös időjá-
rásról, ünnepélyes alkalmakra és a temetésre szánt éne-
keket is. stb. Leghátul néhány imádság is van. 

Ha most már tekintjük az egész müvet, melyben az 
előértesités szerint a mi énekes könyvünkből mintegy 
ötven, s több férfiak beküldött munkáiból pedig száz uj 
darab vétetett fel, nem tagadhatjuk meg tőle hogy énekes-
könyvünk felett sokban elönynyel bir. Ilyen mindjárt a 
hangjegyeket ismertető rövid utasításon kívül az, hogy szent 
Dávid zsoltáraiból csak azok találhatók benne, melyek a 
keresztyén szellemmel megegyeznek; hogy az átvett 
hosszadalmas énekek kellően megrövidítettek, hogy a dal-
lomok a mennyire lehetett megjobittatak, sőt mintegy hat 
uj dallammal gyarapittatott. stb. Tagadhatatlan, hogy ezen 
tekintetben elönynyel bir énekeskönyvünk fölött. De ha a 
belbecset vesszük, s ha igaz az, hogy az ének ereje nem 
a cifra phrasisokban s a képzelet csapongásaiban, hanem 
azon hitteljes kenetességben áll, mely minden éneknek 
elengedhetlen feltétele: akkor nagyonis hátra marad a 
magyarországi reformátusok énekes könyvétől. Mert, lel-
kiismerettel mondom, hogy az ujabb darabok közt alig ta-
lálhat az ember négyet, ötöt, melyről azt mondhassa, hogy 
ének. Nyelvezetük cifra, szellemük világias, mindenikben 
hiányzik vallásos kenet úgy annyira, hogy ha valahol 
szükséges az énckeskönyv javítása, ugy Erdély az, a hol 
azt sokáig halogatni vétek. Verselési hibáit most nem is 
említem, legyen elég az a mit a „Figyelő" megjegyzett. 
Ennyire előlegesen s általánosan róla addig, mig egy, hibáit 
és fogyakozásit ujjalmutató bírálatot nem adhatok róla; 
melyet e munkám bevégzése után, ha addig valamely érde-
mes ember meg nem előz, minek lelkemből örülnék, isten, 
segedelmével rögtön útnak bocsátani szándékom. 

Áttekintés. 
Mielőtt értekezésünk második, sokkal rövidebb, de 

azért szinte oly fontos kérdésének megfejtésére áttérnénk, 
s énekköltészetünk történeti részétől megválnánk, tekint-
sünk még utoljára legalább alapvonalaiban vissza az eddig 
mondottakra, s jellemezzük a mozgató erőket végered-



ményeikben a végre, hogy magunknak az egyházköltészet 
minő magas fokon állásáról, jelen helyzetéről egyetem-
ben az egyes müdaraboknak a liturgialis könyvekben lett 
mikénti elhelyezésével, tiszta, helyes és határozott fogal-
mat szerezhessünk, s őszinte Ítéletünket róla kimond-
hassuk. 

E végre tehát először is lássuk meg azon irányokat 
keletkezésük, emelkedésük és ha van, fejlésükben, melyek 
alatt és által egyházi költészetünk fejlődött és gyara-
podott. 

A latin irány, mely a keletkezésében a reformátióval 
összeesik, bár maradványai mostani énekes könyvünkbe 
is befurakodtak, mint: „Krisztus Urunknak áldott születé-
sén" — „Tökéletes volt minden tekintetben" stb. mind-
kettő saphoi kísérlet, — egyházi költészetünkben a kezdet-
nél soha magasabb fokra nem hágott. A fejlödzö mag még 
csirájában elveszett ellenkezőleg világi irodalmukkal, mely-
ben a latin irány magát iskolává képezve, horatiusi magas-
ságig emelkedett Virág Benedek és még különösebben 
Berzsenyi Dániel által. 

S hogy ennek természetesen ugy kellett történni, oka 
azon egyszerű körülményben áll, melyszerint a római egy-
ház mindent latinizálni törekvő szellemének ellensége, a 
reformátio, Németország és Schveizban ütvén fel legelő-
ször küzdelemre hivó zászlóját, később hatalmának örök 
időkre szóló erejével az énekköltészetet is a maga részére 
meghódította és megnyerte, irtogatván folytonosan mindazt, 
a mi csak legkevésbbé is utal emlékével a római egyházra. 
Melynek eredménye aztán az lett, hogy mig a reformátio 
életerejében mindinkább gyarapodott, ujabb és ujabb hódí-
tásokat tevén a szellemvilág földén; addig a még úgyis 
csak kezdetnél levő latin irány elcsenevészett, teljesen 
elveszett. 

A husszitáktól eredt cseh-irányról, minthogy belőle 
e részben való járatlanságom miatt mit se fedeztem fel, 
hallgatok, másoknak hagyván hátra erre nézve a kutatást. 
Egyébiránt gyanitásom szerint ez sokkal hátrább állhat a 
latin modorú törekvéseknél. 

De már egészen másként van a dolog a saját nemzeti 
szellemben készült müvekkel, melyeknek egész nagy csa-
patát fedezheti fel a tizenhatodik századból a szorgalmasan 
kutató az ütemes (rhythmicus) verselésnek annyi szép és 
különféle nemeivel. Ez irányban Sztárai Mihály volt a 
zászlóvivő, kinél az ilynemű munkálkodás már szép sikerrel 
lépett a sorompóba. De fájdalom, ennek* is ugyanazon ok-
nálfogva az lett a vége, a mi a latin iránynak, elsatnyult, 
kiveszett úgyannyira, hogy mostani énekeskönyvünkben az 
ilyen énekeknek még csak nyomát sem lelhetni. S csudála-
tos, hogy ezt épen azon reformátio idézte elő, mely a 
nemzetiségeknek annyira kedvezett s kedvez mind az idők 
végéig a nélkül, hogy a keresztyén vallás egyetemességé-
nek iegkevesebbet is ártana. De más részről természetes 
is, mert a mely ember nem bir a maga lábán járni, az vagy 
mankóra szorul, vagy más vezeti. S igy történt ez velünk 
magyarországi protestánsokkal is azon szomorú eredmény-
nyel, hogy ezen ránk nézve oly üdvös nemzeti irány egy-

házi költészetünkben ki nem fejlhetett; hogy az idegen 
országokból rohanó árja a reformátiónak idegen fövénynyel 
borította be saját édes plántáinkat annyira, hogy azokat 
nemcsak kivette eredeti tiszta formájából, hanem végre el 
is száraztotta, kiölte. 

Nagyobb erőt fejtett ki már a németes irány, mely 
kezdetét szinte azon időben vévén, a miben a latin és ma-
gyar, több fordított müvekkel szaporitá, idegen szint, sza-
got játszó és lehellő költészetünket. Azonban nagyobb 
emelkedésre csak az 1685. utáni években jutott a „Zenge-
dező mennyei kar" cimü énekeskönyvvel, melynek tartalma 
későbben, a mint tudjuk, a graduálékban is felvétetett. 
Ezekből a mi református énekeskönyvünkben is több darab 
található a hétköznapi dicséretek közt. Lutheránus atyánk-
fiainál pedig ez irány jelenleg is hatalmasan képviselve van; 
mert javított énekeskönyveikből Molnár Albert zsoltárai 
kihagyatván, azokra a minden irányoknál nemesebb és 
szebb eredményt gyümölcsöző francia iskola semmi, vagy 
ha igen, nagyon kevés befolyást gyakorolt. Önálló müveket 
nem sokat hozhatott létre, a mit talán e részben köszön-
hetnénk neki, azt csak Kiss János érdemének lehet tulajdo-
nítani. Azon több egyházi tanítókon kivül, kik a „zengedező 
mennyei karnak" első kiadását eszközölték, ez irány képvi-
selőjének tekintendő Ács Mihály is szinte zengedező 
mennyei karnak 1735-ben eszközölt, de már mintegy száz 
énekkel megbővitett kiadása következtében. Azonban leg-
hatalmasabb képviselője volt ez iskolának Kiss János a 
győri ágostai egyház megbízásából szerkesztett, és 1811-
ben közrebocsátott énekeskönyvével, melyben a nevezett 
nagy férfiúnak bizonyosan több darabjai foglaltatnak. De 
épen azért, mivel az ismeretes nevii férfiú volt a német 
iskolának leghatalmasabb képviselője, valami nagyobbszerü 
költői érdemet nem tulajdoníthatunk neki, mert tudva van, 
hogy Kiss János inkább nagy tudós, mint költő vala. 

Minden az eddig elöszámláltaknál nagyobbszerü be-
folyást gyakorolt egyházköltészetünkre eredményeiben a 
francia irány, melyet, minthogy kötetekre menő önálló 
müvekkel ajándékozott meg, már teljes joggal iskolának 
nevezhetünk. Alapitója Molnár Albert volt a zsoltároknak 
1607-ben eszközölt kiadásával, mely munka bár fordítás, 
mégis magas költői ihletet, lelket föltételez szerzőjében. 
Tovább fejlesztője volt ez iskolának Losonci István és 
Szőnyi Bénjámin, amaz „Éneklésben tanítómester", emez 
pedig^„Szentek hegedűje" cimü önálló munkájával. Vég 
kifejlését, ha ezt megadhatjuk neki, a mostani ref. énekes-
könyvben leié, miután husz avagy harminc darab kivételé-
vel abban található énekek mind ez iskolának szüleményei, 
melyek közt több oly jeles müvek is vannak, hogy még 
hírneves költőnek sem válnának gyalázatjára. A jelesebb 
müvek szerzői közül megemlíthetjük Horvát Ádámot, versei 
tiszta nyelvezete és csinosságáért, Keresztesi Józsefet szá-
mos munkájáért, melyek bár néhol periodisticus nehézsé-
gekkel küzdenek, s néhol elnyujtattak; még sem tagadhat-
juk meg tőle a költői érdemet. De legkülönösebben meg-
érdemli a figyelmet az igen szép költői tehetséggel biró 
Lengyel József a phantasia, a költői dictio s ihlettség 



tekintetében, és Nagy István a kegyes vallásos érzelemnek 
kiváló lantosa , mint két oly férfiú , kik méltók arra, 
hogy az első helyet foglalják el az énekköltészet terén 
legmagasabban álló francia iskolában. 

lm, ez rövideden köre egyházköltészetünknek ered-
ményeiben ; most menjünk át az ezen irányok és iskolák 
által létrehozott műdarabokat magukban foglaló énekes-
könyveknek rendszerére; hogy megláthassuk azt, minő 
tökélyben áll az elrendezés nem megvetendő mestersége. 

(Folyt, követk.) 

ISKOLAÜGY. 

A NYÍREGYHÁZI TANITÓKÉPEZDÉRÖL. 

Hogy t. Horváth Sámuel ur a Szarvason még csak 
felállítandó, állítólag bányakerületi tanítóképezde mellett 
emelt szót, annak minden igazi emberbarát — ki az ily 
gyökeresen javító s az egyetemes egyházra annak kivált 
jövőjére áldásosán ható intézetek számát kívánja szaporit-
tatni — csak örülhet; de hogy ezen célját a nyíregyházi 
már létező és naprólnapra szilárduló tanítóképezde mellő-
zésével akarja elérni, azt szükkeblüségnek tartjuk, a mely 
hibába 1855-dik évben a tiszai kerület is esett, midőn 
ezen intézetet Nyíregyházáról Eperjesre áttenni kívánta. 
A hegyaljai esperesség másodelnöke t. Sóhalmy János ur 
azonban a nyíregyházi presbyteriummal egészen ellenke-
zőleg vélekedtek s az 1856-ki iglai kerületi gyűlésen 
oly erélylyel, és oly döntő okokkal léptek fel, hogy a gyűlés 
határzatát Nyíregyháza részére és javára megváltoztatta 
és pedig 

1. Mert ezen intézet Nyíregyházán még 1848-dik 
évben felállitatolt, s birt ahhoz való épülettel és oly terjel-
mes házihelylyel a város kellő közepén, hol idővel az ügy 
fentartásához megkivántatólag lehet épitni. 

2. Mert Nyíregyháza városa példás lelkesedéssel 
felkarolván az intézetet, számára 50, 000 • ölnyi szántó-
földet felajánlott, mi 1859-dik évben szamára ki is hasittatott 
és használatul átadatott. 

3. Mert a nyíregyházi ev. egyház a képezdének éven-
ként 300 pftot és 30 köböl gabonát biztosított, s szívesen 
beleegyezett, hogy két rendes tanítója abban addig is, mig 
önállóságra emelkedhetnék, működhessék, mihez egyik 
lelkészének közreműködése is járult. 

4. Most a tiszai esperességek is leghathatósb párto-
lásukat egyhangúlag megígérték. 

5. Most Nyíregyházán rendezett városi óvoda és 
négy polgári osztályű népiskola létezik. 

6. Mert a nyíregyházi népesség tót is, magyar is, 
német is, és igy oly elemekből áll, melyek a növendékek 
sokoldalú kiképeztetésére el nem téveszthetik jótékony 
hatásukat. 

7. Mert Nyíregyházán inkább, mint bármely alföldi 

városokban van a semináristáknak alkalmuk az előkelő 
házaknál gyermek-neveléssel foglalkozhatni és igy minden 
szükségleteiket kielégithetni. 

8. Mert a nyíregyházi semináriumnak jó tápdája van. 
9. Mert a magánypártolók száma szemlátomásti nö-

vekekedésben van. 1859-dik évben t. Dessewífy Dienes és 
Nikelszky Sámuel urak tetemes gyűjtésén kivül, fizettek 
öszlöndíjképen t. Sóhalmi János 12 ft. t. Elefánt Mihály 
10 ft. Gaspary János 5 ft. -Noszág János 5 ft. Bodiczky 
Kálmán 5 ft. Gdovin János 3 osztrák ftot; ezenkívül élelmi 
szerek kiszolgáltatásában is többen tüntették ki magokat. 

Azért éljen a nyíregyházi tanítóképezde s annak 
mindenrendü és rangú pártfogói; a szarvasi pedig, a bé-
kési esperesség dicsőségére s egyetemes evang. egyháznak 
javára, mindnyájunk kívánsága szerint alakuljon és viruljon. 

Nyíri Mihály. 

>o< : 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A magyar királyság földrajza alkotmányos felosztás 
szerint , iskolai s magán használatra irta Batizfalvi 
István tanár, a m. kir. természettudományi s földtani 
társulat rendes tagja. Pest. Osterlamm Károly tulajdona. 

1861. 8 -adrét , 136 lap. Ára 40 uj kr. 

E lapok folyó évi 2. számában jelentette volt Oster-
lamm Károly könyvárus és kiadó ur, hogy „A magyar 
királyság alkotmányos felosztás szerinti földrajza" miha-
marább leendő kiadhatásáról gondoskodott; e megígért s 
avatott kézből került munkát, illetőleg iskolai kézikönyvet, 
van alkalmunk ezennel, a fencimzett műben, e lapok olvasó 
közönségének bemutatni. 

A szerző és kiadó hazafias buzgósága és tapintatos 
körültekintéséről egyiránt tanúskodik, hogy e munka gyors 
megjelenésén iparkodtak; mert meg kell vallanunk, hogy 
korszerűbb s a nemzeti közszükségnek megfelelőbb mű, 
mostanában alig jelent meg. 

Nemzetünk, mely jóllehet ezer év óta lakja már e 
földet , melyet földrajzi és történelmi alapon ,,Magyar 
királyságu-nak, szivünk szerint pedig hazánknak neve-
zünk, ismét egy átalakulási súlyos korszak küzdelmeivel 
kéntelen vesződni; alkotmányunk, melyet vérrel szerzett s 
törvényekkel biztosított magának, ismét kérdésben van s 
azon terület, mely bár különböző tartományokból áll, de a 
sz. István koronájának elidegenílhetlen birtokát teszi, kü-
lönböző nevek alatt szétdarabolva, a viszonti egyesülés és 
testvéri összecsoportosulás vajúdása alatt nyög. 

Eme nemzeti nagy kérdés fontos korszakában nagy 
és mulaszthatlan kötelesség vár a nevelés- és oktatásügyre 
is ; szükséges, hogy ez is a nemzeti törekvésekkel öszhang-
zásban szervezze magát. 

Ezelőtt 12 évvel megakarták semmisíteni hazánkat 
történelmileg és földrajzilag: megtiltották tehát hazai isko-
láinkban a hazai történeteket és földrajzot tanítani. 



Hála a gondviselésnek, és e j nemzet géniuszának, 
mely kitartást, türelmet és bátorságot öntött hazánk fiaiba 
és leányaiba, az önkény és vad erőszak ama 12 éves gyá-
szos korszaka után is élünk s ismét ott állunk, hogy e 
nemzet önállóan folytassa történetét és birtokába helyezze 
magát alkotmányos jogainak. 

Jövőnk alakításának emez ellenkező irányú álláspont-
ján ellenkezőt kell hát tennünk azzal, mit ellenségeink ez 
előtt tizenkét évvel tettek: tanítsuk iskoláinkban hévvel és 
buzgósággal a hazai történelmet és földrajzot. 

Ez azon szent kötelesség, melynek hazai tanintézeteink 
részéről eszközlendö lelkiismeretes teljesítését a haza é r -
deke jelenleg parancsolja, s ez azon két tudomány „melyek 
— mint szerző is előleges értesítésében megjegyzi — 
ébresztik és szülik a hazaszeretet dicső erényeit, s erősítik 
meg a bizalmat a hazafiak szivében a nemzet jövőjéhez." 

Hála Istennek! egy pár történelmi könyvünk eddig is 
van már, melyet hazai történeteink tanításához kézi könyvül 
iskoláinkban haszonnal alkalmazhatunk; egy jó és célszerű 
földrajzi kézi könyv, olyan, mely hazánkat ugy tárgyalja, 
mint azt apáink ismerték és rendezték s milyennek azt 
történelmi ős jogaink szentesíttették, mindeddig hiányzott. 

E szükségen segített Batizfalvi tanár ur fencimzett 
munkája által, még pedig ugy, hogy müve nemcsak hiányt 
pótolhat, hanem egy célszerűen és szakavatottan szerkesz-
tett kézi könyv minden kellékeinek meg is felel. 

A nevelés- és oktatásügy intézőitől s különösen a 
népiskolák és középtanodák tanítóitól függ tehát, hogy 
annak már most annyi hasznát is vegyék, a mennyit csak 
könyvnek venni lehet. 

Kerekes J. 

A mult év utolsó napjaiban angolhon vallási-irodalma 
egy uj müvei gazdagodott, melynek sokat igérö címe: 
„A HALÁLBÓL ÉLETRE" a nevezetesebb megtérések 
bibliai sorozata. — A könyv szerzője egy hazánkfia 
SAPHIR ADOLF, ki még mint 12 éves gyermek kerülvén 
Angolhonba, ott tanulmányai végzetével pappá lön, s 

" jelenleg a South Schield, kerületben a Laygate egyháznál 
szolgál. — Mellőzve azonban azt, hogy az iró hazánk tagja 
s egyedüli képviselője lévén hazánknak az angol papság 
közt, méltán tarthat számát részvétünkre, a mü belbecsét 
tekintve tartjuk szükségesnek a közönség figyelmét ezen 
érdekes könyvre fölhívni, melyet annyival bátrabban aján-
lunk mert bizonyságul az angol lapok kedvező vélemenyére 
s dicséreteire hivatkozhatunk, melyeket pedig azoknak szi-
gorúbb bírálói ritkán halmoznak oly mértékben bármely 
műre, mint a jelenire. 

Szavaink igazolásául s a munka némi ismertetéseül 
itt közöljük a „Morning Journal" (Glasgow) Dec. 31-iki 
számának erről szóló cikkeit, előlegesen megjegyezvén, 
hogy a „North and South" Gazette e szavakkal kezdi ha-
sonló kedvezöleg itélö ismertetését: „Nagy örömünkre 
szolgál fölhívhatni a figyelmet a Laygate egyházi tehetség-

dus, közkedvességü lelkészének felette érdekes müvére.'c 
— A fönebb emiitett cikk igy nyilatkozik: 

„Valóban enyhítő napjainkban, midőn a vallási iroda-
lom gyermekes és keveset érő müvekkel van elözönlve, 
oly termékre találhatni mint minő jelenleg asztalunkon fek-
szik. — Egészséges és mégis mély kegyesség nemes ado-
mánya tölti be Saphir ur könyvét a bevezetéstől egész 
legvégéig. — Nincs benne Íztelen kegyeskedés, de sőt 
másfelől tiszta apostoli szellem hatja át lapjait. Férfias gon-
dolatokat találunk ezen munkában a nagy, szeretetteljes és 
lángtermészet világos jellege mellett; sőt többel — valódi 
ismeretét találjuk a nagy apostoli igazságoknak és tehetsé-
get fölfogni azokat, valamint általános tekintetekben ugy ha-
sonlólag a legkisebb részletekben 

Ezen és hasonló okokból, melyet szükség esetén 
szívesen említenénk meg, örömmel üdvözöljük Saph. ur 
müvét, mint egy fölötte érdekes és figyelemreméltó termé-
két a jelenkor vallási irodalmának, és szívből kívánjuk 
annak mindazon sikert, melyre számtalan érdemei méltán 
tartanak igényt. 

Az iró azon megragadó eseményeket veszi föl egyen-
ként tárgyul, melyek ama nagy változásokról, a lelki halál-
ból lelki életre a szentiratokban találhatók, — s ekképen 
szemeink előtt a bibliai megtérések képtári rajzát tárja föl. 
— A munka egészen az, a minek van címezve, s ez épen 
nem kevéssé dicsérendő oly időben, midőn szerencsétlen 
irka-firka címlapok sértik mindenfelől szemeinket. E mellett 
a műben a legnagyobb változatosság van célozva s egy-
szersmind kivivé; mert e tárgy végetlen mezején, bár merre 
forduljunk, minden uj lépésre, frissen nőtt és elő meg elő-
álló újságot találunk. Mint egyik legjobbikát a Saphir ur 
vázlatainak ajánljuk az elsőt: „Ethiopiai kincsek és Filep 
evangélista" — és a tizediket: „Az első öt tanítvány tör -
ténete." — Az utolsótól különösen egészen el vagyunk 
ragadtatva. — Tágas tere van itt az édes rábeszélésnek, 
az alkotó észnek és a nyelvnek, mely az egész könyvnek 
kitűnő jelességét kiegészíti, és az eredménye egy rajz, 
mely minket Schleiermachernek — és ez épen nem kis 
mértéke a dicséretnek — ezen varázsteljes tárgy fölötti 
hasonlíthatatlan szépségű beszédeire emlékeztet. A meg-
váltó személyes jelenlétének nagy befolyása, a szeretet 
azon isteni deleje, mely által ő földi követőinek kisded 
csapatját oly szorosan csatolta magához, a gyermekes egy-
szerűség, melylyel azok bámulatos szeretetének kifolyását 
viszonozták, mindezen legnagyobb érdekű vonások szépen 
vannak fölvilágosítva szerzőnk tiszta értelmű lapjain. 

Azon megjegyzésünkhez, hogy Saphir ur modorában 
és irányában van valami, mi minket Schleiermacherre em-
lékeztet, sietünk hozzá tenni, hogy a legszőrszálhasoga-
tóbb orthodox sem tudna e mellett a ,,From Death to Life" 
(ez a mü angol cime) lapjain bármi kis nyomát fölfedezni a 
nagy német theologus „Broad Churchism" müvének. Ezen 
tekintetben a munka egészen ment a hibától. Sem he-
teredoxia, sem tulszabadelvüség nem alaktalanitja el a 
bibliai rajzokat, melyeket tartalmaz. — Ujdonszerüség Yan 
benne kétségtelenül, a mint állítottuk volt. — De ezen 



ujdonszerüség egybehangzásban van mindenesetre a leg-
tisztább evangalica vallás legszigorúbb elveivel is. Szeret-
jük azon bátor modort, melyben szerző egy mai időben 
terjedező theologiai iskola iránya ellen is felszólal. 

Számos meglepő és szép cikket jegyzettünk ki ezen 
18 apostoli történetből tárgyalás végett, de cikkünk már is 
hosszura nyúlt, s fájdalommal bár, be kell azt végeznünk, 
forró köszönetünket nyilvánítva még egyszer a kegyes és 
eszes irónak azon örömért, melyre nekünk alkalmat nyúj-
tott, és újból is ajánlva müvét mindenkinek figyelmébe. 

Azt hiszsziik, hogy ily ajánlás után nem kell nekünk 
is újból ajánlanunk azt, elég azon óhajtásunkat mellékel-
nünk : „Vajha a mö tiszta vallásossága, mentől több fogé-
kony szivre találna olvasói közt, hogy igy növelvén a ke-
resztyén világ tagjaiban az igaz hitet a munka célja, a 
nemes iró jutalma el legyen érve." yz. 

— ^ 

BELFÖLD. 

PEST MEGYÉNEK 1861 évi BÖJTELÖHÓ 15-én PESTEN 
FOLYTATVA TARTOTT BIZOTTMÁNYI KÖZGYŰLÉ-

SÉBŐL. 

Főtisztelendő Török Pál dunamelléki helvét hitvallású 
és Székáts József a bányavárosi ágosti hitvallású egy-

házkerületi Swperintendens uraknak. 
593. Az árvák, a megyei törvényhatóságok — s köz-

vetve a nemzetnek gyermekei. 
És igy az árvák ügye már a szó fogalmánál fogva is 

fenhangon követeli: hogy azok kik szentesitett alkotmá-
nyos törvényeink szerint annak vezetésére hivatvák, szent 
kötelésségíiknek érezzék minden hatalmukban álló törvé-
nyes eszközökkel oda törekedni: miszerint a végtelen 
fontosságú ügyállása mind az isten, mind hazai törvényeink 
szellemének és követelmeinek, s ez által az emberiség ma-
gasztos érzelmének lehetőleg megfelelő legyen. 

A régibb idökbeli keserű tapasztalás igazolván, mi-
kép az illető rokonok szivtelen közönyössége miatt, igen 
sok árvaeset annak idejében az árvák kipótolhatlan hát-
rányára illető helyen be nem jelentetett, s e mulasztás kö-
vetkeztében az olyatén árvák tömege nagykorúságukig 
sokszor elis harácsoltatott. 

Hogy hasonló szomorú eseteknek jövendőban ezen 
megye területén eleje vétessék, elkerülhetlnül szükséges-
nek találta ezen megye közönsége elrendelni, miszerint 
ezentúl minden községnél minden hitfelekezetü lelkész, 
minden egyes találkozandó árvaesetnek (a halálozások 
alkalmával legelsőnek neki jutván az tudomására) illető 
megyei szolgabíró és községi elöljáróságnál felelet terhe 
alatti bejelentésére köteleztessék. 

Hazafiúi bizalommal és tisztelettel, egyszersmind hiva-
talosan felkérjük tehát fötisztelendöségedet az árvaügyben 
mai napról hozott utasításunknak •/. alatt ide mellékelése 

mellett, miszerint méltányolva — sőt miként meggyőződve 
szeretünk lenni magáévá téve ez ügybeni kiindulási ala-
punkat s kötelesség érzetünket megyénkbeli Egyházme-
gyéjükhöz tartozó tisztelendő lelkész urakat az árvaügy-
ben fenebb tüzetesen kifejezett teendőjükre főpásztori 
hatóságuknál fogva utasítani, s bennünket az eredményről 
értesíteni méltóztassanak. 

Jegyzette Rákóczi főjegyző. 

'/. Utasítás az árvák ügyében. 

Az emberiség érzelme-s törvényeink szelleménél 
fogva, az árvaügy a magasbb állásuaktól kezdve lefelé 
egész a népesség legalsóbb rétégéig, mindenütt végtelen 
fontossággal birván s a köztapasztalat szerint az ilyetén 
— az összes emberiség érdekeire kiható intézkedések közt 
midenkor azon eljárási és kezelési mód találtatván legüd-
vösebbnek, mely a természetes józan ész és értelem által egy-
szerre felfogathatik, s a törvényes igazság korlátai közt, 
minden késleltető formaságok mellőzésével, egyszerűen, de 
jótékonyan célhoz vezet: ezen megye közönsége, a végte-
len fontosságú árvaügyben az eljárást és kezelést, lehető-
tőségig mindenben, és mindenütt egyszerűsíteni találván 
célravezetőnek; ezennel rendeli a mint következik : 

1-ör . Az évtized előtt divatozott nemes és nem ne-
mes árváknak különválasztása többé az 1848-ki törvények 
szellemével nem lévén öszveegyeztethető, ezentúlra, minden 
a megye területén találtató árva a központi megyei árva-
szék hatósága alá helyeztetik. 

2-or. A régibb idökbeli keserű tapasztalás igazolván, 
hogy az illető rokonok szivtelensége, vagy közönyössége 
miatt igen sok árvaeset az árvák kipótolhatlan hátrányára, 
illető helyen be nem jelentetett, s igy nagykorúságukig, 
az ollyatén árvák tömege igen sokszor el is harácsoltatott: 
h°g7 jövendőre a megye területén hasonló szivtelenség, 
s közönyösségnek eleje vétessék, kell hogy ezentúl, min-
den községnél, minden hitfelekezetü lelkész, minden egyes 
találkozandó árvaesetnek, az illető megyei szolgabíró, és 
községi elöljáróságnál, felelöségterhe alatti bejelentésére, 
a megyés püspökök és superintendensek utján köteleztes-
sék: a községi elöljárók pedig e képen a hitfelekezeti lel-
kész által értésükre adandó egyes árvaeset 24 óra alatt, s 
legszigorúbb felelőség terhe mellett, és pedig biztos kikül-
dött által, illető szolgabírónak hivatalosan bejelenteni tar-
tozzanak. 

3-or. A községi elöljáró, ha a találkozott árvaesetnél 
a szolgabíró megérkezéseig is az árvának ingóságait, 
bármi mellék körülménynél fogva, s bárki által is veszé-
lyeztetve látná — az esetre addig is, minden árvaingósá-
got öszveirni, és számon venni, s ha műtéteinél valaki által 
tényleg gátoltatnék, ezen ellenzés illető szolgabirónái 
azonnal feljelenteni, ez pedig a váltóügyeknél végtelenül 
fontosabb és nagyobb felelősséget érdemlő árvaügyben, az 
esetre a hely színén rögtön megjelenni, s az árvaösszeirást 
azonnal megkezdeni — köteleztetik. 

4-er . Illető szolgabíró (az érintett ellenzési eset k i -
vételével) a községi elöljárótól nyert értesítéstől 3 nap 
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alatt a helyszínén felelősség terhe mellett megjelenvén, ott, 
a mennyire lehetséges — a magához veendő községbiró, 
jegyző, hifelekezeti lelkész, és két tanú jelenlétében, az-
árvaesettel megismerkedik, ha van végrendeleti gyám, s 
az ott helyben találtatható—annak is jelenlétében, az árva-
vagyont ingót és ingatlant, a törvény rendeletéhez képest 
öszveirja megbecsülteti, s ha az ingóság közt családi erek-
lye, s arany és ezüst drágaságok találtatnak, ezeket is 
külön lepecsételve, eljárása eredményéről hivatalos jelen-
tésével egyetemben beküldi a központi árvaszékhez. 

A szolgabíró, ha végrendeleti gyám van — a körül-
ményt tudatni, s ha nem találtatik, a közelebbi rokonoknak 
mind az árvavagyon kezelése, mind a kinevezendő gyám 
iránti kihallgatásával jelentésében gyámot ajánland, s an-
nak köztudomás szerinti erkölcsiségre is kiterjeszkedni 
köteles lészen. 

5-ör. A középponti árvaszék, a beküldött szolga-
bírói árvajelentést azonnal tárgyalni köteles. — Minden 
egyes árvatömegre (aprólékos tömegecskék kivételével) 
külön gyámot rendel, s végzésileg kimondván, mi lesz az 
ingóságból — például családi ereklye, arany s ezüst drá-
gaság, iparrészvények, vagy statuspapirokból természet-
ben megtartandó ? és mi lesz és pedig mindig árverésen 
eladandó ? — a kinevezett gyámnak az öszves árvatöme-
get leltár és felelősség mellett szolgabiróilag átadatja,—az 
átadásról, illető szolgabíró ujabban jelentést teendvén. 

Egyszer mindenkorra határoztatik: miszerint árva-
ingóságok, a fentebbi cikkek, kivételével, csak azon eset-
ben, ha netalán az árvák érdekében, de a legnagyobb fe -
lelősség és garantia mellett kereskedelmi, ipar, vagy gyári-
jog alapján, azoknak megtartása, avagy az azokkali üzlet 
árvaszékileg fentartandónak találtatnék—máskülönben min-
denkor, kamatozó tőkévé tétessenek ; a fekvőségek azonban 
természetben megtartandók, kivévén azon esetet; hol az illető 
gyám, a fekvőségnek vagy az árvára nézve megtarthatlansá-
gát, vagy a megtartás károsságát, hitelesen igazolja, s véle-
ményezi. Ez esetben a fekvöség árveréseni, vagy a körül-
ményekhez képest máskínt leendő eladatását a középponti 
árvaszék határozza el,—kijelentetvén, hogy az illető gyám. 
vevőül semmi esetben nem jelentkezhetik. 

6-or. Arvavagyonnál, elvileg a haszonbéri kezelés 
mondatik ki. — De ott, hol például szőlőknél — a haszon-
béres kezelést az illető gyám a birtokérték s az árvára 
nézve vészhozónak igazolja, az árvaszék, a legelönyesebb-
nek kínálkozó, s a vagyon természetéhez, és vidéki körül-
ményekhez alkalmazandó kezelési módot végzésileg meg-
állapíthatja, s életbeléptetheti 

7-er . Jelentékenyebb, uradalommal biró árváknál, 
hol a jogi és családi viszonyok józan felfogásánál fogva is 
előnyösnek mutatkozik — a közelebbi rokonok meghallga-
tásával a házi kezelés a fekvőségek haszonvételére nézve 
árvaszékileg meghagyathatik. 

8-or. Haszonbéri szerződvények, a vagy árvafekvö-
ségek eladása, csak akkor érvényesek, és kötelezők az 
árvatömeget illetőleg, ha előbb a középponti árvaszék által 

jóváhagyattak; az árverelő, vagy vevő fél irányában a szer-
ződvények a névaláírásánál már érvényesekké Yálandván. 

A haszonbérlés mindig árlejtésen tétetendő; azon-
kívül csak akkor engedtetvén meg, ha előbb okadatolt elő-
leges gyámi bejelentés következtében, az — az árvaszék 
által végzésileg meg lön engedve. 

Árverés a vagy eladás iránti hirdetés jelentékenyebb 
esetek és tömegnél, hirlapilag tétessék; — kisebb esetek-
ben a szokásos községi, s vidéken divatozó hirdetési modor 
is elegendőnek találtatván. 

9-er . Teljes lehetetlenség lévén, hogy e nagy me-
gyében, annyi ezer árvának érdekeire, testi s lelki jóllé-
tére, szellemi kifejlésére, a törvényszabta szigorúság és 
felelősséggel, a középponti árvaszék, közvetlenül felügyel-
hessen, s az egyénenkénti kinevezett gyámokat, azoknak 
mütételeit, kellőleg ellenőrizhesse, az árvaügynek végtelen 
fontossága érdekében a bizottmányi közgyűlés minden j á -
rásban — egy a közelebbi közgyűlésen megálapitandó 
rendes fizetéses felelős gyámfelügyelöt választott meg. 

10-er, E járásbeli gyámfelügyelöknek föladata lészen, 
az egyenkénti gyámokra felvigyázni; 
azok működését szemmel tartani, s ellenőrizni: 
azok évi számadását jó eleve igényelni, s bekül-

deni : 
az árvák nevelésére, sorsokhozi elhelyezésére lel-

kiismeretes gondot fordítani: s végre — 
a kisebbszerü egyes árva tömegeket — melyeknek 

kezelésére egyéni gyámok nem neveztethetnek a folyó évi 
51. és 52-ik számú határozatok következtében, minden 
egyes községben már megválasztva lenni kellő községi 
gyámnokok által kezeltetni, — ha ezek néhol netalán mig 
megválasztva nem volnának — rögtön a fenebbi határoza-
tok értelmében megválasztatni, s azok működését a fen-
nebbiek szerint ellenőrizni s arra szigorún felügyelni. 

11-er. A járásbeli gyámfelügyelök, járásaikat évne-
gyedenként beutazni, minden árvaesetet reassumálni, s a 
rovatos kimutatást a középponti árvaszéknek felelősség terhe 
alatt bemutatni köteleztetnek. 

Ezenkívül, — annyiszor a mennyiszer célszerűnek 
látandják — az árvapénztárt is az egyéni és községi gyám-
tól, — az elöljárók jelenlétében s kerületi szolgabíró ellen-
jegyzése mellett számon venni, s megvizsgálni álland jo-
gukban — jelentésüket a tapasztalandó körülmények ugy 
hozván magukkal — a középponti árvaszéknek nem várva 
az évnegyedet se, természetesen megteendvén. 

A gyámfelügyelök által évnegyedenként megteendő 
hivatalos számtétel — s a fenebbi pontban kifejtett annyi-
szor, a mennyiszeri ellenőrzés felette gyakori utazást igé-
nyelvén — ezt pedig az árva szó fogalmához méltólag az 
árvák költségére semmiesetre, de méltányosan a gyámfel-
ügyelők terhére tenni sem lehetvén, — bizton megvárhatni 
véle a bizottmányi közgyűlés a megyebeli községek nemes 
érzetétől—de szükség esetére ezennel el is rendeli — mi-
szerint a járási gyámfelügyelöknek kivételesen egyedül az 
árvaügyekben díj nélkül szolgáltatandják ki a szükséges 
előfogatokat. 



A gyámfelügyelők, évi rendes számadásaikat — az 
év végével — a járási számvevő által formaszerün meg-
vizsgálva — bemutatni felelet terhe alatt kötelesek. 

12-ör. A gyámi számadásokat, ha kívántatni fognak— 
a közelebbi rokonokkal — az árvaszék, mindenkor közölni 

lesz köteles. 
13-or. Ha netalán az egyéni, vagy községi árvabizott-

mányi, de sőt a járásfelügyelöi rendes évi számadások, a 
kellő időben nem fognának beadatni, az esetben az 1848. 
11. t. cikk által törvényszéki hatósággal felruházott árva-
szék, azok ellenében, a törvény által engedett legnagyobb 
szigorúsággal, s az árvaügy érdekében kell — hogy éljen 
és fellépjen. 

14-er . Ez illető gyámnak, nöárvát, férjhezmenetelé-
ben gátolni, vagy azt akarata ellen férjhez adni tilalmazta-
tik, s ha netalán ily botrányos eset fogna találkozni, a tu-
domására jutott esettel, és viszonyokkal a járásbeli gyám-
felügyelő azonnal és közvetlenül megismerkedvén, ha az 
óhajtandó kiegyenlítés a moralitás korlátai közt neki nem 
sikerülne, — azt a közzépponti árvaszéknek elintézés vé-
gett följelenteni köteleztetik. 

15-ör. A nöárvának, férjhezmenetele után 3 hónap 
alatt az árvaszék, minden vagyonát, szolgabiróilag átadni, 
s átadatni köteleztetik, a rendes bevétel s kézhezvétel iránt 
az árva maga fogván gondoskodni. 

16-or. Ugyanazzal, inihelyest törvényes nagykorúsá-
gát tényleg elérte, a férfiárva irányában is köteleztetik; a 
nagykorusági idő előtt már 3 hónappal a teljes átadás iránt 
előleg intézkedni tartozandván. 

17-er. Az árvák, osztály különbség nélkül, minden a 
törvényben alapult jogokat nagykorúságukig is élvezhetnek 
és gyakorolhaínak. S bárha nagykorúságukat tényleg 
elérendették is, de, ha illető gyámjaik számadásával magu-
kat megrövidítve s károsítva találnák, a nagykorusági év 
után % év alatt, azok ellen kártérítési igényt formál-
hatnak. 

18-or. A megyében kebelezett rendes tanácsú közsé-
gek, a régibb alkotmányos gyakorlat s az 1848-ki törvé-
nyek szelleme szerint, árvaügyeiket, önmaguk szervezik 
és kezelik ugyan a járásbeli gyám felügyelök ellenőrködő 
befolyása és felügyelet azonban ezekre is kiterjesztetik — 
a legfőbb felügyelet és ellenörség törvényszerüleg a me-
gyei közzépponti árvaszéket illetvén. 

19-er. Egyéb, s alkalmazás közben az árvaszék által 
is tapasztalat után kipótolható részleteken kivül ezek lévén 
már a szó fogalmánál fogva is végtelen fontosságú megyei 
árvaügyben a főbb mozzanatok, legfőbb teendők, intézke-
dések, azoknak üdvös volta, jótékonysága s életrevalósága, 
egyedül attól feltételeztetik, hogy a vidéken bizonyosan 
találkozandó kisszerű nehézségek és járatlanságok előnyös 
elhárítása mellett, miként és mennyire, s hogyan fognak 
tényleg, kellő ellenörség mellett életbeléptetni ? ez okból 
kell: miszerint az árvaügy érdekében, a két középponti 
árvaszéki elnök, mindjárt az első év alatt, a megyét külön-
külön beutazandván a fenebbiek életbeléptetéséről, minden 
egyes községnél, személyesen győződjenek meg. 

Igy a nyerendő tapasztalat után a hiányok és előnyök 
rögtön, és közvetlenül felfogván derittetni, a megye, már 
a közeljövőben, azon kivánt helyzetbe reményi juthatni, 
miszerint a szakértők tapasztalatai és észleletei hozzájáru-
lásával ezen, égető szükség parancsolta árvaügyi utasítás 
helyébe egy lehető legtüzetesebb s legüdvösebb szervezetet 
adandhat ki — s vétethetend foganatba. 

20-or. Árvapénzek kezelésénél általában — s a helyi 
kölcsönökre nézve különösen az árva legközelebbi roko-
naira, vagy a kiktől a tömeg került, ha jelentkeznének — 
természetesen minden kétségen felül álló biztosíték mellett 
kell, hogy kellő figyelem fordíttassék. 

Ünnepélyesen kijelentvén, zárszóképen — a megye 
eddigi határozatai szellemével öszhangzólag — miképen 
az árvák személye, vagyona és szellemi fejlődésére vonat-
kozva — mindenütt és mindenben — egyedül szentesitett 
alkotmányos törvényeink vétethetnek alapul. 

Kiadta Rákóczi János 
főjegyző. 

KÜLFÖLD. 

A PRÁGAI HELYÉT HITVALLÁSÚ EGYHÁZ RÖVID 
TÖRTÉNETE. 

A kis vesszőszál helyében növekedik jegenyefa, a 
bógácskóró helyébe növekedik mirtus, és leszen 
az Urnák nevére örökké való jegyül, mely el nem 
töröltetik. Es. LV: 13. 

Valamint általában az egész keresztyénség, ugy e 
prágai ref. gyülekezet történetében is, csudálatraméltó, 
dicső beteljesedését látjuk az ó kori ihletett látnók ama fent 
idézett szavainak. 

A véres üldözéseket, melyeknek csehországi hitro-
konaink idők hosszú során át kitéve voltak, a történelemből 
eléggé ismerik e lapok tisztelt olvasói. Ez egyház első 
keletkezésének történetét tehát csak futólagosan érintve, 
inkább ennek — magyarországi hitrokonaink által azt hi-
szem, kevésbé ismert — ujjászületési történetét kívánom 
itt röviden előadni, ugy a mint ezt, a jelenlegi lelkész, t. 
Schubert Wencel úrtól, az egyház birtokában levő cseh 
nyelven irott jegyzökönyvek nyomán megértém. 

Az 1620-ik évi november 8-kán történt, s a protes-
tánsokra oly szerencsétlen kimenetelű fehérhegyi csata után 
a prágai protestánsok templomai (szám szerint hat), melyek 
közül kettőt az utraquisták már 1419-ben bírtak, a türel-
metlenségéről ismeretes Il-ik Ferdinánd által elvétetvén, 
részint a mezitlábos kolduló, részint pedig más rendbeli 
szerzeteseknek ajándékoztattak. Az evangyéliom szolgái 
híveikkel együtt magános elrejtett helyen való összejöve-
teleikben is üldöztettek, s többen közülök, kik hitöket az 
üldözések közt sem akarák megtagadni, vagy a szomszéd 
Szász- és Poroszországba vándoroltak, vagy pedig fanati-
cus üldözőik áttal elfogatván, sötét börtönökben adák ki 
világosság után sóvárgó lelköket. 



A fehérhegyi csatától kezdve, tehát 160 éven keresz-
tül, hacsak az üldözések, kínzások kikeresett nemeit leirni 
nem akarjuk, alig- lehet az említetteknél többet mondanunk 
a prágai protestánsok történetéből. A próbállatásnak e 
hosszú kinos évei után azonban, II. József császár, az 
1781-ki oclober 24-kén kiadott türelmi parancsa által, a 
véres üldözéseknek legalább némileg útját vágván: azonnal, 
mintegy sírjából látjuk kikelni számos testvéreivel együtt a 
prágai protestáns egyházat is. 

Az evangyétiomi tudománynak egy buzgó követője, 
gróf Wurmser, a türelmi parancs kibocsátása után, egy 
barátja, gróf Morzin házában, az u. n. ,,kis oldal'-on, azon-
nal imaházat rendezett, az augsburgi hitvallást követő 
német protestánsok számára; s ez általa alapított kis gyü-
lekezetnek,mely nagy részben katonákból állott,prédikátorául 
hívta Erlangából, Schmidt Keresztélyt, a ki az említett ima-
házban 1782-ik évi september hó 15-kén tartá beköszönő 
beszédét. 

Az augsburgi hitvallást követő csehajku evangéliku-
sok, bár szinte csekély számmal, s minden vagyonos párt-
fogó nélkül, egészen magokra voltak is hagyatva, de mégis 
— az evangyéliomnak saját nyelvükön való hirdetését 
óhajtva: egy a cseh nyelvet értő lelkészről gondoskodtak, 
s meghivák a magyarországi származású Markovits Mátyást. 
Ez az 1783-ik évi januar 1-töl kezdve, híveinek, a német 
protestánsok imaházában prédikált mindaddig, mig ezek, a 
magánosság homályából előtünedöző hitfelek által, egy pár 
év alatt annyira megszaporodtak, hogy már 1784-ik febr. 
24-kén egy külön imaházat szereztek magoknak; megvé-
vén 3000 fton egy Kaczenbek. János nevü polgárnak, a mai 
asztalos utcában az 1113-ik szám alatt levő azon házát, 
melynek még mai napig is birtokában vannak, s melyet már 
az isteni tisztelet magasztosságával egyező templommá 
alakítottak. 

A Wurmser gróf által alapított német ev. gyülekezet 
1789-ben lelkészétől megfosztatván, egy időre a cseh 
gyülekezethez csatlakozott; a lelkészszel s gyülekezettel 
kölcsönösen megegyezvén az iránt, hogy az elsőbbnek, 
azon szolgálatáért, miszerint németül is prédikáljon, éven-
ként 150 forintot, az utóbbinak pedig, az imaház átengedé-
séért, szinte évenként 100 forintot fog fizetni. Alig telt el 
azonban egy év, s a kicsiny, de buzgó gyülekezet már 
újra saját lelkészről gondoskodott, s meghivá ismét Erlan-
gából Götschel Fridriket, ki 1790-ik évi április 24-kétöl 
kezdve a cseh evangélikusok templomában hirdeté az urnák 
igéjét mindaddig, mig hivei a mai újvárosban, azon magán-
birtokba került kath. templomot, melyet máig is bírnak, 
1527 forinton megvették, s ugyanazon évi jun. 12-kén 
saját szertartásuk szerint ünnepélyesen felszenteltek. 

Mind a német, mind cseh gyülekezet tagjai között 
voltak többen, kik a helvét hitvalláshoz szítottak, s kiknek 
egyszerűséghez szokott vallási izlésök teljességgel nem 
tudott megbarátkozni az augsburgi rítussal, s rnég kevésbé 
saját lelkészeiknek Németországról hozott, tul gyertyás és 
fehér inges szertartásaival. Ennek következtében mind a 
két gyülekezet több tagjainak szivében, csakhamar megér-

lelődött az eszme, hogy ők, mint helvét hitvallásuak egy 
önálló gyülekezetet alapítsanak. S miután két tekintélyes 
egyháztag, u. m. Zsurán Wencel prágai molnármester, és 
Ziranek Tamás rostoki földbirtokos, a kis sereg élére állot-
tak: szándékuk valósíthatása végett felsőbb helyre azon-
nal folyamodtak is. Ámbár mind ekkor, mind pedig második 
folyamodványukra a következő 1805-ik évben tagadó-
válasz érkezett, de mégis a lutherana ekklézsiával többé 
egyesülni nem akarván, inkább a Prágától 3 mértföldnyi 
távolságra eső libicsi gyülekezethez csatlakoztak, ajánl-
ván a lelkésznek, mint évenkinti járulékot 100 forintot és 
2 mérő búzát, azon kikötéssel, hogy ez, évenként 
hatszor, Prágában is tartson isteni tiszteletet. E gyéren 
tartott isteni tisztelet azonban a hivek lelki szükségeit ki 
nem elégíthetvén, az erőre nem vergődhető pásztornélküli 
kis gyülekezet 10 évi különválása után, 1816-ik évi Fe-
bruárius 25 kén újra kénytelen volt az augsburgi vallástételt 
követő prágai gyülekezettel egyesülni. Ez egyesülés sem 
lehetett azonban állandó, nem tartván tovább, mintáz akkor 
időbeli lelkész és superintendens, Iírajcsi József haláláig, s 
igy 1844-ik évi május 23-káig. Ekkor újra egyenetlenség 
támadt a gyülekezet, református és lutheránus tagjai között, 
a lelkészválasztásra nézve. A lutheránusok, az elhunyt 
superintendens helyén administratorként működő Molnár 
Dánielt, a reformátusok „pedig a prágai német lutherána 
ekklézsia akkori káplánját, Ruzsicska Józsefet akarták 
rendes-lelkészül választani, s kinyilatkoztatták, hogyha 
Molnár Dániel elválasztatik, öt lelkészül soha el nem isme-
rendik, s inkább készek külön gyülekezetet alapítani. Ez 
előterjesztésre a consistorium Molnárt a választandók sorá-
ból kitörülte. De ez eljárásról ismét a lutheránusok nem 
akartak hallani sem, s tudtára adták a consistoriuinnak, 
hogy Ők, ha Molnárt nem választhatják, inkább készek vá-
lasztási jogukat a politikai hatóság kezébe adni. A con-
sistorium békére inté őket. A reformátusok azonban a. 
lutheránus atyafiak ez utóbbi nyilatkozatának következtében 
félvén, hogy majd csakugyan a politikai hatóság fog szá-
mukra lelkészt oktroyalni: egy carolinenthali házbirtokos, 
Bubenicsek György tanácsára, a consistoriuinnak 1845-dik 
évi május 28-kán tartott gyülésükböl, határozottan megirák, 
hogy ők gyülekezőtök önállóságát minden áron helyre kí-
vánják állítani. E kívánat elibe a consistorium akadályt nem 
vethetvén, a reformátusok előtt annyira kiállhatatlan Molnár 
Dánielt bizta meg az iránt, hogy készítene a consistorium 
számára, egy a prágai helvét hitvallásuak lélek számáról, s 
arról szóló kimutatást, mennyivel járulnak ezek évenként a 
lelkész fizetése s az egyház szükségeinek fedezéséhez ? 
E kivánt okiratot Molnár minélelébb el is készité;, még 
pedig, hogy a ref. hivek különválását akadályoztassa, ezek 
számát 109 családra tette, azon megjegyzéssel, hogy ezek 
közül 25 gyermektelen, 12 pedig reversalis által kötött 
vegyesházas, s e szerint nincs, ki a különválaszthatásra 
törvényesen kívántató 100 református család. Évenkénti 
adományukat pedig 189 forint és 25 krajcárban mutatta k i ; 
a mely összeg egy lelkész eltartására — természetesen — 
még csak távolról sem elegendő. — Azonban Molnár 



Dániel előterjesztése sem volt elegendő arra, hogy a 
református hivek fettett szándékoktól elálljanak, sőt inkább 
az elibök gördített akadály által még nagyobb tevékeny-
ségre ösztönöztettek. Egy bizonyos Nóvák nevii buzgó 
református, kertész ugyanis, mind Prágában, mind Prága 
környékén, maga személyesen felkeresé a református csalá-
dokat, s nevöket egy általa hordozott ívre sajátkezüleg 
felíratván, igy mind össze 169 tiszta református családot 
szedett össze. — A stolájára féltékeny Molnár, — noha már 
nyilvános aljas csaláshoz kellett folyamodnia, mégis tett 
egy kísérletet a szóban levő terv meggátlására. A consisto-
riumnak ugyanis benyújtott egy nyilatkozatot 20 református 
egyháztag aláírásával, melynélfogva ezek sem a lutheránus 
atyafiaktól külön, válni, sem Molnáron kivül más lelkészt 
választani nem akarnának. A consistorium — természetesen 
— ez előterjesztés valóságáról meggyőződni akarva, az 
aláirott 20 egyént kihallgatta, s ez alkalommal kiderült, 
hogy nevökkel gyalázatos visszaélés űzetett; tudtuk és 
akaratjuk nélkül íratván az, az említett nyilatkozat alá. — 
Molnár, ámbár e csaláson kivül még az is reá bizonyult, 
hogy több református családot a lutheránus családok név-
sorába irt , másoknak pedig az egyházi adóját sokkal 
kevesebbre tette, mint a mennyi valósággal volt, mint pl. 
egy bizonyos Brazda Györgyét 50 krajcárra, holott 5 ftot 
fizetett, sok református családokat pedig, melyek 5 és 10 
forintot fizettek, meg sem említett, — hivatalában mégis, 
mint administrator, tovább is meghagyatott; de a reformá-
tus hivek is megkapták végre a külön lelkészet alapításáról 
szóló engedélyt, a mely 1846-ik évi december 13-kán, 
Cserni József prágai házbirtokosnak hivatalosan kézbesít-
tetett is. 

A gyülekezet most már azonnal saját szervezéséhez 
fogott, s legelébb is, a superintendens Kubes Mátyástól a 
libisi lelkészt, Fleischer Antalt kérte egyelőre administra-
torul. Miután e kérés a nevezett superintendens által, egy 
1846-ik évi december 16-káróI szóló levelében a gyüle-
kezetnek megadatott: a következő hónapban, t. i. 1847-ik 
évi januarius 24-kén a presbyter választó-gyülés is meg-
tartatván, a tekintélyesebb tagok közül egyházi elöljárókul 
választattak: Cserni József, Bubenicsek György, Irb Antal 
és Hinka Wencel házbirtokosok. — Mindjárt ez első egy-
begyülés alkalmával a választott elöljárók egyike Bubenicsek 
György azon indítványt tevé, hogy miután a gyülekezet 
templommal nem bir, tehát legcélszerűbb s alkalmasabb 
lenne, ha egyelőre az egykori jézsuitáknak később tánc-
teremmé alakított templomát, egy a lelkész lakására alkal-
mas kis házzal együtt bérbe vennék. Ebbe a gyülekezet 
beleegyezett, s a terv kivitelével az indítványozót megbíz-
ván, egyszersmind egy keresztelőedény és egy kehely 
megvételére, egymás közt azonnal elegendő mennyiségű 
pénzt gyűjtött. A következő nap, t. i. januárius 15-kén az 
elöljárók megkapták decretumaikat, 15-ik februáriusban 
pedig a városi hatóság engedélyét az isteni tisztelet tartha-
tására. Bubenicsek György tehát az említett megbízás foly-
tán az u. n. jézsuita kertben levő helyiséget csakugyan 
kibérelte. A bérbe adó vendéglős a terem felszerelésére 

szükséges padokat szívességből kölcsönözte, egy kerek 
asztalt pedig, mely ur asztala gyanánt vala szolgálandó 4 
pforintért adott a gyülekezetnek. Miután még egy buzgó 
egyháztag, Wacha Fülöp, egy egyszerű katedrát készít-
tetett : a terem a legszükségesebbel igy elláttatván, az első 
isteni tisztelet 1847-ik évi februárius 21-kén benne meg-
tartatott. Ez alkalommal Fleischer Antal administrator h e -
lyett az ékes szólásáról, honfitársai közt közönségesen 
ismert kronaui káplán Kossut Frigyes Vilmos prédikált 
Mark. IV: 30—32. verseiről, s kitűnő lelkes beszéde által, 
valamint hallgatóinak adakozási készségét annyira feléb-
resztette, hogy csupán az ez alkalommal begyült kegyes 
adományokból tisztességes templomi székek készíttetettek, 
ugy szivük vonzalmát is annyira megnyeré, hogy az 1847-
dik évi augusztus l - j én tartatott papválasztás alkalmával, 
rendes-lelkészül egyhangúlag őt választották. 

Ámbár a választott lelkésznél a kitűnő szónoki tehet-
ség mellett az ügyérti tiszta lelkesedés, a valódi apostoli 
buzgóság sem hiányzott, s ámbár a csekély számú gyüle-
lekezet lelkesedése, az önfentartásra csudákat mivelt, de 
mégis, mind a lelkésznek, mind a gyülekezetnek csakhamar 
számos nehézségekkel kellett küzdeni. A többnyire szegény 
sorsú hivek, a negyed évenként fizetendő lelkészlaki, s 
imaházi bért, számos egyéb költségeik, mellett, az erejöktől 
telhető legnagyobb áldozatok után sem voltak képesek 
fizetni. Ez alkalommal azonban e pénzzavarból a bécsi 
testvérgyülekezet tettleges keresztyéni szeretete kimenté a 
buzgó híveket, felegyenesité a kis vessző szálait, a mely 
immár terebély fává kezd növekedni. 

Az 1848-ik évi törvénynyel ugyanis az áttérésnek 
szabadabb utat engedvén, a kis sereg 400 lélekről csak-
hamar ezerre, sőt most már ezernyolcszázra szaporodott. 
Egy bizonyos oldalról irigy szemekkel nézetett e gyarapo-
dás ! Az aljas irigység csakhamar kieszközlé , hogy a 
jezsuita kerti paplak s imaterem használata, a gyülekezet-
nek felmondatott, s kárörvendő gunynyal hiresztelé, hogy 
„a kálvinisták ezután a baromvásáron levő Beranek-féle 
lovardában fogják isteni tiszteletöket tartani." 

A kevélyeknek azonban az Ur ellenök áll, az alázato-
soknak pedig adja az ö kegyelmét. 

Miután a buzgó lelkész mindent megkísértett, hogy 
gyülekezete a Prágában találtató több elhagyott régi templo-
mok közül, a kormány közbenjárása folytán, egyet — 
évenkénti fizetésre — becsű utján megkaphasson, s e miatt 
két ízben a ininisteriumhoz, egy ízben pedig egy sok fárad-
ság után nyert audientia alkalmával az 1850-ik évben itt 
járt uralkodó fejedelemhez is sikeretlenül folyamodott: 
Isten s a hitrokonok könyörületességében bízva, elhatárzá 
magát a végső erőfeszítésre, t. i. valamely magánbirtokban 
lévő templomnak bármi ároni megvételére. E határzat 
valósíthatását annyival inkább hitte a fáradhatatlan törek-
vésű lelkész, minthogy tudomása szerint néhány évekkel 
azelőtt egy itteni molnármester vett egy ily elhagyatott 
templomot 700 forintért, s minthogy azt csak raktárul 
használá, nagyon reménylhető volt, hogy legalább négy 
vagy ötszörös árért, a gyülekezetnek azt át fogja engedni. 



— A becsületes (?) molnármester azonban a gyülekezet 
szándéka felöl előre értesülve, s természetesen, némely 
keresztyéni szeretettől áthatott hosszú kaputos urak által 
biztatva, nyomorult raktáráért 100,000 pengő forintot kí-
vánt ! Kossut buzgóságát azonban e roppant követelés az 
alkudozástól vissza nem rettenté, s minthogy a jámbor 
molnárra is inkább hatott a pénz ereje, mint a nála napon-
ként megfordult csuhás atyafiaknak purgatoriumi s több 
efféle tűz és kínnal való ijesztgetése: végre az alku 1850-
évi augustus 5-kén 27 ezer pengő forintban csakugyan 
megköttetett; s 1000 pengő forint lefizetése után, a szerző-
dés is — melynélfogva az egyház a töke 5°/0-tes kamatjá-
nak, s 3000 forintnak évenkénti fizetésére magát kötelezte— 
a törvényes forma szerint azonnal megíratott. 

Ámbár e drága áron vásárolt helyiség berendezése 
még sok költség s fáradságba került, de mégis a gyüleke-
zeti buzgóságok folytonos tevékenysége által oly gyorsan 
haladt előre, hogy már az 1850-dik évi october 27-
kén a hívek közörömére a felszentélési ünnepély is meg-
tartathatott. Számosan sereglettek egybe ez alkalommal 
mind Cseh, mind Morvaországból, e viszontagságokkal 
küzdő gyülekezet iránti részvéttől mélyen áthatott hitroko-
nok; s még más vallásúak is, a lelkész apostoli buzgósága 
által mintegy ihletve, oly gazdagon nyujták a szeretet 
adományait, hogy még azon évben a vételárból 4000 pengő 
forint lefizettetett. 

A mindenfelöl nyilatkozó részvét a kitűnő lelkész 
tevékénysége által ébren tartva, — a kisded gyülekezet 
anyagi erejéhez képest oly roppant adósságnak kifizetésére 
is — méltán a legkedvezőbb reményekre jogosított. — 
Azonban, fájdalom! egy teljességgel nem gyanított csapás 
ujra letöré a szép reményeknek dűs gyiimölcsözéssel biz-
tató virágit. Máig sem tudni teljesen, mi okból ? a gyüle-
kezet szeretett lelkésze egy 1852-ik évi kormány rendelet 
által hivatalától megfosztatván, a birodalomból kiutasittatott. 
A munkának legnagyobb folyamában ragadtatott ki az 
urnák szöllejébŐl a legtevékenyebb munkás! Az árván 
maradt hivek, a kimondott szigorú Ítélet megváltoztatását 
s annálfogva szeretett lelkészök visszajöhetését folyvást 
reményiették; s igy lön, hogy a lelkészválasztás három 
egész évig húzatott. Az idők folytával folyvást növekedő 
pénzzavar azonban már lehetetlenné tevén a további vára-
kozást : ekkor választá a gyülekezet jelenlegi lelkészét 
t. Schubert Vencel urat. E nehéz hivatását felfogni tudó 
férfiú szinte erélylyel látott a kedves emlékű elődje által 
félben hagyni kénytelenittetett munkához, s gyülekezete 
folytonos áldozatkészsége *) s a Gusztáv-Adolf-egylet 
kitűnő segélyezése mellett, az Ur annyira megáldá fárado-
zását, hogy már ez ideig összesen 11,507 pengő forint 
fizettetett le a minden vagyon nélküli egyház amaz óriási 
adósságából. Csakhogy ez összeg — bár kiállítása iszonyú 
erőfeszítésébe került e többnyire szegény kézművesekből 

* ) Az 1800 lélekből álló gyülekezetnél mind e mai napig, 
csupán perselypénz havonként 150 pengő forinton 
felül jön be. K. M. 

álló gyülekezetnek — még fele sem a lerovandó roppant 
tartozásnak, — Hogy már — az eddig annyira igénybe 
vett segélyforrások végkép ki ne apadjanak, természetesen,, 
ujakról kell gondoskodni a szent ügy buzgó vezetőjének. 
A közelebb mult évben tehát egy, a birodalombeli összes 
protestánsoknál eszközölhető segélygyüjthetési engedélyért 
folyamodott a gyülekezet. Az engedély, egy 1860-dik évi-

augustus 7-kéröl szóló 11243/414-dik számú cultusministeri 
leiratban csakugyan megadatott. Ennek folytán most már 
bizodalommal fordul az urnák e kisded serege, hozzátok 
is, magyarhoni kedves hitrokonok! Neki ugyan nem a ti 
kedves hangzású nyelveteken hirdettetik az urnák igéje, de 
veletek együtt, ö is ugyanazon osztályrész sorsosa, ugyan-
azon testnek tagja, a melynek feje Krisztus. Oh segítsetek 
azért rajta szent szükségében, s eszközöljétek a ti munkás 
keresztyéni szeretetetek által, hogy legyen itt e sok vi-
szontagságokkal küzdött gyülekezet , az urnák nevére 
örökké való jegyül, mely el ne töröltessék, s mind az idők-
nek végéig a ti jótéteményeiteket is hálás emlékezetben ta r t -
hassa. 

Prága, 1861. febr. 20. Kátai Márton, 

GYÁSZHÍR. 

Folyó hó 5-kén reggeli 3 órakor szenderült jobb 
létre rövid szenvedés után Főtiszt. KOMÁROMY JÓZSEF 
miskolci lelkész, elébb a hegyaljai ág. hitv. ev. egyház-
megye buzgó föesperese, később a bányakerület volt su-
perintendensi administatora, papi hivatalának 48-dik, mis-
kolci lelki pásztorságának 27-dik, s életének 70-dik évé-
ben, agyszélhüdés következtében. 

A dicsöültet mély keservvel gyászolja családja, leá-
nyai : Emilia, özv. Gottstagh Mihálynö s ennek gyermekei; 
Mária Molnár Dánielnö s gyermekei; fia Kálmán s Sarolta 
t. Bartholomaides Károly ochtinai lelkész neje s gyermekei 
s elárvult egyháza, kik a szelíd lelkületü férfiút, mint csa-
ládapát, lelkészt s őszinte jó barátot ismerni szerencsések 
valának. 

A megboldogult aggastyán kimúlta a részvét és f á j -
dalom könyeit idézte fel városunk minden köreiben; ko-
porsója körül bűsan sereglének egybe megyénk, városunk, 
a helybeli vallásfelekezetek minden rendű és rangú tagjai, 
tisztviselői, a rom. kath. egyház papjai, ugyanezen egy-
ház gymnasiumának tanárai s tanuló ifjúsága, a helv. hitv. 
testvérfelekezet lelkészei s tanári kara. 

A templomban n. t. Psenyeczky Nagy Mihály ur, a 
hegyaljai egyházmegye föesperese tartá a hatályos gyász-
beszédet Pál apóst, a Korint. 1-sö levele 2-dik rész 1. 2. 3. 
versei szolgálván alapigékül, jeles és avatott szónoklattal 
ecsetelvén a papi hivatal kellékeit, alkalmazván ezeket a 
boldogultra. A vigaszt nyújtó búcsúztatót t. Holles Dániel 
ur s. arnótiág. ev. lelkész, a sirnáli kenetteljes imát t. Ma-



terny János ur szántói lelkész mondották; a gyászdallamo-
kat a helybeli ág. hitv. ev. énekkar meglepő avatottsággal 
zengedezé. 

Béke lengjen a dicsőült hamva felett! 

Szánihó János. 

EGY SIRKÖ ÜNNEPÉLYES LETÉTELE SZENDEN. 

Csalódás és hálátlanság kisér át az életen; feledés 
sorsunk az élet után, leginkább azok osztoznak e sorsban, 
kik közpályát futván életüket mások boldogitására áldoz-
ták. A szellemi küzdtér elöharcosait, szent ügyek, magasz-
tos eszmék ihletett apostolait mig a közérdek oltárainál 
harcolnak tiszteltetés, hála, sokszor imádó istenités kör-
nyezi ; s ha elesnek a küzdelemben ha éltük fáklyája, mely 
mig másoknak világitott önmagát felemésztette — kialszik; 
.a kihalt nemessziv lángzatával kihal, elenyészik, a tisztel-
tetés temjénfüstje is, a, dicsőség koszorúi elhervadnak a 
hideg koporsó felett. Nagy szellemek sorsa hasonló az 
égen megjelent meteorhoz, mely csudás fénynyel világitja 
meg a sötét éjt, melyet bámulva csudálunk de ha szétpat-
tant s kihaló sugárai elenyésztenek : nem kérdi senki s 
nem tudja hova lett ? 

A világ a mily könnyen s hamar felemel a dicsőítés 
oltárára, épen oly hamar feled is. 

Igaz, sok jelesek sirja jeltelen-elhagyott; sokaknak 
sírján kik életüket másoknak szentelék az elismerő emlé-
kezet nefelejtsei helyett az omladozó feldúlt siron a hálát-
lan feledés szúró tövisei hirdetik: hogy nem e föld a j u -
talom hazája. 

Óh ne mondjuk azt: nincs elismerés, ne mondjuk 
hogy egy feláldozott élet után küzdelmünk dijául nem vár 
egyébb reánk mint ama keserű jutalom: az „elfeledetés!" 

A nép ismerni tudja jeleseit! 
A nép tud áldozni azokért kik érte éltek. 
A nép leróvja a hála adóját, ha az életben nem lehet, 

felkeresi a jelesek sírjánál s fájó könyek között évek multával 
teszi le síri álmukhoz az emlékoszlopot. 

A hála ily szép jelét tette le a szendi ev. gyülekezet 
Martius hó 3-án, midőn az 1858-dik év Martius 30-án el-
halt feledhetetlen lelkésze sírjában néhai Nagyt. GÖDÖR 
JÓZSEF esperes ur hamvaihoz önköltségén díszes sirkövet 
állított fel. 

„Az igazak emléke áldott." 
Áldás volt ajkainkon és köny volt szemünkben midőn 

körülvettük a bemohosult s í r t . . . Megható volt a jelenet: 
százak sirtak ott; egyyé olvadt három hitfelekezet fájó 
könyüje, mert a ki len aludt mindnyájunk halottja volt. Mert 
ö volt, ki e szendi ev. egyházat az 1856-diki tűzvész után 
feltámasztotta sírjából, az ö fáradhatlan munkássága, is-
tenbe helyzett hite volt az, mely a ledőlt romokat isten 
házává emelte fel. Mig kő kövön maradt az általa épített 
egyházban, emléke feledve nem lesz, tűi éli az az éveket, 
mert tettekben örökítette nevét. 

Buzgó imádság s általam tartott rövid alkalmi szent 

beszéddel tettük épületessé a szomorú ünnepélyt, a sirkő 
ünnepélyes letevése után százankint léptek a sirhoz, ájtatos 
imába esdve békét nyugalmat az omló porokra. Ezer áldás 
szállt annak sírjára kinek élete egy hosszú áldás volt 
e népen! 

Midőn a szendi ev. gyülekezet vallásos kegyeletből 
vezérelve elhalt lelkipásztorának emlékoszlopot emelt, a 
mint egyrészről tartozását róvta le, épen akkor midőn 
lelkésze hamvait megtisztelé, megtisztelte önmagát is, épen 
az által, hogy lelkiatyja sírjához emléket állított önmagá-
nak is oszlopot emelt a hir, a becsültetésnek oltárán. 

Légy Istentől megáldva hűségedért szent gyüleke-
zet, vezessen isteni lélek a vallástanitók iránti kegyelet 
utjain. Megáldja az Ur a népet, mely tisztelni tudja azokat, 
kik hozzá Istentől küldettek, áldása abban áll: hogy a 
mely nép becsülni tudja jeleseit, hálás tud lenne az érde-
mek iránt, ahhoz adni fog az isten hálára méltókat, adni 
fog jeleseket. 

Mikor legédesebb a síri álom ? 
Mikor egy nép áldása száll a sirra! 
Legyetek még egyszer megáldva, üdvözölve nagy 

férfiú hült porai ! 
Ti áldottak lesztek, meri, a nép szava Isten szava, a 

nép áldása Isten áldása. 
Trsztyenszky Gyula. 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missió számára: A belső-so-

mogyi ref. egyházmegyéből nt. Kacsóh Lajos esperes ur 
küldött 31 ft. 83 krt, nt. Bali Mihály ref. esperes ur egy-
házmegyéjéből következő egyházközségek: a csajági 2 ft. 
hídvégi 1 ft. kálozi 1 ft. kiskeszi 50 kr. Nádasd-ladányi 
1 ft. siómarosi 2 ft. ősi 3 ft. polgárdi 3 ft. ennek lelkésze 
2 ft. mező szentgyörgyi 2 ft. simontornyai 1 ft. öszvessen 
= 18 ft. 50 kr. — A deákii ref. egyház 2 ft. 82 kr. A gyön-
gyös-melléki ref. egyház 50 kr. 

A Libánonvidéki keresztyének számára : a deákii 
ref. egyház 1 ft, 50 kr. 

Az alsó vadászi ref. egyh., lelkész és tanitó számára-. 
A belső-somogyi ref. egyházmegyéből nt. Kacsóh Lajos 
esperes ur küldött (a lelkésznek és tanítónak) 68 kr. — A 
dunaszentgyörgyi ref. egyház híveink adománya 16 ft. 57 kr. 
— A gyöngyös-melléki ref. egyház és lelkésze (az egy-
háznak) 1 ft. 10 kr. a lelkésznek 25 kr. tanítónak 25 kr. A 
pákozdi ref. egyház 10 ft. 

A nemes oroszi ref. egyház, lelkész és tanitó számára: 
A belső-somogyi ref. egyházmegyéből nt. Kacsóh Lajos 
esperes ur küldött (a lelkésznek és tanítónők) 1 ft. 66 kr. 
— A deákii ref. egyház (a lelkésznek) 1 ft. 55 kr, a taní-
tónak 1 ft. 55 kr. — A gyöngyös-melléki ref. egyház (az 
egyáznak) 50 kr. a lelkésznek 25 kr. a tanítónak 25 kr. a 
gyöngyös-melléki ref. egyház néhány buzgó hive (az egy-
háznak) 59 kr. — 

A pesti protestáns árvaintézet számára: a deáki 



ref . egyház 4 ft. 16 kr, a gyöngyös-melléki ref. egyház 
50 kr. T. Bálint ur 1 ft. T. Újhelyi János ur 1 ft. T. Cseke 
Mihály ur 50 kr. Sz. Lászlói ref. lelkész, Kelecsényi Mi-
hály ur 50 kr. 

A nagy-vásonyi ref. egyház számára: a belső-so-
mogyi ref. egyházmegyéből nt. Kacsóh Lajos esperes ur 
küldött 10 ft. 99 kr. 

A csővári egyháznak; ugyancsak nt. Kacsóh es-
peres ur 66 kr. 

Az uj-vidéki ref. egyháznak: a deákii ref. egyház 
1 ft. 20 kr. 

Nemkülönben a deákii ref. egyház küldött: a Me-
lanchthon-emlékre 1 ft. 50 kr. 

A Luther emlékre 50. 
Pogány missióra 1 ft. 50. Szerk. 

Gróf Ráday kőngvtár megszerzésére adakoztak: 
Pákozdi ref. egyház 40 ft. — Pakson: Szelle Károly 1 ft. 
Garay Soma 3 ft. Csolnoky Imre 1 ft. Eötvös Károly 1 ft. 
Hagymássy Sámuel 1 ft. Pesthy István 2 ft. özv. Kovácsné 
1 ft. Mácsik Lajos 1 ft. Molnár Antal 1 ft. Farkas Pál 2 ft. 
Kiss András 1 ft. Szondi István 1 ft. Döme János 20 kr. 
Végh Sándor 1 ft. Tóth Mihály 50 kr. Pál József. 1 ft. 
Baksai György 20 kr. Szíjgyártó István 10 kr. Renkecz Ist-
ván 10 kr. Baksay Sándor 20 kr. Szabó István isk. tan. 
50 kr. Török József. 25 kr. Özv. Lengyelné40 kr. Kemény 
Sándor 40 kr. Baksay Ferenc 50 kr. Kovács János 40 kr. 
Munkácsy Sándor 1 ft. Paczolai Mihály 50 kr. Kopasz 
János. 40 kr. Nyikos János 20 kr. = 23 ft. 85 kr. — 
A. Baranyában: Szappanos László daróci ref. lelkész 2 ft. 
Német János káplán 1 ft. Varga Pál ur 5 ft. Kelecsényi 
Mihály sz. lászlói lelkész 2 ft. Bárdos István tanitó 50 kr. 
Vinczy Ferdinánd bélyei lelkész 1 ft. Ecsedi József tan. 
50 kr. Tébi Zsigmond kopácsi leik. 2 ft. Hofler Antal tan. 
1 ft. Kölkedi ref. egyház 2 ft. Sebestyén Pál leik. 1 ft. 
Györké István kórógyi leik. 2 ft. Kulifay Elek tan. 1 ft. 
Szabó Sándor haraszti leik. 2 ft. Sebestyén László sepsii 
tan. 1 ft. Herceg-szöllösi egyh. 2 ft. Dorner János tiszt. 1 ft. 
Nagy József mohácsi leik. 2 ft. Lénárt János tanitó 2 ft. 

Mohácsi egyház 5 ft. Kimiti János babarci leik. 40 kr . 
Babarci egyh, 1 ft. 66 kr. = 38 ft. 6 kr. — B. somogyi 
egyházmegyéből Kacsóh Lajos esp. ur 8 ft. 20 kr. — Deáki 
ref. egyház s lelkésze Varga Kis István 3 ft. 12 kr. Szentai 
ref. egyház Máté János tanitó ur által 2 ft. Kis-Kun-Halason 
gyűlt 224 ft. 64 kr. öszszesen: 339 ft. 87 kr. 

Közli Török Pál. 
Szükségessé válván a f. évi Prot. Lap 2-ik számában 

Boldizsár Imre főesperes ur által beküldetett 40 ftnak 
részletes kimutatása, ime közöltetik: Tót János karancsi 
leik. 2 ft. Pótor Dániel tan. 1 ft. Vághó László h. szőllősi 
leik. 2 ft. Gózon Zsigmond uj szivaci leik. 4 ft. Gózon Ede 
káplán. 2 ft. Eiman János jegyző 1 ft. Schenkenberger tan. 
1 ft. Kohlenberger tan. 1 ft. uj-szivaci egyh. 21 ft. Rácz 
Péter csűzai leik. 2 ft. Boldizsár Imre sepsei leik. 2 ft. 
Kássa Dániel csűzai tan. 1 ft. = 40 ft. 

Közli Török Pál. 
A pesti ev. ref főiskola részére adtak: Özv. Platthy 

Imréné Döry Krisztina aszszony 52 ft. 50 kr. Karassiay 
István ur 12 ft. 60 krt. 

Pesti ref. gymnasiumra: Radnotfáy Sámuel udv. 
tanácsos ur. 40 ft. államkölcsön költelezvényt. Thanhoífer 
Pál ur 2 ft. Kandó Teréz 2 ft. Id. Kandó Józef ur 2 ft. 
Cséry Lajosné Halász Ida assz. 2 ft. Közli Török Pál. 

UJ LAP. Szegedről „Iskolai lap" cimü protestáns 
növelészeti közlöny mutatvány számát kaptuk. Szerkesz-
tője Szeberényi Lajos, főmunkatárs Vincze Sándor. Megje-
lenik minden hónap 10, 20, 30-án. Ara évre 2 ft, félévre 
1 ft. Szivünkből óhajtjuk, hogy a sok próbálgatás után, 
e nagy szükséget pótló közlöny jelen célszerű alakjában 
kivánt sikernek örvendjen. Szerk. 

HIBAIGAZÍTÁS. 
„A fogalmazási gyakorlatok" cimü cikkben 305. I. 

felülről lefelé 28. sor „szabadulása"után kimaradt: „mely-
ben." — 306. I. felülről 1. 19. sor „készítés" e. h. „kész-
tetés," 28. sor „és" e. h. „is ." — 306. 1. alulról 14. sor 
„előismeretre" e. h. „előmenetelre," alulról 11. sor „k i -
mentve" e. h. „kimerítve". 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lagi Mór. 

P á l y á z a t . 
A göllnici evang. községben a felső fiúosztály tanítósága halál által üresedésbe jött. Ennek betöltésére 

ezennel pályázat nyittatik. E hivatallal következő jövedelem jár : 327 ft. 60 kr. o. é. állandó évi fizetés, 12 pozs. mérő 
rozs, 20 helyi öl fa. Illő szállás ker t te l ; a tanítványok mindegyikétől havankinti 40 kr. o. é. és a szokásos karácsonyi-, 
hűsvéti-, pünkösdi és névnapipénzek tetszés szerint. A magyar nyelv alapos tudása elengedhetlen kellék. A pályázók 
kiknek theologiai jelöltetnek kell lenniök, kellő okmányokkal ellátott folyamodásaikat f. é. 1-sö Áprilisig a göllnici tiszt-
ev. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 

Göllnic, Febr. 8-án 1861. (3—2) 

P á l y á z a t . 
A göllnitzi ág. hitv. egyház kebelében újonnan alapított negyedik (elemi osztályi) tanszéki állomás, melyhez 

315 o. é. ft készpénz fizetés, 12 p. mérő bűza, 20 helyszerinti öl fa, ilbndö szállás, havonként legalább 40 krnyi magán 
tandíj s tetszés szerinti ünnep- és névnapi díj van kötve, — pályázat utján batároztatván betöltetni: pályázni kívánok 
ezennel felhivatnak, miszerint kellően felszerelt folyamodványaikat f. évi april 1-éig a göllnitzi lelkészhivatalhoz nyújt-
sák be. _ _ 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

ISKOLAI 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 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 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. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

KÖLTSÉGVETÉS EGY MAGYARHONI PRO-
TESTÁNS AKADÉMIA FELÁLLÍTÁSÁRA. 

1) Koronkénti mozgalmak egy magyarhoni 
prostáns akadémia felállítása ügyében. A magyar-
honi protestánsoknak régi óhajuk, akadémiával 
birniok, részint nemzet gazdászati szempontból *), 
hogy annyi pénz ne menjen külföldre, a mennyit 
ifjaink rendesen minden évben kivisznek, részint, 
hogy a felső, akadémiai tudományokban itt. hon, 
olyanok is nyerhessenek oktatást, kik vagy pénz 
szűke miatt, vagy azért, mivel a kimenetel gyak-
ran a kormány által is tilalmaztatott, a külföldi 
egy elemeket meg nem látogathatnák. Az ágost. 
hitvallásnak olyant a 17. század vége felé Eper-
jesen akartak létesíteni, még külföldön is gyűj -
töttek rá pénzt, s 1667-ben létesült ugyanott? 
10 osztályú gymnasium, melynek legalsóbb osz-
tályába betűzni, olvasni, irni tanultak a növen-
dékek, de a legfelsőben theologiai s bölcsészeti 
tudományok is adattak elő. Igazgatójául Pomarius 
Samu, magdeburgi lelkész hivatott meg. L. Wa-
laszky Consp. reipubl. liter, in Hung. 239 — 249. 
1., hol a gymnasium terve is közöltetik. 

A helvét hitvallásuaknál collegiumok ala-
kultak (Sárospatakon , Debrecenben , Pápán). 
Ezekben a felső osztályok akadémiai tudomá-
nyoknak terjesztésére voltak szánva, hol kisebb, 
hol nagyobb terjedelemben, theologia, bölcsészet 
s jog is adatván elő; rendes tanárok csak itt 
működtek, a collegiummal kapcsolatban volt alsó, 
gymnasiális 6 osztályban idősb tanulók alkalmaz-
tattak a tanitásnál. 
*) Apácai Csere János Encyclopaediájában. L. az idézett 

Budapesti Szemle XXIII. Füz. 389. J. 

A szathmárnémetii békekötés után a protes-
tánsok a gymnasiumokat is alig tarthatták meg, 
annál kevésbbé gondoskodhattak akadémia fel-
állításáról. Az (1790.) 26. t. c. azonban vissza-
adván szabadságukat iskoláik elrendezésére, egy-
másután több gymnasium, lyceum és collegium 
létesült. 

Miként a helvét hitvallásuaknál a collegiu-
moknak, ugy az ágostaiaknál a legújabb korig a 
lyceumoknak (az eperjesi collegium csak névre 
különbözik többi társaitól) felső osztályai pótol-
ták az akadémiai pályát, melyekben egy-két tanár 
bizonyos meghatározott rendben és időben, vagy 
csak bölcsészeti (Selmecen és Szarvason), vagy 
bölcsészeti és hittudományi (Pozsonyban, Lőcsén, 
Sopronyban), vagy ezeken kivül még jogi tudo-
mányokat is előadott (Késmárkon és Eperjesen, 
hol a jogi s hittudományok előadására egy-egy 
tanár volt alkalmazva). Bármennyit izzad óztak 
itt az egyes tanárok, oly eredményt a legnagyobb 
szorgalom mellett sem voltak képesek előidézni, 
mint a némethoni egyetemek, melyeket e tanin-
tézeteknek pótolniok kellett, mert nem tekintve 
azt, hogy a tanárok kevesen levén, mindenféle 
szaku és sok tudományt adva elő, kellőleg egybe 
sem mélyedhettek, s igy, igaz, rendesen sokat, 
legalább sokfélét tudtak, de kivéve a kiveendőket, 
ritkán azon alapossággal, melylyel a külföldi 
egyetemi tanárok adják elő szaktudományaikat. 
Sokat, mert csak azért adták elő, mivel a tanrend-
szer kivánta s valakinek csak kellett előadni, nem 
is fejtegettek oly kedvvel, mint a milyennel — 
ha kedvező sikert kivánunk , kellene minden 
tárgynak előadatnia. A tanulók is egy-két tanárra 
lévén szorítva, s akár tetszett az előadás,_akár 



nem, előadásaikat hallgatni kénytetvén, sem oly 
kedvvel nem hallgathatták a tanítást, sem oly 
eredménynyel, mint ott, hol a tanárt szabadon 
választhatják; mi mellett megjegyzendő, hogy a 
tanulók Ítéletének kifejlésére, szabad gondolko-
dáshozi szoktatására nagyobb alkalom van ott, 
hol ugyanazon tárgyat gyakran többen és külön-
féle irányban és elvek szerint fejtegetik, mint 
oly tanintézetekben, hol a tanárokban nincs vá-
laszték. Végül még azt is felhozhatni, hogy a 
honi lyceumokon és collegiumokon az akadémiai 
és gymnasiális pályák össze vannak kötve, s 
amazoknak és ezeknek növendékei, ugyanazon 
törvények és fegyelem alatt állanak, holott a jó-
zan nevelési elvek azt hozzák magokkal, hogy a 
20—24 éves, érettebb korú és eszű ifjak másként 
vezettessenek, mint a 8 —10 éves gyermekek. 
Ezeknek sok tilalmazandó, mit azoknak bizvást 
meg lehet engedni, mi azonban ott nem igen 
lehetséges, hol a tanulók egyeteme ugyanazon 
igazgatóság, ugyanazon törvények alatt áll, mi-
ként azt jelenben a honi lyceumok- és collegiu-
mokban rendesen találjuk. 

A gymnasiumok és akadémiák, legalább 
miként Némethonban szervezvék, abban, hogy 
közfeladatuk : „tudományok terjesztése,44 meg-
egyeznek, de máskülönben sokban lényege-
sen különböznek egymástól. — A bányake-
rület költségén 1852. kiadott Tervezetben a ma-
gyarhoni evang. ág. hitv. tanodák célszerű elrende-
zésére e különbség a szerző által igy tűntettetik 
fel a 39. 1. 

„A tudós közép (gymnasiumok) és főtanodák 
(akadémiák, egyetemek), kivévén azt, hogy mind-
kétnemüek tudósokat nevelnek, feladatra s általá-
ban egész oktatási és nevelési rendszerre nézve 
lényegesen különböznek egymástól. Középtano-
dák (gymnasiumok) a főtanodákra készítik elő a 
növendékeket, — főtanodák az életre. Ott a cél: 
ébreszteni, megnyitni, gondolkodás-Ítélésben gya-
korolni, edzeni az észt (innen a gymnasiumok 
igaz lelki gyakoroldák), miért is főleg oly tanul-
mányok ápoltatnak, melyek e cél elérésére leg-
alkalmasabbak (p. mathesis, classicusok) it t : a 
megnyílt, kifejlett észt a tudományok szentségébe 
vezetni, s a legnehezebb tárgyakkal is megba-
rátkoztatni, hogy az életben bőven gyümölcsöz-
zék. Ott közönséges, általános miveltség adatik, 

a tanulók arra taníttatván, mi nélkül a tudós 
egyátalában nem lehet; itt részletes, különzetes, 
a növendékek azon tudományokban miveltetvén, 
melyeket a bizonyos nemű tudós, a tudós élet 
egyes nemeiben nem nélkülözhet. Ott a tárgyak 
eredménykép adatnak elő; itt mindenütt meg-
alapítás kerestetik, elvek, melyekből a részletek 
folynak, s uj eredmények után történik vizsgá-
lódás. Ott a növendékektől tanulás (Lernen) kí-
vántatik, miért is az ottaniak tanulók (Schüler); 
itt tanulvány (Studium, Studiren), miért is az 
itteniek inkább hallgatók, tanítványok (Studenten 
Jünger, tudományban önállóságra törekvők). — 
Ott a tanuló, mivel ítélni, választani nem tud, 
mindent oly rendben, azon tanártól, s ugy kény-
telen tanulni, miként azt a tanoda terve megkí-
vánja; itt az ítéletben gyakorlottabb, az életet 
több oldalról megismert növendékek magok vá-
lasztanak , miként szakokat, melyekben éltök 
folytán munkálni akarnak, ugy tanárokat és illető 
szaktudományokat is, tehát ott tanulási lekötött-
ség, itt szabadság divatos. — Ugyanaz áll a 
tanárokra nézve is, kik középtanodákban, mindent 
a tanterv rende szerint kénytelenek tanítani, el-
lenben főtanodákban szaktudományaikat bármily 
rendben szabadon adhatják elő. Fegyelmet tekintve 
is van különbség. Gymnasiumokon a tanf&éfe 
magánszorgalomra kényszerítéssel, fenyitessel is 
birathatnak. 

Tanulásrai serkentésül, buzdításul szolgál-
nak: mindennapi leckézés, havi, évi s legutól 
érettségi vizsgák, az év folytán szigorú szorgalmi 
fegy (censura). — FÖtanodákon mind ez elmarad, 
csak a pálya végén van egy szigorú állodalmi 
vizsga azok számára, kik oly hivatalra vágynak, 
melynek elnyerhetése e vizsgát feltételezi. Lec-
kézés helyére az év folytán vitakodások (dispu-
tatio) lépnek, s munlkálkodás egyes szakbeli ki-
képezdékben (seminariumokban), melyekben a 
tanítványok eléggé megmutathatják, miként fog-
ták fel a tanár előadását, s járul-e köztanuláshoz 
magánszorgalom is. Erkölcsi tekintetben ott a 
növendékektől végtelen (nem vak) engedelmes-
ség kívántatik, s mig akaratuk a jóban megerő-
södik, a mennyire lehet, a tanítóknak személyes 
felügyelete alá állíttatnak; itt szabadabban ha-
gyatnak, hogy a főtanodai törvények határain 
belől szabadon mozoghatva megmutathassák, val-



jon a tudományok igazán szelidítették-e erkölcsei-
ket? az ész bennök igazán fékezi-e az ösztönö-
ket ? az eszme erősebb-e az anyagnál ? — s ők a 
tanoda korlátaiból a szabad életbe lépve, tudand-
nak-e, miként kell, férfiak lenni ? világ lesznek-e, 
mely másoknak üdvre világol, vagy lidérc, mely 
követőit posványba vezeti ? Ennyiben is ennyire 
különbözvén a tudós közép- és fótanodák egymástól: 
senki sem fog azon csudálkozni, „hogy szerző a 
magyarhoni evang. tanodák tervezetében e két-
nemű tanodáknak egymástól! végképeni elkülö-
nítését, s gymnasiumokon kivül egy külön evang. 
főtanodának felállítását is merte inditványozni 
és tervezni." 

Mit fenidézett sorokban a Tervezet szerzője 
e kétnemű tanodának elkülönitésére nézve indít-
ványoz, abban sokaknak véleményével és óhajá-
val találkozik. 

Nem ugyan akadémiának, de legalább külön 
theologiai szakoknak felállíttatását a magas kor-
mány is indítványozta, midőn gróf Brunszvik 

rr 
József és Kanz József egy, 1806. nov. 16-án O 
Felsége a király nevében kiadott helytartótanácsi 
rendeletben a prot. superintendentiákat felszólí-
tották: „Ut juventus Augustano et Helveticae 
Confessioni addicta, a molesta et sumtuosa, inque 
modernis adjunctis, tam moribus, quam et erudi-
tioni parum proficua, ad exteras Academias pere-
grinatione, pro futuro liberetur, Superintendentiae 
huic benigno jussu Regio committi: ut quaratione 
Studium Theologicum, Debrecini quidem, pro 
Helveticae, Posonii vero pro Augustanae Con-
fessionis Alumnis, rite coordinandum, constituen-
dumque foret? Opinio isthuc depromatur, abhinc 
altissimo loco transponenda." A protestánsok 
tudva, hogy bármily gazdagon fogna ily intézet 
felruháztatni, mivel más szerkezetű nem igen 
lehetne, mint a többi osztrák tanintézetek, hol 
már a kellő tanitási szabadság hiánya gátolja a 
vélemények meggyőződés szerinti kifejezését, s 
igy a tudománynak szabad kifejlését, — a német 
szabad szervezetű egyetemeket nehezen pótolná^ 
— ezektől elszakadni nem akartak, s abbeli jogot, 
melynél fogva a prot. tanulók a külhoni egyete-
meket az 1790—91. 26. t. c. szerint is szabadon 
látogathatták, azontúl is igénybe vették. Külön-
ben is a theologia maga meg nem tette volna és 
meg nem teszi; hanem bölcsészet is kell, mely 

józan elveket terjeszt, vezérvilágot nyújt. A theo-
logiai tudományokon kivül tehát a bölcsészeti 
szakhoz számíttatni szokottakról is kelle gondos-
kodni, melyek, ha nem is az exprofesso theolo-
gusnak, leendő lelkésznek, de igenis annak, ki 
nevelőnek, tanárnak, vagy átalán tudósnak kí-
vánna kiképeződni szükségesek, — s melyek a 
külhoni egyetemeken fellelhetők, de hiába kere-
sendette az ember oly intézetben, melynek célja 
egyedül: „papok képezése" leendett. E szerint 
sem Debrecenben, sem Pozsonyban a felállíttatni 
széndéklott cs. kir. „Studium theologicum" nem 
jött létre, de 1819-ben létesült a „bécsi theologiai 
intézet," ha nem is a magyar- és erdélyhoni, 
legalább az örökös tartománybeli prot. theologu-
sok számára. Hogy ez a magyarokat ki nem elé-
gítette , kitetszik abból, hogy kivévén azon 
éveket, midőn külföldre menni tilos volt, ez 
intézet növendékeinek száma ritkán érte el az 
ösztöndíjak számát (30), s még ritkábban multa 
felül; holott a némethoni egyetemekre ifjaink 
csoportosan és örömmel jártak!" 

A nemzeti tudalomnak honunkban ébredté-
vel még nagyobb lett a vágy, egy prot. akadé-
miát életbeléptetni, hogy a felső tudományok a 
protestantismus szabad szelléme által ápoltatva 
nemzeti irányban, legalább hazai légben kifejlőd-
hessenek, s ifjaink a tudományos pályát kezdettől 
fogva mind végig prot. tanárok vezetése mellett 
hon futhassák meg. 

1840. óta ez irányban uj mozgalmakat lát-
tunk. Aláírások gyűjtettek egy Pesten felállítandó 
egyesült prot. főtanodára. Nagylelkű alapitvá-
nyok tétettek e célra, tervek készíttettek, de a 
kivánt akadémia — leginkább a közbejött 184%. 
események és következményeik miatt—még nem 
létesült. 

A cs. kir. gymn. tanszervezet 1852-ben ki-
hirdettetvén, azt, mert eddigi tanrendszerünktől, 
legalább az evangélikusokétől nem igen ütött el, 
viszonyaikhoz alkalmazva, sok prot. iskola is 
elfogadta. A lyceum- és collegiumbeli felső akad. 
pályák (t. i. a 7-ik és 8-ik tanfolyam) logika és 
physika, mint 7-ik és 8-ik osztály a gymnasium-
hoz csatoltattak, azonban ugy, hogy az elméleti 
bölcsészetből csak a logika és psychologia vétet-
tek, (mint philosophiai propedeutika) a gymna-
siális tantárgyak közé. Az eddigi lyceumi és 



collegium tanerők azt is, mit a gymn. tanterv 
kivánt, előadni alig.képesek, annál kevésbbé ter-
jeszkedhettek ki más, a tantervben nem foglalt 
tudományok előadására, minél fogva több bölcsé-
szeti tudomány: ethika, észjog, metaphysika, 
aesthetika, bölcsészet története, neveléstan stb. 
nem adattak elő, s igy ifjaink ép a nélkül kényte-
tének elhagyni az iskolai pályát — min minden 
tudomány alapszik — a bölcsészet nélkül. 

Jogtudományok egy prot. tanintézetben sem 
adattak elő. A theologia is, legalább az evangéli-
kusoknál, kevesebb helyen tanittatott, mint 1840. 
előtt, p. Lőcsén és Késmárkon a theol. tanszék 
megszűnt. Iskoláink a helv. hitvallásuakéi ép ugy, 
mint az ágostaiakéi, tető nélkül látszának szű-
kölködni, ép az hibázott, a mi az épületet befe-
jezendette, a mi az egésznek koronájául, a növen-
dékeknek az életben delejtűül szolgálandott, hogy 
az emberi tudomány tágas mezején, a különféle 
vélemények tömkelegében bizton járhassanak. 

Ismét uj vágy, uj törekvések, egy központi 
prot. főtanoda létesitése körül. A pesti theol. in-
tézet létesült, de ez csak csirája a létesítendő 
teljes akadémiának, s ha üdvösen működik is, azt 
csak egy ágban teszi, a theologiaiban, holott kí-
vánatos, hogy ott" necsak theologia, hanem más 
szakok is felállíttassanak *). 

I I ) Mily szakok állítandók fel a létesítendő 
egyesült prot. akadémiában f E kérdésre legköny-
nyebben felelünk, ha azt nézzük, eddig, legalább 
1850-ig a prot. iskolákban mily szakok állottak 
s tartattak fel, hogy a prot. ifjak a tudós tanpá-
lyát mind végig prot. iskolákban prot. tanárok 
vezérlete alatt megfuthassák ? — A prot. egyház 
eddig leendő lelkészeknek, tanároknak s jogá-
szoknak és olyanoknak, kik a tudományt csak 
saját kiképeztetésökre keresik , neveltetéséről 
gondoskodott, s ezentúl is ezekről kiván és fog 
gondoskodni, következőleg, ha az egyház maga 
alapítana ily akadémiát, e 3 szakot kellene fel-
állítania, t. i. theologiait, bölcsészetit és jogit. 
Ez utóbbi két szaknak tudományai közt, igaz, 
sok van, mire a vallás semmi befolyással sincs, 
vagy minek a valláshoz semmi köze, s igy ily 
tudományok a kath. országos akadémiákon is 

*) L. Homokalföldi: Egy magyar protestáns egyetem, mint 
életszükség. Sárospataki Füzetek. 1860. 405. L 

megtanulhatók lévén, a protestánsok számára 
ezek végett külön jogi szakot nem kellene felállí-
tani. De ha nem annyira egyes tantárgyakat, 
„hanem a prot. nevelés rendszerét, egyetemét 
nézzük, ha azt akarjuk, hogy a prot. világi pályára 
készülő ifjak is kezdettől fogva mind végig prot. 
tanintézetben, prot. tanároktól, prot. szellemben 
taníttassanak és neveltessenek/' jogi szaknak e 
prot. akadémiából nem szabad kimaradnia. Egye-
dül az orvosi szaknak felállíttatását tartjuk feles-
legesnek, leginkább az erre megkivántató nagy 
költség tekintetéből, kivált oly városban, mely-
ben különben is létezik. 

TAGOSZTÁLYI EGYEZSÉG ÉS EGYHÁZI MAGTÁR. 

A szűtori egyházközség részéről, mult évben kötte-
tett meg Szász Kóburg Auguszt, gothai fejedelmi herceg, 
balogvári uradalmával a tagosztályi barátságos egyezség. 
Kiválólag egyházunkat érdeklő pontjai e következőkben 
állapitattak meg: 

a.) A helybeli tisztelendő lelkész ur használt eddig 
1 p. ft. 12 krnyi évbér fizetés mellett mintegy 18 hold 
szántóföldet s 6 l /2 kaszás rétet. E földbirtok — noha an-
nak nagyobb része irtványnak tűnt ki, lelkész urnakörökre 
meghagyatik ugyan, mindazonáltal csak azon föltétel 
alatt, hogy a kiírt évbérnek 5 % tökéje 24 p. fttal, vagy 
25 ft. 20 krral a. é. ezen egyezség jogerejüvé váltától 
számítandó egy év alatt, az uradalomnak hiány s halasz-
tás nélkül megadassék. 

b.) A helybeli ref. egyháznak—melynek, eddig épen 
semmi földbirtoka nincs — a fenséges földes uraság min-
denik vetőben egy-egy — összesen tehát három hold föl-
det felajánl, s ugyanannyit mi volt alattvalók is felajánlunk 
birtok arány szerint, s megállapitatik, hogy ezen, összesen 
6 holdnyi földbirtok a nevezett egyháznak dotátiójául szol-
gáljon örökre. 

c.) A helybeli tanítónak jobb ellátása tekintetéből, 
mindenik vetőben egy egy, összesen tehát 3 hold szántó-
földet a földes uraság, s ugyan annyit a lakósok öszvesége is 
felajánl birtok arány szerint. Ezen, egészben 6 holdat tevő 
szántóföld, a helybeli tanitó dotátiójául szolgáljon örökre. 

d.) A helybeli iskola számára az uradalom egy hol-
dat engedélyez faiskolának. Ezen egy hold az eddigi köz-
legelőből az uj temetőn kivül lesz kihasítandó; nem külön-
ben azon parlag is mely, a mákvölgynek a délkeletfelé, 
néző meredek oldalán létezik s egyébb mivelésre teljesen 
alkalmatlan, a helybeli tanodának gyümölcsös kertül adatik 
oda az uradalom részéről." 

A balogvári uradalommal kötött ezen barátságos 
egyezségben kitett 25 ft. 20 kr. legkegyelmesebb elen-
gedéseért, s a helybeli egyház és tanitó bővebb dotátiójáért, 
az illető egyház kérelmező folyamodványt nyújtott be ő 



hercegségéhez; mely folyamodásunkra válaszul érkezett 
le hozzánk Bécsből, miként: „ö királyi fenségének hatal-
mában nincs, az azon egyezségben kérelmező egyházköz-
ség javára tett engedélyeket bármivel is megszaporitani." 

Ezen folyamodásunk Írására pedig azon jó akarat és 
igyekezet vezérlett bennünket, hogy csak a lelkésznek 
lévén egy tagban, az ö 18 hold szántóföldje és 6 % kaszás 
rétje, az egyháznak és a tanítónak pedig — mint jelenleg 
adott ajándék — három nyomásban adatván ki, a különben 
sok földdel bővelkedő határban ezen hat holdacska, ennek 
is csak kétharmadát használhatja évenkint az egyház és 
tanitó, mivel az egyharmada mindig ugarban marad. Ennél-
fogva ohajtottuk volna, hogy egy-egy nyomásban nagyobb 
mennyiségű, s több használat alá jöhető földei lettek volna, 
a különben is kevés jövedelmű tanítónak és egyházunknak. 

A tagosztályok, mint tudjuk a napi életből, kisebb 
nagyobb mértékben emelték hazánkban a tanitók anyagi 
állásait, a mennyiben eddigelé meglehetős földbirtokkal 
ajándékoztattak meg legtöbb egyházainkban. De, hogy a 
tagosztály által nyert földeket nem mivelik az egyházak, 
hanem magának a tanítónak kell gondoskodni annak kellő 
miveltetéséröl, ez igen nagy teher a tanítónak, nagy hátrá-
nyára van az iskolának, s nyakába zakkanván a mezei gaz-
dálkodás gondja: temérdek időt ellop a tanitási órákból 
s magára hagyja az iskolát, igen gyakran, minden tanitói 
gond és éber felügyelet nélkül. 

Szerintem és minden iskolaügy barátja szerint, a 
tanítónak sehol sem kellene földet adni, hanem fizetnék az 
egyházak őket készpénzzel, s az ajánlott földeket inkább 
tartaná meg tulajdonául az egyház ; vagy ha már földdel 
dotálják a tanítót: azon esetben az egyházaknak kellene 
a tanitók földjeit miveltetni elengedhetlenül; mert hiszen, 
kivált a felföldön, hol négy öt holdacskával elég szükkeb-
lüleg dotálják a tanítót, még nem is érdemes hogy saját 
költségén maga szántassa és miveltesse földjeit, mert so-
vány határban sokszor a rátett költséget sem fizeti ki. 

De ha már ez egyházak, iskoláik nem kis szellemi 
hátrányára, csakugyan földes urakká teszik a tanítókat 
és az ajánlott földeket megmivelni mégis idegenek: ott 
maga igyekezzék megnyerni, mindenfelett, a tanitó, az uj 
terhet viselni vonakodó egyház hiveit szellemi munkássá-
gával, kezdje mindjárt mivelni iskoláján kivül az ifjú nem-
zedéket. Alakítson legelsőben is egyházban olvasó-egyle-
tet, téli estvéken gyűjtse magához a fiatalságot és gyako-
rolja őket a hasznos olvasásban, gyakorolja mindenekfe-
lett a napi életben oly igen szükséggé vált számvetés tu-
dományában, melynek tudásáért oly igen sóvárog napjaink-
ban az iskolából kikerült ifju. 

És különösen, a mi legnagyobb kegyeletet és mél-
tánylatot szerez egyházában a tanítónak, alakítson „éneklő 
kar t" az ifjúság között, mint vidékünkön a pálfalvi és jánosi 
két derék tanitó; szüntesse meg egyházában az annyira 
óhajtandó négy-hangzatos éneklés tanítása által, a kelle-
metlen toroknyitó és buzgóságtalan egyhangú éneklés-
módot; ismertesse meg az ifju nemzedéket régi magyar 
dallamainkkal s hajdani szép halotti énekeinkkel, hogy ko-

runk szégyenére ki ne vesszenek a nép életéből; csepeg-
tesse szivökbe a nemzeti dalaink betanítása által a hazasze-
retet szent szerelmét: és a nép, ki eddig mivelni nem 
akarta a tanitó földjeit, ki azon egy pár órai pénzbe nem 
kerülő szolgálatot sajnálta a tanítótól, látva, mint hat a 
tanitó nagy haszonnal szellemileg és erkölcsileg az egész 
gyülekezet életére, látva mint miveli az ő gyermeke szivét 
és érzéseit a hasznos olvasás és szép éneklés gyakorlása 
által; látva és tudva, mily nemes és hasznos szolgálatot 
tesz a tanitó iskoláján kivül is az ö fiainak és leányainak: 
minden kétség nélkül, a jobbak, az értelmesebbek, jó pél-
dával menve előre, készek leendenek a tanitó újonnan 
adományozott földjeit, mint eddig a régieket, megmivelni, 
hogy a tanitó mellékes foglalkodás s mezei munkáltatás 
által el nem vonatva iskolájától, minden idejét, szorgalmát 
és fáradságát egyedül csak tanítványi előmenetelére s 
tanítására szentelhesse. 

^ (Vége köv.) 

„, , . 

BELFÖLD. 

AZ UNGI HELY. HITV. EGYHÁZMEGYE KÖZGYŰ-
LÉSE. f. é. február 10, 20 napjain tartott meg. K. H. Hel-
mecen, hdl a véletlenül megérkezett ungi sár-és vizözönön 
sokan felülemelkedvén — testben, lélekben — fényesen 
képviseltetett egyházmegyének. 

Méltó öröm lepi meg szivünket, hála fohász szakad 
fel keblünkben, midőn lelkünk legszentebb ügyében, Isten-
országa terjesztésében, szabad törvényünk szerint testüle-
tileg tanácskozhatunk; de még hatósabb a méltó öröm ott, 
hol az idő és hely, mint jelenleg nekünk is jutott, nagy-
szerű kilátást nyújtanak. — úgymint: 

Gyűlésünk tere a k. h. helmeci egyház, melynek 
temploma, lelkész s tanitói laka, egy a Kárpátok sorából 
kiszakadt pompás kerek hegy déli oldalán, a helység felett 
emelkedetten, mintegy szemléttartva áll. Alatta, nyugot-, 
dél-, keletre, Ungh-Szabolcs és Beregmegyebeli 36 
tisztán látható helység rónaival s a Latorca s Tisza renge-
teg erdőivel terül el. A keleti láthatáron ott áll Munkács, 
tiszta légben ablakait isiátható várának bűs foglyokat záró 
falaival. 

E helyi kilátás jelen egyszerűségében is nagyszerű 
nekünk, kiknek nem lehet meg nem ujitanunk emlékét azon. 
időnek, melyben a honkeresö atyák e tájon megpihentek-
s innét jót reménylve, rosszat tűrve tovább indúltak. Ok 
akkor még pogányokul hadúrnak fehér lovakat áldozva 
álltak e tájon, s indultak útnak jó remény fejében. — És 
hála Istennek ! „nyolcszázados küzdésjután, él magyar e ha-
zán." És pedig többé nem mint pogányok, nem mintbálvány-
isteneket imádók: hanem mint az Atya, Fiú sz. Lélek egy 
Istent, — a minden emberek édes atyját ismerők s tisz-
telök ; kik szeretetteljes szivünk oltárán lélekben és igaz-
ságban tudunk immár áldozni. 



Ily tájról s ily időből széttekintve, ki akarná nem 
látni, nem érteni ? — miszerint: „a magyar nem volt, ha-
nem lessz'4 — Lessz igen! Kell hogy legyen — ujult pol-
gári s vallásos életben! Ezt követeli, ezt bisztositja a feje-
delmi esküvel, Isten és nép akaratával megpecsételt törvé-
nyek szent igéje; — És ha — Isten őrizz! — még most 
sem tudnánk lenni, úgy a sz. irás szava : Te magad vesz-
tetted el magadat, mert én bennem szabadulás vagyon — 
szórul-szóra beteljesülne rajtunk is. De az nem lehet! 
Rajtunk ez Ítéletes sz. szózat nem teljesülhet! Hiszen a 
krisztiánizmus lelke, mely jelenleg is ide gyűjtött, és itt 
együttesen s egyenkint a lelkek lelkéhez Istenhez emel 
bennünket, azt nem engedhetni. Oh nem! mert Lélek az 
élet sbt. 

Ily boldog kilátásban tartók mi gyűlésünket n. t. 
Szabó András esperes és m. Bernáth Zsigmond s.-gondnok 
elnökletök alatt. 

Az esperesi irány-szózat s ihletett fohász után, az 
186°/i évi e. látogatási jelentések tárgyaltattak. Legyen 
hála Istennek! Egyházmegyénk kebelében minden lehető 
baj, a béke és szeretet lelkével örömteljesen orvosoltatott 
meg. Egy általános, kitűnő nagy bajunk van nekünk, tudni-
illik a szegénység, a hivatalos méltóságunkkal vakmerően 
szembeszáló sokféle szükség, a mindennapi kenyér szük 
volta. E kitűnő nagy bajon is, hogy egyedül a lélek-élet 
hatalmas segitni, örömtelt kebellel kezdjük tapaszlalni. A 
domesticat a hivek egyházanként általánosan elfogadják. 
Tarnóc már befizetett. Az isten a haza és az emberszere-
tet szent tüze, szembetűnően melengeti a kebleket minden-
felé. S ez általánosan ébredő lelki életben, lehetne-e e r -
kölcsi testületünkben az Istennek, a hazának oly zsoldos oly 
béres-lelkü szörnye, ki dicsőség-, gyalázat, szidalom-, di-
cséret által nem akarna s nem tudna szolgálni; ki szegény-
ségben is gazdag nem akarna s nem tudna lenni? Oh ez 
nem lehet! evangyélmiakul csak is apostoli utódok lehe-
tünk, s kell hogy azok legyünk, mert csak igy tehetünk 
hazánknak az emberiségnek s Isten ügyének szolgálatot; 
különben a világosságban botorkázva megütközünk s szo-
moritóan rontjuk a körünkben állókat, — de leginkább 
magunkat. 

Mi tehát szer. önmegtagadással, s szeretetteljes bé-
ketűréssel felszenteltetetten akarunk és tudunk szolgálni, 
mint eddig, ugy ezután is; várván teljes reménynyel — a 
mi Urunk Jézus Krisztus által felállított Istenországának 
megtestesülését. Sőt már látjuk az időt, mikoron a lélek 
& lelket felismeri, s Isten akarata szerint szeretettel boldo-
gítja, tökéletesiti. Látjuk, miszerint kell, mert itt az ideje, 
hogy az Irinyi József *) mondotta kivánatos lelkészek 
megnyerőleg hassanak a mívelt tehetős világiakra, s ezek 
viszont a szegény lelkészekre. Látjuk, miszerint kell, mert 
i t t az ideje, hogy a Simon József által fölhítt boldog 
alföldi hívek jöjjenek fel egész a Kárpátok határaig, és 
szívvel lélekkel nézzenek szét a testvér-hívek körében. 

*) Prot. E. I. L. 1858. 1. szám. 
** ) Prot. E. I. L. 5. szám. 

Egyházmegyénk három éviglenes hivalnokainak vá-
lasztása, — az átkos korteskedést megutáltam, — az egy-
házak presbyteriumának jegyző könyvileg tett egyszeri 
szavazásával (a 2-od aljegyző hivatalt kivéve) — általá-
nosan megtörtént. Világi ülnökök : Héthy Antal, Horváth 
Gábor, Kovács Károly, Olcsváry Gábor, Kandó Kálmán, 
Horváth Miklós. Egyházi Ülnökök: Görncey János, Csűry 
György, fRásky András, Gööz József, Láboss Boldizsár, 
Makay Dániel. Főjegyző, és legújabb: Németh Imre, l - s ö 
aljegyző, Orémus Dániel. Második aljegyző, és legújabb 
határozat szerint világi jegyző legközelebb választandó. 

N. 1. 

A SZATMÁRI NT. EGYHÁZMEGYE tavaszi, úgyne-
vezett helyosztó gyűléseit a szatmári helv. hitv. egyház 
kebelében tartá; — dacára a szinte járhatlan utaknak, a 
képviseleti gyűlés elég népes volt. 

A népképviseleti gyűlés Martius 5-én kezdődött, 8-án 
végződött, hosszú és határozatdűs, — bárcsak az ered-
mény megfelelne a jó akaratnak, és szép kezdetnek. 

A gyűlés, nt. esperes Kiss Áron ur által buzgó imá-
val megnyittatván, legelső teendőjének ismerte, az újon-
nan választott és jelenlévő egyházi és világi ülnököket 
felesketni, a távol lévők helyeit ideiglenesen betölteni; — 
bár a jelenvolt és felesküdt ülnök urak közül egyedül csak 
Berki István ur nyilatkozott, hogy ő egyháza és saját 
elvéhez hiven csak 3 évig, vagy a netalán elébb is mu-
tatkozó bizalom csökkenéséig folytatja hivatalos működé-
seit : reményijük, hogy a többi ülnök urak is hallgatólag 
beleegyeztek, saját személyöket és hivatali állásukat illető-
leg a népképviselet eszméjéből folyó elvbe. — Szívből 
eredt sajnálatát fejezve ki a gyűlés távollevő nt. Kiss 
György ülnök ur felolvasott lemondó levelére, is a mély 
belátásu, nagyérdemű tapasztalatteljes hivatalnokot, tovább 
és a zöld asztal melletti működésre küldöttségileg felkéretni 
határozta. — Hallgassa meg a nt. ur tiszta szívből eredt 
kérését a képviseleti gyűlésnek, s most midőn oly sok te -
endő vár a kormányon ülőkre, ajánlja fel magát, ha csak az 
általa is pártolt rövid 3 évi szolgálatra, áldozzék a köz-
ügynek, Isten megadja a testi erőt a lelki képességhez. 

A még üresedésben volt világi ülnöki székre begyült 
szavazások felbontatván, általános szavazat többséggel el-
választatott tek. Domahidy Ferenc ur. — Vajai Károly ur 
lemondásával Böszörményi Károly ur választatott közfel-
kiáltással az egyházmegye ügyvédének, levéltárnokul pe -
dig György Lajos lelkész, kinek lesz dolga mig a teljesen 
rendetlen iromány halmazokat rendbe hozza, és levéltárt 
alakit a tractus összezilált okmányaiból. — A lelkészi 
gyámoldai választmány eljárása felülvizsgálására, és az 
alapszabályok értelmében uj választmány szervezésére, 
egyházmegyei küldöttség neveztetett ki. 

Ezen, mintegy előleges munkálatok végződésével, a 
látogatási nagy csínnal és teljes gonddal szerkesztett jegy-
zőkönyv azon részei olvastattak fel, melyek különösen 
igénylik a jelen gyűlés intézkedését; — és a midőn a fel-



merült bajok orvoslása felett teljes higgadsággal, valóban, 
az elnökség tapintatteljes eljárásának dicserétére legyen 
mondva, parlamentaris alakban folytak a vitatkozások, azon 
szomorú meggyőződésre jutott a gyűlés: hogy igen nagy 
hátrányára van egyházmegyénknek, egyházi törvényeink 
nem elég világos és szabatos volta az egyházak hivha-
tási joga körül, minek folytán, az egyházmegye egyes 
ügyek elintézésében szigorú következetességet nem tart-
hat, és az egyes érdekeknek szabadabb tér nyilik, mint a 
jelen gyűlésen is történt, a midőn két hasonló eset közül, 
az egyikben nem adatott meg az egyház szabad hivhatási 
oga, a másik esetben pedig, — miután a canon mint va-

Jlami ó testamentomi szabály figyelemre is alig méltatónak 
nyilváníttatott, — az egyházak részére a szabad hivhatási 
jog a protestansismus szelleméből folyólag csattanós szó-
noklatban kivétel nélkül követeltetett, s a jövő helyosztó 
gyűlésen minden papra nézve alkalmazásban vétetni ajánl-
tatott volna, valóban megadatott. — Az egészben csak azt 
lehet sajnálni, hogy a protestántismus szellemének buzgó 
apostola, hogy hogy nem, az egyházak képviselőire oly 
hatásos és meggyőző szónoklatával elkésett, és csak akkor 
lépett fel, midőn már egy egyház szabad hivhatási jogától 
elüttetett, a kérdésben forgó egyház pedig történetesen 
éppen öt hivta meg. — A hivhatás ügyében tehát tovább 
is a bizonytalanság terén maradt az egyházmegye, pedig jó 
lett volna addig is, mig a Zsinat a hivhatás jogairól hatá-
rozottan intézkedik, elvet állitani fel, mely zsinórmértékül 
szolgálna, minden, e téren felmerülő kérdésekben, főleg a 
mi vidékünkön, hol, még fájdalom gyakran fordul elő azon 
eset, — hogy apróbb súrlódások fejlődvén ki a lelkész 
és az egyház egy vagy két tagja között, a lelkésznek 
mozdulni kell; — mig más vidékeken ezen gyakori válto-
zás nem divatozik. — Talán eljö az idő egykor mi hozzánk 
is, hogy a hivek magok belátándják e szokás hátrányait, 
s lelkészeink is tapintatteljessebben forognak hivatalos 
állásukban. 

Hogy ezen várvavárt idő mielőbb eljöjjön, figyelembe 
hozá és szigorúan megtartatni határozta a gyűlés, hogy ezen-
túl, valamely egyház közügyében, egy töredék az egész ne-
vében fel ne léphessen, hanem csak az egyház törvényes 
organuma a presbyterium, felhagyatván mindenkor egye-
seknél a magok nevébeni folyamodás, — Ezen határozat 
által, mig egyfelől a helybeli presbyteriumnak mint első 
fórumnak tekintélye emeltetik, másfelől az izgatásoknak, 
melyek sok kellemetlenséget szülnek, eleje vétetni r e -
ményltetik; — eleje azon jelen gyűlésen ismételve felmerült 
visszás helyzetnek, hogy t. i. a lelkész változtatásáért a 
község egy része folyamodik, a másik rész pedig megha-
gyásáért ; és sem egyik, sem másik folyamodvány nem birt 
törvényes alakkal. 

A rég óhajtva várt rendszeresitett fizetés—kiszolgál-
tatás is szőnyegre jővén, kölcsönös felelősség terhe alatt 
kötelességévé tétetett mindaz egyházi belhivataloskodók-
nál, mindaz egyházi elöjáróknál; hogy a közgyűlés határo-
zatához, melyben rendszeres utasitás adatik az egyház 
belhivatalnokai fizetése beszedése és kiadása tárgyában, 

szigorúan ragaszkodjanak, a visitatio feltartván magának 
az ezen határozat pontos megtartása feletti őrködést, *) 
hogy sem az egyház önhatalmúlag ne kevesbítse, vagy 
rontsa belhivatalnokai fizetését, sem a talán gyarlóságait 
érző hivatalnok, nyugalma felmaradásáért az utód kárára 
ne engedje meg csorbittatni a törvényes fizetést, hanem 
mindenek jó renddel és ékesen menjenek. 

A rendszeres iskoláztatás, a szellemmi miveltség fel-
virágoztatása érdekében, a 64 egyházat magába foglaló 
Tractus felosztatott 7 dekanatusra, egy a városi két egy-
ház, 6 a vidéki 62 egyház iskoláit foglalja magába; — 
mindegyikbe testben lélekben erős dékánok választattak 
kik havonkint meglátogatják az iskolákat, az egyházak, 
pedig körutjokban fuvaroztatják, mire is a jelen volt kép-
viselők örömmel ajánlák fel egyházaikat, szebb jövőt ezen 
intézkedés által a szellemi elöhaladás terén egyházunk 
hiveire. Lehetlen emlités nélkül hagynom, hogy a csekei 
egyház képviselője, a növelés szent ügyéért buzgó Kovács 
Mihály megigéré, holtáig önköltségén látni el fuvarral a 
dékánt, mely ajánlata köszönet nyilvánítása mellett tétetett 
jegyzőkönyvbe. 

Mondjam-e ? miért ne mondanám, hogy elvégre meg-
vettetett alapja az egyházmegyei könyvtárnak; — többen 
a jelen volt lelkész urak közül, mint alapítók aláirák nevö-
ket s beadák ajánlatokat, s megállapodának abban, hogy 
addig mig össze jönnének alapszabályok készítésére, nt. 
esperes ur a befizetett pénzből megrendelendi a Darm-
stadter Kirchenzeitungot és a Sárospataki Füzeteket egy 
példányban; — ezt hallva azt mondhatná valaki: quid hoc 
ad tantam sitim. — Valóban, ha komolyan gondolkozunk e 
tárgyról, azon meggyőződésre kell jutnunk, hogy kedvező 
eredményt csak akkor mutathatunk fel, ha ezen 64 egy-
házból álló Tractusban legalább 3, vagy minden dekanatus 
részére könyvtárt állítunk, annyival inkább, mert méltán 
reménylhetjük, hogy a világi buzgó hitrokonok közül is 
többen lesznek részvényesekké. 

Nem lehet elhallgatnom, hogy számos egyházakból 
panaszok jővén a gyűlés elébe, az iskoláztatás hanyag volta 
és az ezüstben fedezni tartozott apróbb fizetések megta-
gadása ügyében, mind két tárgyban elég erősen kötelező 
határozatot hozott a gyűlés. — Adná Isten, hogy ohajtott 
sikerhez vezetne, és a szülét ne büntetéstöli félelem, ha-
nem gyermeke igaz java, a szülei szent kötelesség érzete 
indítaná gyermeke szorgalmas taníttatására, — és a hall-
gató, mint a ki az evangyélium tudományára tanitatik, 
örömmel közölné javait azzal, a ki ötet [tanítja. — 
Gal. 6, 6. — Világi és egyházi segédjegyzöségre szavazat 
rendeltetett az ügyek gyorsabb kezelése tekintetéből. 

Végre mint curiosumot kell felemlítenem a cégény-

*) Ujabb teher a visitator urak vállain, azért nem 
lesz felesleges egy pár szót váltani a visitatio idejé-
ről s egyébbröl, ha nt. Szerkesztő ur megengedi, va-
lamely következendő számban. közlő. 

Igen szívesen veendjük, ha ezen,teljes reformot igénylő ügy-
ről t. levelező ur tapasztalatból merített észrevételeket 
teend. Szerk. 



dányádi egy még- is két egyházat, egy lelkész, egy tanitó, 
egy templom még is két egyház van ezen községben, két 
presbyterium külön működik, s az egyet nem értés anyagi 
és szellemi kárt szül, s nem ritkán a két egyház viszál-
kodásának játszó labdái az ártatlan belhivataloskodók a pap 
és tanitó. — Hallottam beszéltetni, hogy volt eset reá, mi-
dőn a templomból kijövő lelkészt a cegényi gondnok teljes 
indignatioval szolitá meg, miért haragszik tiszteletes uram 
a cégenyiekre ? mely kérdésnek okát csak akkor tudá meg 
a kérdésre felelni nem tudó lelkész, midőn előtte a gond-
nok felfejté, hogy predikátio közben 10-er nézett a dányá-
diakra mig a cégényiekre csak nyolcszor. — Nem kevésbé 
nevetséges és jellemző egy másik eset, inely ujabban me-
rült fel. — A közös templom újbóli fedezése és meszelte-
tése szükségeltetvén, az egyik rész elhatározta a fedelzés 
kijavítását, a másik rész, hogy ne láttassék a másikról ta-
nulni a szükségesebb fedelzés helyett a meszeltetést tétette 
meg, természetesen csak a maga fele részén, igy aztán a 
félig bemeszelt, félig újból fedett templom hirdette a hivek 
szép egyetértését. — A két egyház egyesitése megkisér-
tésére küldöttséget nevezett ki a közgyűlés; — bárcsak 
siker koronázná a buzgók igyekezetét! s megértvén a cé-
gény-dányádi atyafiak: az egyetértés a kicsinyből nagyot 
nevel, az egyet nem értés a nagyot is elapasztja, különben 
is kevés népséggel lévén, szorossan egyesülve alkotnának 
egy virágzó egyházat. 

Ezek voltak a négy nap tartott gyűlés nevezetesebb 
tárgyai. — Jelen tudositásomban legyen szabad záradékul 
csatolnom azon ajánlatomat egyházmegyénk buzgó elnö-
keihez, kik ugy látszik, mint reményltük is, szabad tért 
engednek a vitatkozásoknak, és a szavazatok többsége 
dönt az ügyekben ; hogy a credentionálisok verificatioja min-
den gyűlés kezdetén megtörténjék, ekkor minden egyház 
a törvényhez ragaszkodva, önmaga érdekében is pontosan 
járand el, nehogy a mulasztás önmagát sújtsa. — A veri-
ficatiót egy egyházi, egy világi ülnök és egy segédjegyző 
a gyűlés megkezdése előtt egy órával mindenkor elvé-
gezhetné. Reménylem ily intézkedés mellett soha sem 
menne gyűlésre követ credentionális nélkül, sem pedig 
Aárom, négy, nem állana elő, mint az egyház megbízottja, 
Jianem csak a lelkész mellett egy, kinek minden közigaz-
gatási ügyekben nem csak szólhatási, hanem szavazati joga 
is van. 

AZ ALSÓ-ZEMPLÉNI REF.EGYHÁZMEGYEI GYŰLÉSRŐL. 

Az alsó-zempléni ref egyházmegye folyó év Mar-
tius 12. 13. 14. napjain tartá állandó helyén Sárospatakon 
-ez évi tavaszi közgyűlését. Azon biztos hídelemben s r e -
ményben, hogy ez alkalommal fogja elfoglalni elnöki szé-
két legközelebb osztatlan bizalommal s egyező szavazattal 
elválasztott segédgondnoka, a jeles köztiszteletű atya ne-
vének s erényeinek örököse ifj. báró Vay Miklós: a gyű-
lés a nehéz utak dacára is népes volt. De megnyugodtunk 
a közkedvességü elnök ő méltósága meg nem jelenésén, 
kit hivatala s a gyermeki kegyelet és tisztelet atyjával, 

hazánk fegfőbb reményével s gyámolával együtt, e válságos 
korszakban Bécshez köt. 

A gyűlés legfőbb idejét az egyházi látogatás 
jegyzőkönyveinek felolvasása foglalta el ; melyek t a -
núsították mennyire üdvös lehet az egyházlátogatás, mi 
sok hiányokat orvosolhat, mi üdvös intézkedésekre 
szolgálhat alkalmul és indokul , ha azt hiven, lelkiis-
meretesen és céljai szerint teljesitik azok, kik arra ki-
küldetnek. Oly fontos az, hogy mind kánonilag az es-
peres uraknak kellene azt teljesíteni. Sajnálandó, hogy 
az alsó-zempléni esperes ur ezen kötelességét mulasztja; 
bennünket soha meg nem látogat, a mit tudtunkkal más 
esperes urak eddig is tettek, most is tesznek. Ha minden 
évben csak egy járást látogatna is meg: mégis legalább 
öt év alatt bejárhatná 59 egyházból álló egyházmegyéjét 
és igen sok jót eszközölhetne. Fájdalom, az egyházlátoga-
tási jegyzőkönyvek szerint a legtöbb panasz az iskolák s a 
népnevelés ügyében emeltetett. Nagy előny már csak az 
is, hogy közönségesen érezik és ismerik mindenfelé a bajt, 
betegséget, e nagy és szent ügyben. Nem lehet elhangzó 
szó a pusztában, a mit mind a buzgó és hív egyházláto-
gatók minden egyházközségben, mind maga a lelkes gyű-
lés, számos egyházi minden rendű és rangú követek előtt, 
ez ügyben szent buzgalommal kiáltanak. A gyűlés cél-
szerű intézkedéseket is tett, különösen ujabb iskolai láto-
gatások utján, a népnevelés ügye előmozdítására. 

De mind ez ügyről, mind a gyűlés több tárgyairól, 
elvárjuk a jegyzői hivataltól a bővebb tudósítást. 

Szükségesnek látom azonban, hogy ezen gyűlés eljá-
rását egy papválasztás ügyében mind az igazság érdeké-
ből, mind egyházjogi szempontból nyilvánosságra hozzam. 

Ez ügy a bacskai egyház ügye. Bácskán a lelkész 
már több mint egy éve meghalt, s az egyház szabadon 
választhatott lelkészt. El is választotta szinte közakarattal 
a volt lelkész fiát Keresztúri Józsefet, ki a felső-zempléni 
esperes segédlelkésze volt. Választását követei által meg-
erősítés végett, épen most egy éve, be is jelentette az egy-
házmegyei gyűlésnek. De a gyűlés, a helyettes bacskai 
lelkész azon jelentésére, hogy a választás vesztegetéssel 
s nem is annak rendje szerint történt, a választást meg 
nem erősítette: hanem egy négy tagból álló küldöttséget 
nevezett ki, mely mind a vesztegetést nyomozza, ha volt, 
mind ujabb rendes szavazást tétessen; oly világos hatá-
rozattal, hogy a kit e szavazás utján az egyház lelkészének 
elválaszt: annak a nt. esperes ur a Concessát azonnal adja 
ki, s az egyház vigye rendes lelkészének. 

Megjegyzendő, hogy a bacskai anyaegyháznak van egy 
oly leányegyháza Lelesz, hova a lelkész éven át bizonyos 
meghatározott díjért hatszor kimegyen az urvacsorája ki-
szolgáltatása végett : de ezen leányegyház hivei soha a 
bacskai templomba nem járnak, magoknak levén levitájok, 
a consistóriumban részt nem vesznek, semmi építkezésekbe 
be nem folynak. 

A küldöttség hiven végzé küldetését. Megjelenésének 
határidejét maga a helyettes lelkész szószékből a megelőző 
űrnapján kihirdette. Az anyaegyház gondnoka még a lele-



szieknek is tudtul adta a választás napját, a melyen többen 
meg is jelentek Leleszröl. Ámbár magok is kétkedtek fe-
lőle, illeti-e és mi arányban őket az általuk még soha nem 
élvezett választási j o g ; annyival inkább, mivel jól tudták, 
hogy a legnjabb egyességben, mely az anya-és leányegy-
ház közt kötetett, erről még csak emlités sincs téve, és j o -
gosan nem is lehet; mert a jogélvezet teherrel jár. 

A küldöttség semmi vesztegetésnek nyomára nem 
jővén, szavaztatott. A szavazók nagy többsége K. J .-et kí-
vánta lelkészének. A küldöttség jelentése nyomán, az e. 
megyei határozat szerint, esperes ur K. J.-nek ki is adta 
az engedélyt, — nem egyszer, hanem kétszer is megerő-
sítvén öt bacskai lelkészi hivatalában, oly feltétellel ugyan, 
hogy már csak a jövő Sz. György napján lépne be lelkészi 
hivatalába, a min K. J. meg is nyugodott, M. F. helyettes 
lelkésztársán is akarván segiteni, kinek nem lett volna 
fejét hová lehajtani, ha ö azonnal Bacskába átköltözik. 

Ki mondaná, hogy ez ügy még nincs ekképen be -
végezve teljesen ? Ki tagadhatná, hogy K. J. maga a megye 
által is megerősített lelkésze Bacskának ? Ki hinné, hogy 
még ez ügyet maga az egyházmegye fel is akarhatná for-
gatni : a mit csak önmaga és esperese legrútabb compro-
missiója mellett tehetne ? 

És mégis igy történt. A lelesziek, természetesen min-
denféle bujtogatás és vesztegetés következtében rávétet-
ték magukat, hogy az espereshez egy folyamodást nyújtsa-
nak be és r észökröl, kiket szavazatjog sem illetett, ujabb 
szavazatot sürgettek és kértek. Ezen folyamodványra a mult 
őszi e. megyei gyűlés, a lelesziek választói joggal nem 
birhatását figyelembe sem véve, ujabb szavazást rendelt, 
és hogyan ? ismét kiküldi az elébbi küldöttségnek csak 
két tagját, nem gondolva sem az elébbi négytagú küldött-
ség, sem a maga határozata, sem esperese tekintélyével. 
És a két egyén nem is átallott kimenni önténye ellen; de 
jelentést nem tett. 

Igy álltak a dolgok, midőn a mult őszi egyházkerü-
leti gyűlésre octóber 10-én mind K. J. lelkész, mind a 
bacskai egyház beadta panaszos levelét, az alsózempléni 
egyházmegyei gyűlés ujabb határozata és eljárása ellen. 
Az egyházkerületi gyűlés az illető egyházmegye későbbi 
eljárását határozatilag felfüggesztette, az esperesi meg-
erősítéssel bevégzett papválasztást, mely K. JL-et fenálló 
törvényeink szerint bacskai lelkészszé tette, helybenhagyta 
s megerősítette, egyszersmind az esperesi hivatal által 
annak végrehajtását elrendelte. 

Az igazság kívánja, az egyházi rend, jog és törvény 
követeli, hogy ezen egyházkerületi határozat iránt, mely 
igen nagy szótöbbséggel hozatott, valamint az egyes illető 
egyházak, ugy különösen az egyázmegyei hivatalnokok, 
esperes s ülnökök letett hitök szerint is tisztelettel s enge-
delmességgel viseltessenek. A hivatalról lemondani szabad: 
de a felsőbb törvényes határozatnak ellenszegülni nem 
szabad, ez eskü elleni bün. 

Nem szólaltunk fel : de valóben sajnáltuk és mélyen érez-
tük a nagy közönséggel együtt, az alsó-zempléni e.-h.-megye 
hivatalnokainak ujabb eljárása törvénytelen és céltalan voltát, 

midőn az egyházkerület határozata ellen maga az egyházke-
rület eleibe hivatkozik; fölteszi, hogy mint maga tett, májd az 
egyházkerület is felforgatja legtörvényesebb s legjogosabb 
saját határozatát, Miért tartja határozat ellenére ily sokáig 
függőben a lelkésze után epedő egyházat és elválasztott 
lelkészét ? Miért nem rendelte el onnan a helyettes lel-
készt ? Miért utasította el még most is vigasztalás nélkül 
az egyház hiveit magától ? Miért okoz e szegény népnek 
több költséget és fáradságot ? Miért enged maga szándé-
kosan időt és alkalmat egy két bujtogatónak az egyház 
kebelében ? Feleletet kérünk. Illő, hogy az egyházkerület 
mind az egyházjog és rend érdekében komolyan lépjen fel 
ez ügyben. Egy pap. 

ÉSZREVÉTEL A MAROSI EGYHÁZMEGYÉBEN PARTIA-
LIS SYNODUS TARTÁSA, MEGVÁLTÁSA CÍMÉN GYA-
KORLATBA VETT RAVATAL TÁRGYÁBAN, MELY ÖSZ-
SZESZEDETETT GÖNCZI LAJOS, KELEMENTELKI EV. 
REF. LELKÉSZNEK ISMERTETÉSÉBŐL, ÉS ARRA 

KIADOTT CÁFOLATBÓL. 

Gönczi Lajos kelementelki ev. ref. lelkész, mint visz-
szaélést ismerteti a nyilvánosság terén, a marosi ev. ref. 
egyházmegye papi kormányának azon eljárását, mely sze-
rint egyszeri partialis synodus tartásának megváltási terhét 
egyes ekklézsiákra, azoknak papjaikra és iskolatanitóikra 
egy száz conv. vf, összegben rója ki, lásd Prot. Egyh. és 
Isk. Lap 46. sz. 1860. nov. 16-ról 1. 1513. 

Ezen ismertetést a szenvedélyesség észrevehető nyi-
latkozatával , a marosi egyházmegye esperese Péteríi 
József a tudatlanság, kevélység és rosz akarat ezen nemte-
len három ösztön müvének bélyegzi, és előre megígéri, 
hogy meg fogja cáfolni azt részletesen maga a rendes 
idejében összegyűlendő partialis synodus; (lásd Prot. Egyh. 
Lap 1860. dec. 30., 52. sz. 1. 1703. 

Az olvasó várja vala esperes úrtól, hogy a közvéle-
mény megnyugtatására, cáfolat gyanánt közölni fogja azon 
partialis synodusi, vagy valamely más felsőbb egyház ható-
sági intézvényt , melyből annak törvényes kelléke felől 
magának megnyugvást meríthessen; de mekkora csalódás 
lepé meg, midőn a partialis synodus igért firmája helyett, 
tizennégy papi egyén aláírása alatt jelenik meg a cáfolat 
(lásd az idézett lap 4-ik számában 1861. jan. 27-kéröI 
1. 108.) 

Nem szűkség mély belátás arra, hogy meglehesen 
ítélni, miként ezen cáfolat a helyett, hogy az igazságot 
felderítse, azt tűzte ki feladatául, hogy a közvéleményt 
félrevezesse, a helyett, hogy egy papi kormány iránti 
bizalmat erősítse, tekintélyét emelje, mindezeket épen meg-
csökkenti, és pedig azzal, hogy egy nyilvánságos törvény-
telen intézvényt védelmez; azzal, hogy a szenvedélyesség 
csaknem minden soraiban észrevehető; azzal, hogy védelmi 
modora és esaközei olyanok, melyek egy testület tekinté-
lyével egybe nem illők, sőt demoralisatiora vezérlök. 

Miután ezen tárgy sokkal fontosabb, hogysem hallga-
tással elmellözni lehessen; mert az egyházmegye vallásos 
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életének anyagi, és erkölcsi következményeire hatást gya-
korol;—miután az a nyilvánosság Ítélőszéke eleibe kiállít-
tatott, nemcsak jogosított, de erkölcsileg kötelezett lévén 
az igazság kiderítéséhez járulni: e célra elégségesnek 
tartom a jelenségeket és tényeket szárazon ugy, a mint 
megjelentek, registrálni; mert ezek közül mindenik magában 
hordván becsét, egy kis fáradság és részrehajlatlanságra 
van szükség — ugy sorozni őket — hogy természetes kö-
vetkezések szerint összeállítva, igazi névértéküket, ugy 
anyagi és. erkölcsi hatásukat az olvasó közönség belölök 
megláthassa. 

Következik a tények összeállítása. : 
1-ör . Azon jelenségből, hogy esperes ur igéretét be 

nem váltotta, mert a cáfolat partialis synodus firmája helyett 
tizennégy papi egyén aláírása alatt jelent meg, azt kell 
következtetni, hogy a hallgatólag helybenhagyó többség 
az ismertetés mellett áll; mert köztudat szerint a marosi 
egyházmegye papi személyzete hatvankettőből áll; követ-
kezőleg leszámítva az aláíró tizennégy, meg azon más 
kilenc papokat, kikről a szerkesztőség a csillagozás alatt 
azt jegyezte meg, hogy cáfolatot küldöttek; tehát összesen 
huszonhárom papi egyéneket; a többség harminckilenc 
személyben adja ki magát. 

De nagyobb fontosságú azon erkölcsi hatás, mely ily 
cáfolati modorhoz küldetésénél fogva, eredményében kár-
tétel nélkül le nem járhat, épen azon természete szerint, 
hogy minél több aláiró megnyerhetése tekintetéből erkölcsi 
toborzást kénytelen gyakorolni. Mi, hogy nem is hiányzott, 
nem lenne nehéz kimutatni. 

2-or. Azon jelenség, mely szerint a cáfolat szeinre-
hányólag azt emlegeti fel ismertetőnek, hogy háladatlan az 
ö kormánya irányában, mert ez nekie többb régibb hibáit 
eltűrte; valamint a dolog lényegéhez nem tartozik, ugy 
másfelöl szenvedélyesség jellemével bir ; a kormányzó 
testületre homályt vet, miért mulasztotta el a hibát, ha 
létezett, inegfenyiteni. A mi pedig leginkább figyelemre-
méltó, rosz szándékú oly gyanúsítás, mely ellen a gyanu-
sitott az eset kijelelése nélkül magát nem is védheti a köz-
vélemény előtt. 

3-or . Aljas, törvénytelen eljárás nevével illeti a 
cáfolat azt, hogy ismertető a tárgyat a nyilvánosság terére 
állította ki. 

Ezen jelenség megerősíti azon véleményt (prosumtio), 
hogy cáfolok azon okból nem szeretik e téren a tárgyat, 
mert a tény olyan, melyért a közvélemény előtt meg kell 
pirulniok. 

Azonban, minél inkább bizonyos, hogy a kormány 
legbiztosabban nyilváníthatja magát, hogy a kormány iránti 
bizalom annál erösebben gyökeredzik meg a népben, minél 
nyilvánosabban folytatja dolgait; annál becsesebb szint vált 
magára ismertető nyilvános eljárása, s annál sötétebbet 
cáfolóknak az ellen feljajdulása. 

4-er . Azon jelenség, mely szerint a cáfolok a nyilvá-
nosság terén arról biztosítják az olvasó közönséget, hogy a 
panasz a sérelem terén orvosoltatott volna, nem kevesebb, 

mint nyílt bevallása a visszaélés valóságának, és hogy azt 
orvosolni szükséges. 

5-ör. Hibául teszi ki a cáfolat, hogy ismertető ho-
mályba burkolt érthetetlen kifejezésekkel él. 

Ezen jelenség elé állítja azon vélelmet, hogy a marosi 
egyházmegyében valamely félelmes papi tiszti önkény ural-
kodik ; mert az köztudat, hogy csak kényszer uralma alatt 
kénytelenittetnek allegoriai leplekbe beburkolni az ismerte-
tök véleményeiket. 

6-or: A cáfolat öt pont alá sorozott hibáztatást emel 
ki az ismertetésből, melyeket igy ád elő: Hibáztatja is-
mertető, 

a) hogy évenként négy partialis tartatik, 
b) hogy a partialis idejét válóperek veszik igénybe, 
c) hogy száz conv. f. összegbe vettetik ki a partialis 

tartás megváltásának terhe. 
d) hogy nem számol a partialis a maradékról, 
e) hogy élethosszáig tart a hivataloskodás. 
Csak egybe kell vetni az ismertetés tartalmát a cáfo-

lat ezen öt pontjával, és kitűnik, hogy a fentebbi öt pontok 
alatti tételek cáfolat tárgyául csak azon okból állíttattak fel, 
hogy a mi az ismertetésben, mint visszaélés megrovatik, 
attól a figyelem más tárgyra vezettessék; mert a dolog azon 
lényegén kivül, hogy a megváltási dij száz forintban vette-
tik ki, és a feleslegről a kezelök és kezeltetök csak maguk-
nak számolnak, a többiek indokolásul csak mellékesen hozat-
tak fel. 

7-er. Azon indoklás, hogy a megváltási dijt tárgyazó 
intézvény az ostromállapot idejében, részint a költség kimé-
lés és alkalmasabb helyiség, részint azért léptetett életbe, 
hogy a lelkészség félrevonult titkos gyülésezéssel ne gya-
nusittathassék, nem elégséges az igazolásra. Mert ha a két 
első megbizonyosulható lenne is, az utóbbi Önkényt vonta 
volna maga után azt, hogy a rendkívüli körülmények meg-
szűntével megszüntessék a rendkiviili ravatal is. 

Egyébiránt a figyelem legméltóbb tárgya az, hogy az 
intézvény lényegében esperesi tukmálásnak (oktroyalás) 
bizonyosul meg. 

Ugyanis, a ki az erdélyi ev. ref. összes anyaszent-
egyház szerkezetének bár ABC-jét ismeri, az igen jól tudja, 
hogy akármely törvény, vagy bármely nagyobb fontosságú 
intézmény — legyenek azok bármi cimüek — úgymint 
cultust, igazság, vagy fenyiték-szolgáltatást, politikai kor-
mányzást, egyházi vagyonkezelést, vagy felügyeletet tá r -
gyazók, csak is az egyházi hatalom kezelésére rendelt 
felsőbb és alsóbb hatóságoknak, egyházi és világi rendből 
álló orgánumainak beleegyezések és határozatilag megálla-
pított firmájuk alatt nyerhetik meg a törvényesség jellemét. 
Miután pedig a cáfolat ily firmát kimutatni képes nem vala: 
ezen jelenség által bevallák a közvélemény ítélőszéke előtt, 
hogy az intézvény egy bureaucraticug esperesi szülemény, 
melyről, ha cáfolok be nem vallják is vala, hogy az ostrom-
állapot alatt született, azon kornak polgári intézvényeivel 
hasonlatosságából rá lehetett volna ismerni, melyet egyéb-
iránt azon elv sem lenne képes megigazolni, mely szerint 
az állíttatik, hogy csak oly egyházi intézvény számithat 



életre valóságra, mely a polgári államélet viszonyain gyö-
kereződik. 

8-or. Azon tételt, hogy a száz forint rovatai nem sok, 
azzal indokolja, hogy husz év alatt egyes ekklézsiára ezen 
tereh egyszer kerül elé. 

Kivánatos lesz vala, hogy a cáfolat mutassa ki az 
adatokat is, miként esik az? mert ha az ismeretes adatokat 
Összeállítjuk, másként adja ki magát az eredmény. 

Ugyanis, van az egyházmegyében 62 ekklézsia,, a 
partialis tartatik évenként négyszer, ha tehát mindenik 
ekklézsia magára elég erős lenne a ravatal terhét elhor-
d o z n i , tizenöt év múlva kerülne elé újból a sor ; ha pedig 
ugy van a dolog, a mint a cáfolat elé adja, hogy a kevésbbé 
tehetős ekklézsiák ketten, sőt hárman is együtt viselik e 
terhet ; akkor ezen kiosztás arányában a 15 évnél hamarább 
is elé kerül a sor. 

Egyébiránt, hogy az egyházi vagyon kezelése mekkora 
kíméletet vesz igénybe mindenki átláthatja, a ki tudja azt, 
hogy a protestantismus autonomiája, az önfentartáson nyug-
szik, és pedig az ekklézsiai vagyon helyes kezelésétől van 
feltételezve. Ugyanazért a kíméletlen kezelés helytelen ro-
vatai által, az önfentartásra rendelt vagyon fogyasztására, 
s ennél fogva az autonomia elleni öngyilkosságra lassan ölő 
méreg gyanánt ható eszköz, mely annál veszélyesebbé 
"válhatik jövendőre az egyházmegyei vallásos életre anyagi-
lag és szellemileg, minél inkább tudva van a marosi egy-
házmegyében, hogy azóta, mióta ezen rovatai életbe léptetett, 
nem hiányzottak már is egyes esetek, melyekben még a 
legvagyonosabb ekklézsiák is kölcsön-pénzre szorultak, 
már a legelső megváltási száz forint rovatai megszerzése 
végett. 

Arról, hogy a maradékról mindég számolnak a keze-
lök, és hogy az iskolatanitó-képezdére fordíttatik, a köz-
véleménynek kételkedni nem szabad, mig a számolati adatok 
ellenkezőt nem tanúsítanak. 

Azonban az ismertetésben az levén megérintve, hogy 
az csak maguk a kezelök közt történik, kivánatos lett volna 
a közönség megnyugtatására, hogy a számolat eredménye 
az ekklézsiákkal, ezeknek megnyugtatásukra, a nyilvános-
ság utján közöltessék; kivánatos lett volna, hogy a cáfolat 
említette volna meg, számmal kitéve azon mennyiségeket, 
melyek évenként, és előkerült esetek alkalmával az iskola-
képezde számára, mint osztaléki maradék épen ezen cím 
alatt beküldeték, mert az iskolatanitó-képezde pénz-alapja 
nagyobbára adakozásból gyűlt, és köztudat, hogy a visita-
tiók alkalmával e célra minden egyes ekklézsiából egy 
conv. ft. rovatai vétetik fel, melynek felét az ekklézsia 
pénztára, a másfelét pedig a pap és iskolatanitó fizetik. 
Miután pedig ez elmulasztatott, az illető felsőbb egyházi 
hatóságnak megérdemli az az iránti figyelmét, hogy a száma-
dásoknak felsőbb helyröli megvizsgálását megrendelje, s ha 
valami oly maradék üti ki magát, mely az iskolatanitó-
képezde számára az eltelt évről még be nem küldetett, az 
a képezde számára bevétessék és az eredményről a közönség 
megnyugtassák közhírré tétel által. 

9-er . A cáfolatban előhozott azon indokolás, hogy 

azon ismertetés, mely a visszaélésnek megrovása céljából, 
hírlapi térre állitatott ki, az egyházmegyének köztiszteletben 
álló, a cáfolatban név szerint kijelelt gondnokait, magukat 
vádolná, méltó boszankodást idéze elő, miden nemeskeblü 
tagjaiban az anyaszentegyháznak. 

Ezen indokolás alaptalansága kitűnik azon jelen-
ségből, hogy a mint kimutatva van, a kérdés alatti ravatal, 
a tisztelt fögondnok uraknak befolyásukon kivül, csupán 
esperesi tukmálás szüleménye; és nem nehéz átlátni, hogy 
ezen indokolás szándékában nem egyébb, mint a terro-
rismusnak a rabulistikától elsajátított nemtelen eszköze, a 
végre , hogy a tiszti visszaélések megrovásától , vagy 
azok ellen panasz emeléstől egyesek elrettentessenek. 

Ezen tény belbecsére nézve rokonságban áll a házaló 
vándor nőknek azon gyakorlatukkal, mely szerint ők, ha 
hibás tetten éretnek, az ellenök célzott és kiérdemelt fe-
nyitö-vesszőt, azzal tartóztatják vissza, hogy azok ellenébe 
ártatlan gyermekeiket fordítják, kiket hátukon tarisznyába 
hordoznak. 

10-er. Mily nagy legyen azon bün-tulajdonitás, me-
lyet ismertető kiérdemelt, azon tétel felhozásával indokolja, 
hogy ismertető azon egyházmegye kormányát rótta meg, 
mely az erdélyi ref. összes anyaszentegyházmegyéi között 
erélyben, rendtartásban, érdemben leginkább kitűnő. 

Ezen indoklás nem bir több becsesei, mint a mennyit 
kölcsönöz nekie azon jelenség, hogy ezt a megdicsért kor-
mány organumai maglik hirdetik. 

Azonban, mig a marosi egyházmegye papi kormánya 
oly elvekre és segédeszközökre támaszkodik, melyekkel a 
nép bizalmát kiérdemli, melyek a vallásos életet ugy anya-
gilag, mint szellemileg táplálják, az erkölcsöket a rom-
lástól megóvják , és minden ínségekben vigasztalást és 
segélyt nyújtanak, addig magához hódithatja az alája ren-
delt ekklézsiáknak szivét; de ha világi oly haszon érdekek-
hez és segédeszközökhöz folyamodik, melyek az egyházi 
javak jövendőjét veszélyezik, és azon bizalmat, mint erköl-
csi kapcsolatot, mely közte és ekklézsiai közt nélkülözhetet-
len, megvizsgálják, oly romlandóvá válik minden hatalma 
és ereje, mint a földnek akármely más hatalmassága. 

De legfőbb szomoritó tanúság ezen jelenségből az, 
hogy érdemei mámorában, midőn magát legerősebbnek 
tartja, nem veszi észre a veszélyt, mely az esperesi kor-
mány tekintélyét, ugy mint az alája rendelt ekklézsiák-
nak és papjainak anyagi és szellemi jövendőjét fenyegeti. 

Igenis, országszerte lehetett hallani, hogy a marosi 
kormányzó esperes urnák, peres eljáráson kivüli fenyíték, 
igazság kiszolgáltatásokban, továbbá politikai, akár egy-
házi vagyonkezelést tárgyazó igazgatási ágakban, melyek-
ben tudniillik a tractusnak világi gondnokai befolyással 
nincsenek, erélyében és segédeszközeiben annyira kevéssé 
van fogyatkozása, hogy többektől lehetett már azon észre-
vételt hallani, hogy erejében, tulbizakodása, erejéveli visz-
szaélésre, túlságos hajlama és bátorsága oly cselekedetekre 
vez ériették, melyek által jövendőjét feláldozta jelenének, s 
ha a folytatással meg nem szűnik, jelenlegi törvényes ha-
talmát is kockáztatja. 

* 



11-er. Még az exercismus eszközét is megkísérti a 
cáfolat célja elérésére, exercismus oly tudomány, melylyel 
az egyházi személyeknek egy neme a sötét korban, bizo-
nyos mondatok által ördögöket űztek s olvastak ki az ör-
döngösökből s azokkal az ördöngösöket kigyógyították. 

Felhozza a cáfolat, hogy ördög bujt az ismertetőbe, 
és miután előszámlálta, hogy ismertető micsoda rettenetes 
vétkeket követett el, mondja a fenn elősorolt ördögűző 
mondatokat, s bizonyos boszorkányi pertárgyalási modor-
ban, ismertetőnek még vitae anteactáit is felhozza, s meg-
hagyá atyailag, hogy a jó lélekkel inspiráltasson magának, 
azaz, álljon az esperes ur pártjára. 

Miután azonban tudva van a daemonologiáböl, hogy 
az angyallélek a világosság, az ördöglélek a sötétséghez 
tartoztak, hogy a sötét kor elenyészte után ma már kitisz-
tulva van az eszme, mely szerint az, a mi akkor ördög 
munkájának tartatott, ma nem egyébbnek ismertetik, mint a 
természetes okok és következmények rosz szüleményének, 
a fen elésorolt tények és indokok összeállítása után nem 
nehéz átlátni, hogy ismertető és cáfoló felek közöl melyik 
van az ördög által inspirálva. 

12-er. Azon gyakorlat, mely szerint az ekklézsiák 
évenkint rendre egyszer kebelökbe partialis tartásra ven-
dég szerető szívvel fogadták és látták el, az egyházmegyei 
papi fraternitást, táplálta a vallásos érzelmeket és erköl-
csöket ; s ezáltal fentartotta azon erkölcsi kapcsolatot, mely 
a vallás hivei és papi tisztjei közt szükséges; de ennek 
helyébe becsempészett azon gyakorlat, mely szerint éven-
ként egyszeri partialis tartás keblileg befogadása helyett, 
négynek tartási terhe, megváltása rovataiként vettetik ki, 
azon kivül, hogy anyagi kárt tesz és megrontja az erkölcsi 
kapcsolatot, egy oly erkölcsi kényszerítést rejt magában, 
melylyel az egyébiránt még meg nem rontott egyéneket is 
csupa kegyvadászatból, épen azon jelleme által, hogy az 
ekklézsiák és papjai tetszésükre bízza a választást, ha vál-
jon keblileg kivánják-e fogadni a partialist, vagy annak 
tartója terhét megváltani, ezen utóbbinak teljesítési kész-
ségére hajtja, és igy szolgai lelkeket készit, melyet azon 
eredményből lehet kimutatni, mit a cáfolat maga vallott be 
tudniillik, hogy többnyire kifizetik a megváltási dijt. 

A mi a dolog lényegét illeti: 

Megbizonyosul cáfolok bevallása alapján, hogy mint 
tukmált esperesi intézmény áll fen tiz évek óta, mely sze-
rint évenként négy partialis tartás terhe megváltása címén 
négyszáz conv. ft. hajtatik be a marosi egyházmegyében, 
mely a tiz év alatt négyezer conv. ft. összegre megy. Ezen 
figyelemre méltó anyagi erőnek csak azon kétharmadával, 
melyet az ekklézsiák fizettek, mekkora segélyt lehetett 
volna nyújtani a népnevelés emelésére, ha ezen üdvös célra 
fordíttatik vala, a helyett, hogy az a tiszt, uralkodási papi 
önkénynek jövedelméül szolgáljon. 

D,e e tárgy felett intézkedni az illető egyházi hatalom 
köréhez tartozik. 

Ezen intézkedés,. ha lényegét boncoljuk, valóságos 
szemfényvesztő mű, melyet a cáfolatban előidézett tény 

állásokból lehet kimutatni, és a melyet hallgatással mellőzni 
nem lehet. 

Fizetik a megváltási dijt az ekklézsiák és azoknak a 
partialisra megjelenéssel köteles papjai és iskolatanitói, ós 
megosztják ezen pénzt azon papok és iskolatanitók közt, a 
kik azt fizetik. 

Mi szükség van tehát azt papi tisztek kezükbe fizetni, 
csak azért, hogy a kiosztásig átmeneti időszakon üresedést 
hagyjon maga után. 

Lehetséges-e ezen eljárást megtisztítani a bureau-
craticus jellemtől ? 

Nem azt hozná-e magával az igazság és egyszerűség, 
hogy minden egyes ekklézsia elöljárósága a maga papjával 
igazítsa el, a partialison megjelenés terhét? csak igy lehet-
nek mentek a papi tisztek a bureaucraticus gyanútól, a 
rovatali pénz felhajtásának és kezelésének kellemetlen 
fáradságától, másfelől, az ekklézsiák azon igazságtalanságá-
tól, hogy olykor is partialisi költséget fizessenek, midőn 
ottan képviselőik és papjaik meg nem jelennek. 

Ugyanazért ezen helytelen ravatalt, már csak azért 
is szükséges megszüntetni, nehogy több bajt húzzon ma-
ga után, és az ekklézsiák eszmélödvén, a ravatalt megta-
gadják. 

Valamint köszönettel tartozik a közvélemény ismerte-
tőnek, hogy ez ügyet a közvélemény terére kiállította, és 
pedig elég szelid, oly kímélő modorban, melyből észre 
lehet venni, némi maga mérséklését és lelki függetlenségét 
még engedelmességének közepette is; és épen azért neki 
csak becsületére válhatik: ugy másfelől a cáfolatban nem 
rejtőzhetik el az önkénynek hódolás, annyira, hogy nem 
menekülhet az olvasó azon gondolattól, hogy ezen cáfolatok 
mindnyájan az esperesi azon szellemi mintájára készíttet-
tek, melyet az ö nyilatkozatában a Prot. Egyh. Lap 52-ik 
számában közszemlére kiállított. 

A korlátlan hatalom, kivált az olyan, mely nem anya-
gilag ; de erkölcsileg hat a gondolatra, akaratra és tettre, 
sokkal jobban megrontja az annak hódolót, mint az azt 
gyakorlót. Ugyanazért vigasztaló jelenség gyanánt kell 
venni, és dicséretére szolgál az egyházmegyei papi összes 
testületnek, hogy aránylag sokkal nagyobb szám a cáfolatot 
alá nem iróké. 

Allegóriái ábrázolatban a fenebbi esemény igy adja 
ki magát: Az egyházmegye hajója legényei közül egy tag 
kikiáltja a nyilvánosság tengerén, hogy roszul gazdálkodik 
a kormányzó-testület, a hajó és személyzete fentartására 
rendelt jövedelemmel. 

A hajós kapitány emberevő cápa alakjába felkiált, 
martalékra nyitott boszus szájjal, ördög bujt az aljas párt-
ütőbe, magokat az admirálokat sértette meg, majd kiretten-
tem a hajó legénysége összes szavazatával a háládatlant, 
hogy érdemlett sírját találja fel a habok hullámaiban. 

A legénységnek, kiváló tizennégy hiv tagjai, végre-
hajtandók a parancsolt műtéteit, minthogy befátyolozva 
valának a sötétség fejedelme által, az áldozatra jelelt párt-
ütő helyett a halászhorgot vetik ki, melyet a kapitány ké-
szíttetett, melybe a martalékra vágyó cápa azon boldog 



hitben, hogy az maga az áldozatra rendelt tag, mohón 
belefalván, azon vette észre magát, hogy tulajdon míve 
által megfogva, a közvélemény itelöszéke előtt áll. 

Tollas Károly 
szövéndi ekklézsia tagja a marosi ev. ref. egyházmegyében. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK, Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

III. 
Jelen levelemet előbbi számitásom szerint már nem 

Piteströl kell vala küldenem; de Istennek ugy tetszett, hogy 
nem meheték tovább akkor, midőn már elkészülve valék; 
kell tehát, hogy a második levelem óta történteket előso-
roljam. 

Ugyanis, mint már talán említém is előbbi levelemben, 
főgondom volt, hogy a gyermekekre és ifjakra terjeszszem 
ki pásztori gondoskodásomat, mert az evangyéliomi műkö-
dés áldása, a hitnek virágai, ezeken látszódhatik meg majd 
leginkább, ezekben virulhat Isten, Krisztus és szent vallá-
sunk dicsőségére. 

Ezen szempontból eljövetelem után mindjárt össze-
keresgettem Pitesten az elhagyatott csemetéket, s találtam 
20 fiút és 6 leányt, összesen huszonhat ifjút, kiket a leg-
szükségesb vallásos és erkölcsi ismeretekre megtanítván, 
confirmáltam a gyülekezet jelenlétében, s ugyanakkor az 
uri szent vacsorát is kiszolgáltattam nekik, s másodszor a 
gyülekezetnek. Mint gyüjtém össze ezen szegény lelkeket, 
körülményesen le nem Írhatom. Tájékozásul elég legyen 
annyi, hogy minden atyánkfiát felkeresvén, megkérdeztem, 
van-e ott gyermek, ifju, továbbá a Sztaroszti urnái, hol sok 
mesterlegénynek, inasnak neve feljegyezve van, kiirtam a 
hitünk szerint valókat. Aztán, ha láttam, vagy egy magyar 
arcú ifjút, gyermeket, uton, útfélen megkérdeztem, ma-
gyar-e, mi vallású ? S ha reformátusnak mondta magát, 
vagy épen nem tudta mi vallású, de magyar, az iskolába 
híttam s tanítottam, s midőn néhány igy összegyűlt, meg-
kérdeztem őket, tudtok-e még reformátust olyan idejűt, 
mint ti, ismertek-e ? híjátok el, s csak igy boldogulhaték. 
— Igaz, hogy midőn aztán egy oláhot, vagy más nemzet-
belit, szólítottam meg — arcáról magyarnak vélvén — ; ki 
véletlenül híveink közül velem volt, elmosolyodott; de 
hiába, ez nekem missionarius kötelességem, különben célt 
nem érek. Összegyűjtvén őket, mivel felserdült ifjúk és 
leányok is voltak köztük, minden tekintetből külön tanítot-
tam a fiukat, leányokat hetekig mindennap, egyik nap egy, 
másik nap a másik nemből valókat. Febr. 24-kén volt az 
én életemben is még elő nem jött nap, midőn a 26 elhagya-
tott ifjút confirmáltam, száznál több mindenféle hitfeleke-
zetü hallgatóság, s a polgári hivatal képviselőjének jelen-
létében. Alkalomszerű prédikációt ezen alapigék szerint 
tarték: Ti vagytok a Jézusnak hivatalosai (Pál, Rom. 1, 
6.). A gyülekezet megindulva volt, én magam is nem tar-

tóztathattam meg magamat, hogy olykor-olykor egy könyet 
ne ejtsek. Kikérdeztem az ifjakat; feleltek, a mint tanultak, 
én a nekik tartott ez utolsó tanítást, egész beszélgetéseimet 
ugy intézém, hogy az éltesb hallgatók is tanulják s értsék 
meg vallásunknak azon igazságait, egyházunknak viszon-
tagságos történetét, s vallásunkban az isteni erőnek, az evan-
gyéliomnak örök diadalát, melyekről eddig nem hallottak. 
Ezen confirmatiókori prédikációmat s beszédemet mihelyt 
időm lesz, elküldöm. A confirmálást ugy hajtottam végre, 
mint ez nálunk szokás, azon kivétellel, hogy nagyok is 
levén köztük, letérdepeltettem őket, s kezeimet fejökre te-
vén,megáldottam. Egyszer, mi lelkipásztorok is térdepeltünk, 
midőn felszenteltek, s innen is kiindulván — én, ki minden 
cerimoniának ellenese vagyok — okadatolva látom ez egy-
szeri térdepeltetést. Miután a confirmatió megtörtént, s a 
gyülekezet lelkéből láttam, mintegy facsarodni a könyet, 
szokott egyszerű szertartásunk szerint az uri szent vacsorát 
szolgáltattam ki, először a confirmáltaknak, azután a gyü-
lekezetnek. Ezen isteni tiszteletünk s az ér. szolgálatom, 
reggeli 10 órától délutáni 2 óráig tartott, s hála legyen 
Istennek, hogy bármily lelki kimerültségem árán igy volt és 
igy lehetett. 

Február 20-kán nagyméltóságú gróf Mikó Imre 
urat, a pitesti reform, egyház fögondnokául közakarattal 
megválasztatván, mihelyt ő nagyméltósága kegyes feleletét 
vettem, a hozzá küldött levél másolatát is közönség elé 
juttatom. 

Ugyanekkor az egyházat érdeklő iratokat, a mik 
vajmi kevesek, Kovács Zsigmond algondnoktól immár átvé-
vén, az egyház ládájába tettük, az egyik kulcsot magamnál 
tartván. A számadásokat is megvizsgáltam, s kitűnt, hogy 
még deficit maradt, de már ezt is eligazítottam, még 16 
arany levén fizetni való, melyet is részben a szőlő árendá-
jából fogok kifizetni, majd ha megint visszajövök. 

Most jöjjünk a cerimoniálékra. Itt Oláhországban az 
első levelemben fölemiitett nézetből, a protestánsok is kö-
vették az oláhos cerimoniát, gyertyázást s más effélét. 
Bukarestben is égett, mikor prédikáltam, az oltár helyén 
egy polcon a gyertya. Az én evangyéliomi nézetemmel ez 
meg nem egyezhetvén, már az uton gondolkoztam, mit 
teszek majd, ha a gyertyát előmbe az asztalra teszik ? mert 
minden isteni tiszteletnél, papi szolgálatnál igy szokott lenni, 
no, itt gondolám, meggyül a bajom, a minthogy ugy is volt. 
Hallván még első prédikálásom előtt, hogy gyertyáról be-
szélgetnek — melyet az asztalra fognak tenni — én ki-
nyilatkoztatám, hogy ez nem egyezik meg hitelveinkkel s 
aztán néhány hivönk előtt egész prédikációt tarték ezek 
célszerütlenségéről. Mondhatom, hogy a tusakodásig har-
coltam nézetem mellett, s kinyilatkoztatám, hogy e meg-
győződésünktől el nem állok, s másként nem engedek tenni, 
ha megköveznek is. A római kath. testvéreknél — ha meg 
van, legyen — de minálunk ilyesminek értelme nincs, 
nekünk lelki világosság kell, mi lélek- és igazságban 
imádjuk az istent! S mi történt ? a hivek tartottak tőle 
hogy kifutnak az imádság helyéről, ha gyertya nem lesz, 
legyen gyertya, s még sem lett; s mégis, nem hogy kifu-



tottak, de jöttek volna még többen is hallgatni az Isten 
igéjét, ha férnek. Később a több vasárnapon szinte igy 
levén, most már egy sem szeretné a hivek közül az asztalra 
tétetni a gyertyát. — Egy hallgatóm mondja később: no 
tiszteletes uram, de már esketésnél égni kell majd, mint 
szintén a halottnál, gyertyának. Nem fog atyámfia, s nem 
engedtem gyújtani gyertyát, midőn egy törvénytelen házas-
ságban élt párt megeskettettem; — a halott feletti gyer-
tyára pedig szinte nemmel felelék, minek, mondám, kiham-
vadt élet felett égő gyertya! nincs annak ott helye, — a 
sötét takarón a sirontuli élet hitének kell világolni. S midőn 
igy készitgetém őket elöre^ s lelkem minden erejével nye-
segettem a tévgondolkodást, az igaz hitnek töviseit, im egy 
halottunk lett, egy ág. hitv. gyógyszerészné. Na, itt gon-
dolám, megint meggyül a baj, mert az ágostai testvéreknél 
be van véve a gyertya, megint ugy lett. A papi szolgálatot, 
német-magyarok lévén a felek, reám bizták, mely nyelven 
tartsam, s én magyarul Ígértem, hogy végzem, ugy a mint 
a mi egyszerű szertartásunk szerint legtisztességesebb. 
Csak egy jó énekes ember levén vele, énekeltünk koporsóba 
tétel előtt, s imádsággal szenteltem be, az itteni szólásmód 
szerint, a halottat. Jött a temetés ideje. A templom-fun-
dusra kellvén hozatni a halottat, én is elmentem, hogy a 
háztul tisztességesen ének szóval hozzuk el. Oda érvén, 
egy nagy viasz-gyertyát akartak nyomni kezembe, melyet 
én a mellettem állónak adattam át. S mi történik most ? 
Hozni akarják a halottat, de befedetlenül, befátyolozatlanul, 
a mint szokás ez itt. Épen egy kis szél fűt, s azt mondom, 
igy nem lehet, be kell szegezni. Nem uram, mondának a 
magyarok is, ez oláhországi szokás, ezt meg kell tartani. 
Be kell mondom szegezni azt a koporsót, különben én nem 
temetek. A halott iránt is kegyelettel kell lennünk. Óvjuk 
az idő viszontagságtól azt, a mi úgyis összerombolva van 
immár. Becsüljük meg, a ki nekünk kedves a halálban is. 
Ez, s még ily szavak után szépen beszegezték a koporsót, s 
mentünk énekszóval a templom-fundusra. Oda érvén, min-
denki tartotta kezében a gyertyát, s kérdém már most meg 
é n : nem gyújtják meg? Talán nem is szükséges az, mon-
dának magyarjaink, s szépen gyujtatlanul maradt a gyertya. 
— Én a kérdést lélektani szempontból tevém, s mily jól 
esett, hogy az azelőtti gyertya mellett harcolók sem akar-
ták meggyújtani a gyertyát. Éneklés után prédikációt tarték, 
s ez alkalommal is megadta nekem Isten az örömöt, látni 
az elvadult lelkeket megindulva. Mert nagyon csalódnék, 
ki azt gondolná, hogy itt könnyebb a szónoki hatás, mint a 
hol rendes egyházi élet van. Itt meg kell ám küzdeni a 
könyért. A nők hamarább megindulnak. De a férfiak, kik 
mint ilyen bujdosók, mindenünnen megjöttek immár, nem 
egy könnyen indulnak meg. — Aztán mégis sir örömében 
a lélek, ha őket megindulva látja. Néz egy darabig merev, 
zilált tekintettel; méri a gondolatot, fürkészi az arcot, 
egyszer csak szelidebb tekintet száll reá, kiesik egy köny 
szeméből, letörli, de jön a másik is, s a zord férfi arcát 
kezével elfedvén, sir. Most legyen elég erről ennyi. — Ha 
Isten éltet és megtart, egy lelkipásztorságtanba való lesz 
ez. Prédikáció után megint volt egy kis baj. Ezelőtt itt a 

temetés ugy történt, hogy egy fekete keresztet vittek elöl, 
aztán fedetlen fővel menvén, énekeltek, a hivek a hogy tud-
tak, s vitték a halottat fedetlenül. Minden másként lön. A ké -
részét eltétettem a padra, a befedett koporsó előtt mentünk 
énekelve. Én nem, de hiveink egész városon át, lenn tárták 
kalapjaikat, mondtam, hogy tegyék fel, de látván, hogy ez 
tetszik, ez egyet meghagytam nekik. Hogy mindent elfeled-
tessek, az uton majd mindég énekeltünk, a temetőben lete-
tettem az egy ölnyi mély sirra a halottat (én tettem a r en -
delést a sír mélységéről, mert itt Oláhországban csak térdig 
érő sírt szoktak ásni) és sirbeszédet tartván, megáldottam 
a halottat, s énekeltünk, mig egészen be nem temették. 
Még azt meg kell említenem, hogy midőn félig be volt 
töltve a sir, a földet taposni beállítottak egy embert! én 
egész lelkemben elborzadván ezen: azonnal kihíttam az 
embert, s 'megmondám később a jelenvalóknak, hogy ezt ne 
tegyék, becsüljék meg halottjaikat; az én halottamat, ugy 
mondék, ne taposná senki, hiszen az szivtépö, midőn a föld 
hull reá ! becsüljék meg az embert még akkor is, midőn 
összeomolva porba t é r , hogy por legyen ismét, a mi 
volt. 

Most még e hosszú levél bevégzöjéiil egy talán mind-
ezeknél erösebb dolgot kell köztudomásra juttatnom. Pi-
testen vannak magyar római katholikusok is, kikhez Kimpu-
lungról a barát szokott kijárni. — Az ifjak között, kiket 
confirmáltam, a többek közt volt egy reform, szüléktől 
származott, de római kath. pap által keresztelt ifjú is, 
kit más ürügy alatt egy éjszakai mulatozás után álmaiból 
fölveretve, hajnalban magához, a mulatság helyére hivatott 
a barát, s igy szólt hozzá: te katholikus vagy, hogy mer-
tél te áldozni menni a reformátusokhoz, a miénk az igaz 
hit, azok félhitiiek, rongyos hitűek, az ö vallásuk Magyar-
és Erdélyországban is megtöretve van, ők sötétségben 
járnak, sem gyertyájuk, sem keresztjük (Uram! világosítsd 
meg, s bocsásd meg vétkeit) ! A fiu felelt, pekem vonzott, 
azért mentem, reformátusnak tartottam s tartom magam, s 
ezen hittől halálig el nem állok. Mi is katholikusok vagyunk 
az apostoli nevezet szerint, de nem római katholikusok. 
Van nekünk gyertyánk is — hazudsz, közbe vág a barát— 
tiszteletes urunk azt mondá, mond a fiu, hogy a látatlan 
Krisztus tartja kezében az evangyéliomot, ez a mi világos-
ságunk, s a templomban és templomon kivül ez fénylik 
minekünk. A barát, kinek szavai hasonlók az ezelőtt két-
századdal élt gúnynévvel nevezett jezsuitákéhoz (azért 
mondom ezt, mert Jézus nevéről nevezték magukat, s mégis 
Jézus ellenes tudományt, szeretetlenséget hirdettek és 
gyakoroltak,) nagy dühödten csak azt mondá : neked nagy 
böjtben hozzám kell jönnöd és meggyónnod, az igaz hitre 
térned; a fiu mondá, a mienk igaz hit, s én e mellett maradok. 
Ezzel távozni akarván, a jelenvalók visszaráncigálták, ezt 
mondván: neked római katholikusnak kell lenned; a fiu 
felelt: bocsássanak ! én nem leszek más, mint református, 
ha tűzre tesznek is. Meghallván ezen hajborzasztó esetet, 
elhivattam a fiút, s ezeket az elöljáróság előtt beszélte el, 
én aztán az egészet irásba tévén, a jelenvaló Sztároszti 
által törvényesíttettem, hadd legyen ez is a missiói acták 



között, majd hasznát veszem én ennek. A mennyire fájt ez 
eset, hitünk gyalázása egy baráttól, ki a templomozást is 
ide jővén, egy erkölcstelen háznál tartja; ki a halálos be-
tegnek fel nem adja a szentséget; s a halottat beszentelve 
ott hagyja, felvévén érte a könyörület filléreiből gyűlt stólát, 
(ittlétem óta történt mind ez) ; kivel épen nem érnek célt a 
római katholikusok, ki tettei miatt nekem s mindnyájunknak 
gyalázatunk; a mennyire fájt ez eset, mely boszantó és 
nevetséges; ép ugy örültem, hogy kevés ideig tartó gyenge 
munkámnak már is ilyen sikert adott az Isten; — s hogy a 
rosz akarat ily erős galyacskát talált, melyet letörni nem 
birt. Jól esett, lelkem örült, mert a szavak az én szavaim, 
melyet mondottam nekiek. A fiu, ki megérdemli, hogy nevét 
feljegyezzem, mesterinas, 16 éves, Barabás Máté. Hála 
Istennek! ily erős hit hallásán és látásán eszembe jutottak 
Jézus szavai, melyeket az ö követőinek a pogány századosra 
mondott: Bizony mondom néktek, még az izrael népe kö-
zött is nem találtam ilyen nagy hitet. (Mát. 8, 10.)-

Itt a tény, atyámfiai, először Ítéljetek, kire illenek a 
barát szavai, másodszor pedig, tegyétek a mint kell buzgó-
ságtokat, az Isten és evangyélioini szent vallásunk nevében 
kérvén. — Én itt megmozgatván a lelkeket, s plántálván 
ugy, a mint Isten erőt adott! bármint sajnálják is itteni 
híveim, egy időre megyek tovább az apostoli pályán, melyen 
mentül tovább értem, annál több erőm, buzgóságom van, 
hogy ne lankadjak, söt küzdjek, ha éltemet adom, ha lelkem 
megszakad is a szent munkálkodásban. 

Istennek szent kegyelme legyen velünk! 
Oláhország, Pitest, mart. 4. 1861. 

Czelder Márton 
reform, lelkipásztor. 

— — 

t A r c a. 
HALÁLOZÁS. 

A mult héten ismét jeles fiát vesztette el hazánk, 
kitünö munkását az irodalom és buzgó tagját egyházunk. 
Szemerei Szemere Pál, a magyar ujabb irodalom egyik 
veterán bajnoka, a magyar tudós-társaság nyelvtudományi 
osztályának rendes tagja, f. hó 14-én halt meg Pécelen. 
Temetése 16-án délután 3 órakor volt. — Nem a mi tisz-
tünk, hogy az elhunyt férfiúnak írói érdemeit ezúttal előso-
roljuk ; hanem annál nagyobb kötelességünk róla, mint 
egyházunk hü fiáról, s mint különösen a pesti ref. egyház 
nemeslelkü jótevőjéről megemlékezni, a ki már ezelőtt 
évekkel, nagybecsű öszves könyvtárát a pesti prot. főisko-
lának hagyományozta. — A hála és kegyelet emléke vi-
rasszon tehát a jóltevö neve, s áldás és béke lengjen po-
rai fölött! 

KÉRELEM A PROTESTÁNS LELKÉSZ URAKHOZ A HELY-
NEVEK MAGYARÁZÓJA ÜGYÉBEN, 

F. évi Január 7-én felhívást tettem a „Helynevek 
Magyarázója" cimü könyvre, melyet hét évi fáradság 

mellett, mintegy 3 — 4000 helynévvel sikerült egybe-
állíthatnom. 

A munka első füzete kész, mely A és B betűvel kez-
dődő helyneveket 8 — 10 nyomott íven fogja adni, eddig 
ismert magyarázatjaikkal, tekintve azonban, hogy a közön-
ség magokról azon helyekről kívánja a magyarázatokat, 
melyekre vonatkoznak, és csak ezek hiányában, és ezek 
mellett halgatja meg a nyelvészet és történelem adatait, 
tekintettel a Szakmunkára, melyet a m. tudós társaság 
1837-ben és később 1853 Febr. 7-én tartott nyelvtudo-
mányi osztálygyülésben pártfogása alá vett, tekintettel, 
hogy e tárgyra nézve érdekkel biró, irántok érdekelt értel-
miségek meghalgatandók, tekintve a munka nagy és min-
den honfit egyaránt illető fontosságát, mély tisztelettel 
kérem fel és különössen a protestáns lelkész urakat, szíves-
kedjenek ez ügyben az általok lakott és ismert helyiségek-
nek neve történeti eredetét, a menyiben a tárgy engedi rövi-
den beküldeni, s ezt kérem anyival inkább, mert ez év Au-
gusztus havában az első füzetet közre bocsátani szándékom. 

Lakásom Pest. Lövész u. Ensel ház. 
i f j . Eésö Ensel Sándor. 

VISSZAUTASÍTÁS. 

Tetszett egy valakinek e lapokban ,,a lőcsei evang. 
államgymnasium" cimü közlésben a tények elferdítésével 
személyem elleni alaptalan gyanúsítást terjeszteni, mely 
ellen, kivált miután más hírlapokban is felvétetett, cáfolólag 
válaszolni, annyival inkább szükségesnek tartom, nehogy a 
t. közönség véleménye félrevezettessék. 

Az idézett közlés célja, ugy látszik, az lehetett, elle-
nem emelt vád által és írásomra az „államgymnasium" iránt 
részvétet gerjeszteni, és hivatalos eljárásomat helytelennek 
nyilvánítani. Igazolásom hivatalos útra tartozik, az egyház-
kerület fog felette Ítélni. A tények pedig az idézett közlés-
ben a valóságtól eltérőleg adatván elő, cáfolatul és értesí-
tésül szolgáljon: 

1. A főm. kir. udvari kancellária rendeletére a nagym. 
magyar kir. helytartó tanács által m. 1860-ik évi december 
31-kén 40,832. sz. alatt kelt leiratában felszólittatván, 
„miszerint a lőcsei államtanoda további szervezése, s 
általában annak az egyház és állam irányábani állása ügyé-
ben tüzetes véleményt nyilvánítsak", — tettem azt hivata-
los kötelességemnél fogva, honi, polgári s egyházi törvé-
nyeink, s a m. 1860-ik évi tiszai egyházkerületi és egye-
temes gyűlésünknek ez ügyben hozott határozatainak 
alapján. A „lőcsei evang. község véleményének meghall-
gatásáról" a nevezett leiratban egy szó sem áll, s e 
„meghallgatásra nem is szorultam, miután a lőcsei 'evang. 
község a m. nyáron esperességi és kerületi kiküldöttek, és 
későbben aug. 3-kán Miskolcon e kerületi gyűlés által 
tökéletesen kihallgattatott, és a tökéletesen érvényes és 
eljárásomat szabályzó kerületi határozat, az államtanodát 
illetőleg, csak a meghallgtás után hozatott. 

2, Későbbi rendelet az után felszólított, hogy ez 
ügyben a „lőcsei conventet és iskolai felügyelőséget kihall-



gatván," nyilatkozatukat véleményéin kíséretében ter jesz-
szem fel. Ennek következtében felszólítottam Lőcsét, hogy 
nyilatkozzék, első felterjesztésem közlése mellett, s mai 
napig választ nem vettem. 

3. Nem a „superintendens", hanem az egyházkerület 
rendelkezése alá tartozónak nyilvánítottam az evang. isko-
lai ügy felsegélésére rendelt pénzt, és ezen elvet vallja 
mindenki, ki autonomiánkhoz ragaszkodik. 

Egyébiránt, miután a „lőcsei államtanodának jogtere 
egyedül az 1859-ik évi september l - j é n kelt pátens egyik 
paragraphusára szorítkozik, mely ellen kerületünkkel 
együtt én is meggyőződésből nyilatkoztam, ne várják a 
lőcsei államtanoda pártolói, hogy helyi érdek miatt elvein-
ket megtagadjuk. S azt sem hiszem, hogy koholt, vagy el-
ferdített hírekkel engem az egyenes útról le fognak terelni, 
vagy személyem megtámadása által az államtanoda ügyé-
nek pártolást szerezni. 

Kelt Bélán, mart. 14. 1861. Máday Károly *). 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missió számára: A gelléri 

és bogyai egyesült ref. egzház 5 ft. A k. ládányi ref. egy -
ház 2 ft. 26 kr. — A sz. gáli ref. egyház 10 ft. — A te -
mesvári ref. egyház 5 ft. — k. lövői egyháztagok 1 ft. — 

Á Libánonvidéki keresztyének számára: A k. lá-
dányi ref. egyház 1 ft. 85 kr. — 

A nemes-oroszi ref. egyház, lelkész és tanitó szá-
mára : K. lövői néhány egyháztag (a lelkésznek) 1 ft. — 
a tanítónak 50 kr. — A d. almási ref. egyház (a lelkész-
nek) 2 ft. — a tanítónak 1 ft. — az egyháznak 1 ft. — 

A pesti prot. árvaintézet számára: K. lövői néhány 
egyháztag 1 ft. 50 kr. — 

A pesti prot árvaintézet számára: A győri ref. egy-
ház 6 ftot. küldött be azon kijelentéssel, hogy ha az ala-
pító tagok közé lép be. Szerk. 

Gróf Ráday köngvtár megszerzésére adakoztak: 
A gelléri és bogyai egyesült ref. egyház 6 ft. E. - lö-

vői egyháztagok 1 ft. Petneházi ref. egyház 5 ft. Duna 
földvári ref. egyház 12 ft. U. m. öreg Nemes József 1 ft. 
Nemes Sándor 1 ft. Értékes Pál 20 kr. Csigi Fer. 20 kr. 
Szabó Zsig. 50 kr. Nemes Benj. 20 kr. Farkas Sánd. 50 kr. 
Szendri Józs. 10 kr. Katona Zsigm. ur 5 ft. Czentericz 
Ján. 50 kr. Szili Istv. 10 kr. Nemes Gáb. 50 kr. ifj. Nemes 
Józs. 40 kr. Parray Pálné 15 kr. Kovács Dán. 20 kr. Ben-
cze Istv. 1 ft. Tószegi Sánd. 20 kr. A lelkész 25 kr. Fabó 
Andr. agárdi ev. lelkész 1 ft. összesen 25 ft, 

Közli Török Pál. 

* ) Tisztelettel kéretnek a többi lapok szerkesztői, hogy 
e sorokat közzétenni szíveskedjenek. M. 

A pesti reform, gymnásium részére: A gel lér i 
bugyai egyesült ref. egyház 2 ft. küldött. 

Közli Török PáL 

ELÖFIZETÉSI FELHÍVÁS A „HÁZI KINCSTÁRIRA. 

„Házi Kincstárunk" az emberi mívelödés minden-
nemű szebb törekvéseit ugy kívánja feltüntetni, hogy 
azokra a vallásos ihlet hamvát lehellvén, a családi kegye -
let tárgyaivá legyenek. 

Ily szempontból kiindulván. „Házi Kincstárunk" t a r -
talmát képzendik: 

1. Vallásos irányú s tiszta honszeretetre lelkesítő 
költemények. 

2. Erkölcsi nemesítő, szivképzö, elmederítö rövid 
iránybeszélyek. 

3. A vallás, társadalom s népélet körében maguk-
nak 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 neve-

zetesebb vonások s mozzanatok. 
6. Protestáns egyházi s iskolai életünk jelenéből 

merített rövid közlemények. 
Igyekezni fogunk, hogy lapunk nyelvezete egyszerű, 

érthető és világos legyen, hogy igy tartalma és formá-
jánál fogva egy iránt mind a rendes, mind a vasárnapi i s -
kolának életszükséggé váljék, e mellett miveltebbek is lelki 
élvezettel forgathassák. Mit annyival inkább reménylünk el-
érhetni, miután munkatársakul irodalmunk legjelesbjeivel 
dicsekedhetünk, különösen pedig biztos igéretét birjuk ha -
zánk legkedvesebb írójának, JÓKAI MÓRNAK, hogy lapun-
nak legalább is minden második számába egy egy kis e l -
beszélést adand. 

Külalakja, kiállítása s előfizetési ára marad a régi, 
azaz egész évre 2 f t . fél évre 1 forint. 

Gyűjtőknek minden 8 példány után egy tisztelet-
példányt adunk. 

E programból meggyőződhetik a tisztelt olvasóközön-
ség, hogy az általunk újonnan megindítandó „Házi Kincs-
t á r " igazságot és ismeretet szomjúhozó protestáns hitsor-
sosinkra nézve csakugyan valódi családi kincstár óhajt 
lenni. A kitűzött magasztos célt azonban csak ugy érhetjük 
el, vagy közelíthetjük meg, ha protestáns ügyünk lelkes 
pártolói e vállalat körül is szent buzgalommal seregeinek 
össze, és a „Házi Kincstár" fentartása körül előfizetők 
gyűjtése által közreműködni kegyesek lesznek; mert ily 
hallatlan olcsóság mellett, csak tömeges pártolás után l e -
szünk képesek feladatunknak megfelelni. 

Dr. Ballagi Mór 
felelős szerkesztő. 

Batizfalvy István és Peti József tanárok, 
mint segédszerkesztők. 

Felelős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

Pest, 1861. Nyomatott Énge l é s Mandellonál , ( E g y e t e m utca) 2. sz. 



SZERKESZTŐ- ES KIADO-
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
H e l y b e n : házhozhordással fé lévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldésse l 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. 

PROTESTÁNS 

KÖLTSÉGVETÉS EGY MAGYARHONI PRO-
TESTÁNS AKADÉMIA FELÁLLÍTÁSÁRA. 

(Vége). 

I I I ) Mely tudományok volnának a fenemlí-
tett szakokban eloadandók? K é r d j ü k e l é b b : k i t , 
vagy kiket fognak e szakok nevelni, s mily tudo-
mányok szükségesek leendő növendékeiknek s 
hallgatóiknak? — A theologiai szak, világos, 
lelkészeket s hittudományi tanárokat, a jogi, jo-
gászokat, ügyvédeket, államhivatalnokokat s oly 
világiakat, kik sem ügyvédek, sem hivatalnokok 
nem lesznek, de maguknak a politikai tudomá-
nyokban alapos ismereteket fognak akarni meg-
szerezni ; a bölcsészeti leginkább tudós- s főreál-
tanodai tanárokat, nevelőket s olyanokat fog ne-
velni, kik a nélkül, hogy a tudományt kenyér-
kereset módjának néznék, nemes tudvágyból és 
saját kimivelődésükre többet fognak keresni,mint 
a mennyit akár a magánnevelés, akár az alsó 
tudós és reáltanodák nyújtanak és nyújthatnak. 
Némely tantárgyai e szaknak: elméleti bölcsé-
szet , egyetemes és honi történelem , nemzeti 
irodalmak és nyelvek, természeti tudományok, 
közérdekűek lévén, kívánatos, hogy azokat necsak 
a szorosan vett bölcsészeti szak növendékei, ha-
nem más szakbeli tanulók is hallgassák és tanul-
j ák ; s hihető, hogy azt, mint külföldi egyetemeken 
történik, fognák is tenni. 

E szerint: 
A. A bölcsészeti szak elöadandói: 
a) Elméleti bölcsészet, névszerint: logika és 

metaphysika (Hegel szerint csak logika) psycho-
logia; természet bölcsészete; ethika, jus naturae, 
privatum et publicum, aesthetika; vallás bölcsé-

szete ; a történet bölcsészete, a bölcsészet törté-
nete. — A bölcsészeti tudományok Encyclopae-
diája. 

b) Természeti tudományok: P h y s i k a és me-
chanika; szerves és szervetlen Chemia; termé-
szetrajz, névszerint: ásvány-, növény- és állattan; 
physiologia, geologia, népszerű orvostan a leendő 
lelkészek számára, kik a falukon, tudva levő do-
log , orvosok hiányában gyakran kénytelenek 
ezek helyét pótolni. Közönséges gazdászat, miután 
honunkban, kivéve a nagy városiakat, majdnem 
minden ember, a tudós ugy, mint nem tudós, 
gazdasággal foglalkozik. 

c) Mennyiségtudomány: Közönséges és felső 
mathesis, elméleti-, gyakorlati-, mérési kísérle-
tekkel. 

d) Történelem: 0-, közép-és uj kori, egyete-
mes s magyarhoni történelem; nemkülönben 
azon országoké, melyekkel Magyarország külö-
nös viszonyban volt és van. Osztrák tartományok, 
Szerbország, Bosznia, Bolgárföld, Havasalföld, 
Lengyel és Gácsország története. 

e) Nyelvészeti tudományok: R é g i b b n y e l v e k -
ből : a görög, római, héber; ujakból: honiakból a 
magyar, német, szláv; külföldiekből a francia, 
angol, olasz, illető irodalmuk történetével, remek-
írók fejtegetésével, s ha kell, irály-gyakorlatokkal. 
Irály elmélete (theoria styli). Nyelvek bölcsészete. 
A magyar, arjai s héber nyelvekhezi rokonságuk 
miatt tárgyalandók volnának, még a fin, sanskrit, 
arabs, syr, chalcl nyelvek is. Végre előadandó. 

f ) Neveléstudomány közönséges épugy, mint 
különösen népneveléstan, előadó, miként kelljen 
falusi s városi iskolákat szervezni, azokban a 



népet oktatni, nevelni, mit tudni a leendő lelké-
szeknek annál szükségesebb, mivel Ők ily isko-
láknak természetes felügyelői. 

B. A theologiai szak eloadandói: 
a) Szentírási hittudomány (theol. bibliea), 

melyliez tartozik a szentírásnak, mint a pro-
testánsok hite főkutforrásának alapos ismereté-
hez ke l l ő : isagoge, hermeneutika, exegeús ve t e r i s 
et novi testamenti, dogmatika, bibliea (ó és uj test. 
szentirók hitét fejtegető) szentírási régiségtan 
archaeologia bibliea); szentírási földrajz, történet, 
héber régiségek szoros értelmében. A szentírás 
magyarázata a héber, s görög nyelvek tudását 
már feltételezi; alapos ismeretekre vezetni a nö-
vendékeket a nyelvészeti szaknak a dolga. 

b) Történeti hittudomány: egyetemes keresz-
tyén és magyarhoni prot. egyház története (hi-
stória ecclesiastica), kereszt, hitfejléstan (dogma-
tologia christiana) a keresztyén hitágazatoknak 
időbeni fejlését előadó; egyházi régiségtan (archaeo-
logia sacra) a vallásos élet nyilvánulásának mód-
jait tárgyaló, a miként az koronként isteni tiszte-
letben,ünnepekben (ker. ünnepek körzete, cyclusa) 
s sz. művészetben jelentkezett. 

c) Elméleti hittudomány (theol. theoretica) 
evang. ker. hit- és erkölcstudomáuy, hová soroz-
ható a vallástan fsymbolica) is, mintegy a ker. 
vallások statistikája, az egyes ker egyházak hit-
ágozatit fejtegető. A hittudományok körrajza (en-
eyclopedia, theol.), a hittudományok rövid elméle-
tét és irodalmát előadó. Régibb időkben előada-
tott apologetíca és polemica is, melyek közöl 
amaz az evang. egyház tanainak védelmével, 
emez más egyházak tanainak cáfolatával foglal-
kozott. 

d) Gyakorlati hittudomány (theol. practicaj, 
Ide t a r toznak : isteni szolgálattan (cathechetica, 
homiletica—tanácsos a vasárnapi s ünnepi evang. 
és levél szövegek gyakorlati magyarázata is — 
liturgia), egyházi kormánytan (magyar prot. egy-
házi jog); leikészettan (theol. pastoralis, az egye-
temes egyházi életnek lelkész általi bölcs vezeté-
sére tanitó, miszerint a látható egyház is az Isten 
országát mindinkább közelítse. 

C) A jogi szak tantárgyai: 
a) Jog vagy törvény tudomány szoros é r te -

lemben, névszerint: magyarhoni magán (polgári) 
és közjog, (államjog); bányajog, váltójog; osztrák 

polgári s államjog; büntető jog ; prot. egyházi 
jog, magyar és külhoni; jus canonicum; római 
jog; perrendtartás. Tiszti irály. Diplomatika. 
Észjog bölcsészeti tudomány lévén, e szaknak te-
endői közt van említve. 

b) Országtani tudomány. Magyarhoni, osztrák-
birodalmi s egyetemes statistika. 

c) Országlati (politikai) tudományok: Poli-
tika és policia (alkotmánytan, törvényhozás; kor-
mányzattan, igazságkiszolgáltatás, biztonsági s 
jóléti rendőrség, népnevelés, honvédelmi, külügyi 
politika) stb. 

d) Nemzet s államgazdászati t u d o m á n y o k . 
Nemzeti vagyon mivolta s emelésének módjai; 
financügykezelés; financtudományok. 

e) A jogi s politikai tudományok encyclopae-
díája. 

IV. Hány tanár kell ezen tudományok elő-
adására f 

AJ Bölcsészeti szakban szükséges : 
1. Az elméleti bölcsészet előadására 2. 
2. Természeti tudományokban: Physika és 

mechanikára 1, chemiára 1, növénytan s közön-
séges oeconomiára 1, állattanra, physiologiára s 
köz. orvostanra 1, ásványtanra s geologiára 1, 
összesen 5. 

3. Mathematikai tudományokra 1. 
4. Egyetemes s magyarhoni történetre 2. 
5. Nyelvészetre: római irodalomra 1, hel-

lenre 1, héber s keleti nyelvekre 1, magyarra 1, 
németre 1, szlávra I, angolra 1, franciára 1, 
olaszra 1, összesen 9, kik közöl az első 6 okvetlen 
alkalmazandó. Szláv irodalom tanára leginkább 
a leendő evan. tót theologusok végett szükséges ; 
kiket azon nyelvben, melyen egykor Isten igéjét 
hirdetni, s a népet tanítani fogják, mindenesetre 
gyakorolni kellend. 

6. Neveléstudományra, s a nevelŐképezdei 
gyakorlatok vezetésére 1. Összesen a bölcsészeti 
szakban 20. 

B) A theologiai szak ágost. és helv. hitvallású 
theologusokat fog nevelni , következőleg azon 
tudományokat, melyekre e felekezetnek elvei be-
folyással birnak, e felekezetbeli tanárok külön 
fogják előadni, mi magával hozza, hogy ily tu-
dományoknak (milyen a dogmatikai és liturgia), 
előadására külön ágost. és helv. hitv. tanárok 
alkalmaztassanak; — a többi e szakbeli tudomány 



akár ágost., akár hely. hitv. tanárok által fog 
előadatni, közönbös. — Kell pedig: 

1. Szentírási tudományokra 2, egyike ma-
gyarázza az ó. másika az uj testamentomot; amaz 
előadhatná még az isagogét, hermeneutikát, emez 
a biblica archaeologiát. 

2. Történeti tudományokra 1. 
3. Elméleti hittudományra 2, egy ágost. s 

egy helv. hitv., mindenike dogmatikát adna elő, 
de az egyik azonkivül a dogmatoligiát, másika 
erk ölestudományt. 

4. Gyakorlati tudományokra, t. i. catheche-
tica, homiletica, liturgica, theol. pastoralisra 1 
ki, ha ágost. hitvallású volna, miután a helv. 
hitvallásuaknál az isteni tisztelet egynémiben 
különbözik az ágost. hitvallásuakétől, a helv. 
hitv. isteni tisztelet módjának fejtegetésével, va-
lamely e felekezetbeli theol. tanár volna megbi-
zandó. Az egyházi jogot a jogi szakbeli tanárok 
adják elő. Összesen 6. 

C) Jogtudományi szakban kell: 
1. jogi tudományokra 1 *). 
2. Országtan, vagy statistikára 1. 
3. Politikai tudományokra 1. 
4. Államgazdászati s financtudományokra 1. 

Összesen 4. — Kell tehát: 
Bölcsészeti szakban 20, theologiaiban 6, 

jogiban 4 **). Összesen 30 tanár. * 
E tanárok közöl némelyek rendesek, mások 

(p. francia, olasz, angol nyelvtanárok) rendkivü-
liek; de lehetnek tiszteletbeliek is, kik rendes 
fizetést a pártfogóságtól nem kapnak, hanem 
csak tandijakat leendő tanítványaiktól, azonban 
az illető szakban bármely tudományt ép ugy 
adhatnak elő, mint rendes vagy rendkívüli taná-
rok. Ilynemű tanárok lehetnek egyebek közt 
zenészeti, festészeti tanár is. Az elébbi vezetné az 
akad. énekkart, s gyakorolná az ev. theologusokat 
a liturgikus éneklendökben. — Minden rendes^ 
vagy rendkívüli tanár egy, vagy több bizonyos 
szakbeli tudomány előadására hivatik meg és 
köteleztetik, de azonkivül más szakában vágó 

V 

*) Ez alkalmasint kevés, kettő kellend, e szerint e szakban 
5 tanár fog megkívántatni. 

**) 5 a fentebbi jegyzet szerint. S igy összesen 31 tanár, 
azonban a bölcsészeti, kivált nyelvészeti szakban ke-
vesebbel is érhetvén be (p. olasz kimaradhat) a ke-
rek szám: 30 továbbra is megállhat. 

tárgyat is szabadon adhat elő. Minden dijas tanát 
mindenik félévben legalább egy tudományt (azt, 
melynek előadására meghivatik) ingyen, minden 
tandij nélkül kénytelen előadni. A tiszteletbeliek 
erre nem köteleztetnek. 

V. Költség. 
Ez részint egyszeri, melyet az akadémiának 

életbeléptetése, az akadémiai épületnek megszer-
zése vagy építése, az illető tantermeknek kellő 
padokkal, asztalokkal, a physikai, chemiai s ter-
mészetrajzi muezumoknak a szükséges szerekkel 
ellátása, könyvtárnak megvétele megkíván, vagy 
folytonos, minden évben ismétlődő és kellő, milyen 
a tanárok díjazása, tanszerek gyarapítása stb. 

Részletesen. 
1. Egyszeri költséget igényel: 
a) Az akadémiai épület megszerzése vagy 

épitése. Szükséges benne: 
Egy aula, mely magában 4—500 embert 

foglalhatna 
Egy könyvtárterem 50—100.000 kötet szá-

mára, s e mellett egy olvasó s egy könyvtárnoki 
szoba. 

Egy igazgatói hivatal szoba, melyben az 
iskolai tanács is tartható. 

Egy pénztárnoki terem. Egy carcer. 
Tizenöt tanterem, ugy, hogy a tanároknak 

legalább fele egy-szerre taníthasson. Több azért 
nem szükséges, mert az előadások, mint külhoni 
egyetemeken reggeli 6 órától fogva esti 6— 8 
óráig tartathatván, ugyanazon teremben felváltva 
több tanár és több órában taníthat. 30 tanár, ha 
napjában mindenik 3 órát adnak, 90 órát foglalna 
el, holott a 15 teremben két annyi óra adható. A 
termek közöl egy olyan legyen, melyben 100 —150 
hallgató fér ; egy olyan, hová 80 —100; kettő, 
hová 60—80; három, hová 40 — 60; négy, hová 
30—40 és négy, hová 20—30 fér. — Ezeken ki-
vül szükséges egy váróterem a tanárok számára, 
egy physikai-, mechanikai- és mathematikai szer-
tár azon terem mellett építendő, melyben a phy-
sika fog előadatni (30—40 növendék számára). 

Egy chemiai műhely és szertár, hasonlón a 
chemiai tanterem mellett építendő. 

Egy természetrajzi: ásvány-, növény- s ál-
lattani gyüjteményterem. 

Egy étterem a tápintézetesek (80—100) 
számára, melyben a szegényebb fiuk laknának is. 



Miután nem szükséges, hogy egyszerre ebédelje-
nek, ha 80 — 100-an volnának is, az étteremnek 
nem kell igen nagynak lenni. E mellett kivánta-
tik egy konyha és egy, vagy két szoba a sza-
kácsné számára. 

Két szoba s egy konyha az akad. pedellus 
számára, kinek kötelessége leend az épületre is 
felügyelni, az akad. termeket tisztíttatni, .fűttetni. 

Egy kórszoba beteg szegény tanulók szá-
mára. 

Ily épületnek előállítására a szükséges kő-
mives, ács, lakatos, asztalos, üveges munkának 
beszámításával, a tantermeknek a kellő padokkal, 
asztalokkal, tanszékekkel, a könyvtárnak a meg-
kívántató állványokkal leendő ellátásával együtt 
hihetőleg elegendő 300,000 pft. 

b) a szükséges tanszerek beszerzésére kell: 
a) egy könyvtárnak, netán a Ráday-félének, 

vételére 15,000 pft. 
/?) chemiai műhely felszerelésére 3,000 ft *). 
7-) phys. mechan. s math. szerek bevásárlá-

sára 8,000 ft. 
d) természetrajzi tárgyak, névszerint mint-

egy 2000 darab ásvány, 1000 db földtani, 1000 
db őslénytani tárgy megvételére 2000 ft. 

e) a tápintézetnek s konyhának felszerelé-
sére 300 ft. 

Összes egyszeri költség: 328,300 ft 0. p. 
2. Évenkénti költség: 
a) Tanárok díjazása. Ez vagy rendes, vagy 

rendkívüli. Azt a tanárok az illető pártfogóságtól 
húzzák, ezt leendő tanítványaiknak tandijaik te-
szik, miket, eddig szokásban lévén, jó lesz tovább 
is megtartani: a szegény tanulók tandíjfizetéstől 
mentek. — A tandíj meghatárzásánál zsinórmér-
tékül szolgálhat az órák száma, egy tudományért 
egyfélévre annyi pft fizettetnék, a hány órában az 
hetenként elő fogna adatni. A tanárok rendes 
díjazásában is némi fokozat lehet: 2000, 1500, 
1000 pft, holott megint zsinórmértékül tanári és 
irodalmi érdem vétethetik. 

10 tanár dijaztatnék 2000 ftjával: 20,000 ft. 
10 tanár dijaztatnék 1,500 ftjával: 15,000 ft. 
10 tanár dijaztatnék 1,000 ftjával 10,000 ft. — 
Összesen 45,000 ft. 

b) Igazgatási költség, akad. ünnepélyek, pro-
grammok nyomatása stb.; ügyészi, pénztárnoki 
s könyvtárnoki hivatal igényel a beirási s bizo-
nyitványi dijakon kivül 1500 ft. 

c) Akadémiai szolgálat: pedellus szabad l a -
káson s fűtésen kivül, ki azonban az akad. terme-
ket tisztogattatni köteles lenne 600 ft. 

d) Világítás és fűtés: 20 t a n t e r e m b e n , m i n -
denikre két ölet vévén 15 ftjával, 300 ft., világítás 
100 ft. Összesen 400 ft. 

e) Tanszerek gyarapítására kell: 
á) A könyvtárra 1000 ft. 

Physikai, mech. s math. szertárra 1000 ft. 
7-) Chem. műhelyre, hol a növendékek kísér-

leteket tenni köteleztetnének 1000 ft. 
d) Természetrajzi gyűjteményekre 500 ft. 

f ) Tanidók segélyezése: 
a) Ösztöndijak 25-nek számára 100 ftjával 

2500 ft. 
/?) Tápintézet 400 ifjú számára, hol ebédet 

kapnának, két tál ételből állót s 1 font kenyeret, 
mindenik növendékre 60 ftot *) vetve, miből a 
szakácsné s a szolgálók fizetésének is ki kellene 
kerülnie 6000 ft. 

g) Pályadijakra minden 3 fezakból évenként 
feladandó kérdések megfejtésére 1000 ft. Összes 
évi költség: 60,500 ft. 0. p. 

YI. Az akadémiai igazgatása. Az a k a d é m i a 
igazgatásában egymást a 3 szakbeli rendes taná-
rok évenként felválthatnák. Kisebb ügyeket az 
igazgató, jelentékenyebbeket a kisebb isk. tanács 
(rendes tanárok), szükség esetében a nagy tanács 
(egyetemes tanári kar) intéz el. 

Az akad. tanítványokra, tannyelvre, vizs-
gákra, szünnapokra, felügyeletre, valamint helyre 
nézve, hol alapíttassák ily akadémia? a bánya-
kerület által kiadott, fenidézett „Tervezet'' 25 — 27. 
§§-saira utasíthatni. Az ott 25-ik §-ban előadot-
takhoz még azt csatolván, hogy ily akadémiának 
még azon esetre sem, ha a bölcsészeti tudományok 
a gymnasiumokon nem fognának előadatni, s a 
hit és jogtudományok ez egyesült főtanodán ta-
níttatnának, 400 — 500 tanulónál több nehezen 
leendvén : mindkét felekezet számára egynél 
többet alapítani valóban felesleges volna, s ha 

*) A T-> d alatti számtételeket a selmeci cs. kir. bányász- *) Ennyibe kerül pozsonyban egy Skaricay-féle tápnöven-
akademiai tanárok határozták meg. dék az ev. lyc. hasonnevű tápintézetében. 



alapíttatni fog-, Pest leginkább arra való, hogy 
kebelében alapíttassák, már azért is, hogy itt 
kitűnőbb tanárokat az irodalmi téren is nagy 
nevet szerzett férfiak sorából könnyebben kap-
hatni *), mint más provinciális városban. 

TAGOSZTÁLYI EGYEZSÉG ÉS EGYHÁZI MAGTÁR. 

(Vége). 
És ha a tanitó iskoláján kivül is ily szép és üdvös 

uton igyekszik hatni a népre, s e mellett az egyházmegyék 
is kimondják határozatban a tagosztály által nyert földek 
megmiveltetését: ezen esetben nem hiszek oly elfogult, ér-
demetlen népet, mely a tanitó földjeit megmivelni, tovább 
is vonakodnék. 

De mielőtt egyházam anyagi viszonyaira térnék által, 
nem hallgathatom még itt, tiszta reformra váró énekügye-

inkre vonatkozólag azon feltűnt szellemi szegénységet, 
melyet legközelebb a mult évben mutattak néptanítóink, 
azon nagy részvétlenség hideg s elnézés által, melylyel 
a derék Ivánka ily cimü munkája: „elméleti és gyakorlati 
kézikönyv az egyházi énekek alapos tanulására," fogad-
tatott az összes protestáns tanitóság részéről, midőn ezen 
nagy hézagot fedező szakkönyvre, egész Magyarországon 
csak 12 előfizető tanitó találkozott. 

Nem régen, egy népes iskola tanítója, épen ének-
ügyeinkről lévén szó, ily jellernzöleg nyilatkozott előttünk 
nagy megelégültségében: „már én megélek holtig azzal, 
a hogy és a mennyi éneket eddigelé a zsoltárból tudok." 
Bizony, ha énekügyeinkre nézve, azon 12 előfizető tanítón 
kivül, valamennyi ily sajátságosan érez és gondolkozik: 
ugy nemigen magasztos jövője fekszik az egyháziénekek 
-célszerű és alapos tanulásának a néptanítók meddő életé-
ben; mert azon bűnös részvéthiány és hideg közönyösség, 
melylyel Ivánka énekkönyve találkozott önző napjaink-
ban, menthetlenül azt árunlja el, hogy falusi tanítóink a 
szebb és korszerűbb éneklésmód tanítása és tanulása körül, 
vagy épen nem akarnak, vagy nem szeretnek tanulmá-

nyozni. De ha a tanitók anyagi szegénysége nem engedi 
azon 1 forint előfizetési díjt kiadni Ivánka nélkülözhetlen s 
minden áron megszerzendő „énekkönyvére," akkor ismerje 
minden egyház erkölcsi kötelességének, e fentcimzelt igen 
érdekes műre saját pénztárából iskolája részére előfizetni, 
hogy a tanitó öntanulmányozása és a fokozatos tanítás 
könnyebb módú végrehajtása mégis eszközöltessék. 

Mert itt fájdalmas érzéssel kell kimondanunk, hogy 
a csak egyszerű énektanítás és gyakorlás is legtöbb isko-
láinkban anyira elhanyagolt, s mindennapiatlan kezd 
lenni; hogy egy-két elviselt éneken kivül, pielyen dél-
ben és estve hazajárnak és ismét iskolába feljönnek a falusi 
m ű z s á k . . . . alig képesek többet elmondani. 

Arany János magyar irodalomra, Hunfalvy Pál nyel-
vek bölcsészelére s altaji nyelvekre, Hunfalvy János 
statistikára stb. 

És én nagyon félek, hogy ha az éneklés szeretete 
és tanítása ily vétkes közönyösséggel mellőztetik nem ke -
vés falusi iskoláinkban, több egyházainkban kihal a nép 
a vallásos életéből, a buzgó, a szivet és lelket emelő temp-
lomi és házi éneklés, miként a feljebbi években sajnosan 
tapasztaltuk a k . . . i egyházban, hol az illető elöjárók 
megdöbbentő panaszuk szerint a fiatalság egyátaljában 
nem tud már énekelni isteni tiszteletek alkalmával, és ha 
vasárnapokon a tanitó későn talál be menni az istenhá— 
zába, a gyülekezet mint valami quakker-sereg, némán ül 
a templomi székekben. 

E tekintetben igen bölcsen intézkedett Gömörben 
az egyházmegyei iskolai választmány Rimaszécsben tartott 
gyűlésében, midőn határozatban kimondá, hogy ezután 
minden tanitó köteleztetik kimutatni az iskolai névsoro-
zatban, hogy minden évben hány uj éneket tanulnak meg 
növendékei az iskolában, s ezt minden szakaszbeli körláto-
gató a választmány gyűlése eleibe is, felsőbb megtekintés 
végett fölterjesztendi. 

Ezenkívül, meleg kebellel fogadtatott egyik körlel-
készség részéről tett azon célszerű és üdvös indítvány,, 
hogy a megyebeli tanitóság két szakaszra osztatván, min-
denik szakaszban egy egy szakértő énekvezér tanítása alatt, 
a tanitók időnkint összegyűljenek s elméletileg és gyakor-
latilag képezvén magukat egyházi énekeink s régibb és 
ujabb nemzeti dallamaink tanulmányozásában, az összes 
tanitóság között, két nagy „éneklő kar" alakuljon, mely 
aztán nagyobb temetkezés s egyházi ünnepélyek alkalmá-
val, a hanyatlott öszhangzatos éneklésmódot régi dicsősé-
gére vissza emelje, s honn egyházában is, minden tanitó 
növendékeit s az ifjúságot, a négy hangzatos éneklésben 
illöleg képezhesse. Az egyházak pedig saját érdekükben, 
minden ily feljebb érintett nemesebb célú összejövetel al-
kalmával legalább 50 kr. napidíjjal segélnék elő tanítóinkat, 
e szent cél megérlelésében. 

Nem azért hoztam pedig a fent irt sorokban ének-
ügyeink jelen szomorú állását nyilvánosság eleibe, hogy 
tanítóink minden szón, minden betűn mindjárt feljajdulja-
nak; mert hol tiznek, vagy húsznak elmondott hibái miatt 
az összes tanitói testületet mindjárt sértve látják, hol min-
den jó célból elmondott szóra, hol minden legkisebb 
érintésre — feljajdulnak tanítóink: ott minden bizonnyal, 
fájó sebet ért a szó, ott kétségtelen nyavalya rejlik a test-
ben, s illő annak gyógyításáról mennél elébb gondoskodni. 
Hiszen tanult orvosok is, mint egy jeles egyházi szóno-
kunk mondja: „a sebeket előbb felfeszegetik s azután 
gyógyítják be." 

De korunk javító s érlelő szellemétől e téren is min-
den jót és üdvöst reménylve, nem szólok tovább e tárgyról, 
hanem egyházamra vonatkozólag áttekintek egy futó pilla-
nattal annak kül és bel állására, hogyha bár a barátságos 
egyezség utján létre jött tagosztály gazdaggá nem tette 
is egyházunkat, de legalább szegényebbek sem l e t -
tünk jövendőre. 

Ugyanis, kisded egyházunknak a most nyert hat hold 
szántóföld jövedelmén kivül, van még egy szépen növe-



kedö „egyházi magtára," melyet egy lelkes fölszólitás 
következtében, 1854-ben alapítottak itt az egyház hivei 
szabad ajánlat utján, mikor az érintett alakító évben közel 
30 köböl szemes élet fizettetett be ezen magtárba, és azóta 
mindig e folytonosan növekedő hasznos intézmény ka-
matjából fedezi egyházunk anyagi szükségeit, s tartja fenn 
iskoláját, templomát és parókhiáját. Ebből épitetett az egy-
ház harmad éve is egy csinos és kényelmes tanulószobát 
a paplakon és egy célszerű magtári épületet. 

Bizony egy jó aratás alkalmával, a legnagyobb sze-
génységgel küzdő egyházban is tetfet&ek össze a hivek 10 
15 köböl életet egy ily jótékony célú magtár megalapítá-
sára — csak az egyház elöljáróiban legyen akarat s e mel-
lett a lelkészben kitartás és erélyesség. 

A szűtori egyházban is akadt oly szűkkeblű egyén, 
ki a magtárba ajánlott gabonáját nem igen sietett befizetni 
a fentirt alapító évben, s ennek behajtására erőszakhoz sem 
kellett nyúlni az egyháztanácsnak; hanem törvényül hozá, 
hogy az olyan egyházközségi tag, ki egyháza fentar-
tására még ajánlatát sem akarja befizetni: köteleztetik 
ezután minden évben, az egyház költségeinek reá aránylag 
kivetett részét készpénzben fizetni. S igy a legelfogultabb 
is üdvösebbnek látta egyszer mindkorra ajánlatát az egy-
házi magtárba kamatjával együtt beadni: mint egész éle-
tében egyházi költség kivetés fejében bizonytalan pénz-
összeget fizetni. 

Ezen egyházi magtárnak — azonkívül, hogy a szűk 
tavaszi napokban a szegényebb sorsuakat fölsegélli, kamatjá-
val pedig az egyház fölvirágzását előmozdítja— van még egy 
nagy szellemi haszna is, jelesül: ezen magtárból fordittatik a 
körülményekhez képest minden évben bizonyos mennyiségű 
búza és gabona az 1856-ik évben egyházunkban alapított 
„községi könyvtár" gyarapítására, mely eddigelé már 105 
darab népszerű könyvvel dicsekhetik. Megemlítendő itt, 
hogy kicsiny községünk 20 p. ftot szavazott meg e könyv-
tár gyarapítására, mely az adóval minden évben kivettetett 
itt a községre, de ezt a mult évben már a főnöki vörös 
ténta, 10 osztrák forintra olvasztotta le. 

Van még egyházi magtárunknak egy igen szép és 
hasznos célja, s e mellett a hivek gondos figyelmét meg-
nyerő oldala is, mely vallásos érzést és egyháza iránti 
meleg szeretetet csepegtet még a vallástalan közönyös 
lelkébe is. Ugyanis, szűk termés és drágaság idején, a be-
gyülendö buza és gabonakamat egyházi intézkedés nyo-
mán készpénzzé tétetvén: az egyház pénztárába ekként 
befolyó felesleges pénzösszeg, az annyira elharapódzott 
embertelen uzsora kevesbitésére, egyes megszorult csalá-
dok, vagy jólelkű szegény szűkölködők felsegéllésére, nem 
épen hosszú időre, minden kamat nélkül, a magukat jelen-
töknek rendesen kiadatik. E szívtelen uzsoráskodás korá-
ban sok szegény emberen segített már e bölcs intézkedés. 

Egy szent ága van még gyülekezetünkben az egyház 
jövedelmének, jelesül: az „Isten dicsőségére való adako-
zás," mely itt a régibb időkben jegyzökönyveink bizony-
sága szerint, nem a legnagyobb buzgóságot tanúsította; 
hanem mióta egy fényes egyház példáját követve, itt is ki-

hirdettetik egész ünnepélyességgel, minden újév reggelén, 
papi áldással kisérve, az egész esztendei adakozás és az 
adakozók nevei: azóta épen tiz annyira szaporodott egy-
házunkban a fölébredt vallásos alamizsnálkodók száma. 
Ezen szent fogás mellett és ellen egyiránt hozhatnánk fel 
ugyan okokat; de itt a puszta elvet örömest áldozatul hoz-
zuk a vallásos kegyesség emelése, s az egyház anyagi j ó -
léte s boldogítása előmozdításának. S igy ártatlan uton, 
inkább gyülekezetünk hiúságának tömjénezünk minden 
újév reggelén: mint lelki tunyaságba sülyedve a Gusztáv 
Adolf-egylet gyűlésére Ulmba kénytelenitessünk utazni, 
hogy ott napi szegénységgel küzdő egyházaink táplálá-
sára, idegen földön esedezzünk irgalom morzsalékért. 

Most a hivő lélek, ha nagy betegségből felgyógyul, 
ha marháját nyerességgel adja el, vagy föltett szándéká-
ban boldogul, valamint a gyermekágyból felkelő nő, mind-
annyiszor megemlékszik „Isten dicsőségéről," s felhozza 
hálaáldozatát az Ur oltárára, a minden áldások és sege-
delem Istenének dicsőítésére. 

Élesztenünk kell tehát minden uton és alkalommal a 
vallásos buzgóság hamvadó tüzét. Emlékezem ama kegye-
letes időkre, midőn itt Gömörben minden vallásos érzésű 
család termett gyümölcse első zsengéjével mindig papjá-
nak kedveskedett először; és midőn a rimaszombati híres 
mesterember vásárokra indult, először mindig Istenével 
kivánt társalkodni és templomba ment, hol az egyház papja 
alkalmilag imádkozott az utasokért és midőn hazajött, 
vagy a pesti, vagy az újhelyi vásárról, sohasem felejté el, 
hogy öt papja buzgó imája kisérte szerencsés utaiban, s 
papjának minden kigondolható ajándékokat hozott vásár-
fiában s boldognak érzé magát hogy vásári ajándékával 
megtisztelheté a papot. 

De fájdalom! e kegyeletes idők elmultak, a vallásos 
kegyesség és keresztyéni jószívűség melegítő fénye, az 
önzés dermesztő hidege által sok gyülekezetben meghide-
gült. De csak élesztő szikra kell, és a hamvadozó hitbuz-
góság tüze lángra gyul ismét az igaz hivők fogékony lel-
kében. Mondják, hogy az önzés elfogult daemona igazgatja 
korunkban az emberek millióinak érzését és akaratját: 
ezért kell, hogy a gyülekezetek vezetői nemesebb irányt 
igyekezzenek adni a hivő lelkeknek, az egyháziasságot, a 
hitbuzgóságot és a kegyes adakozási készséget, Isten o r -
szága terjesztése érdekében, minden nemesebb törekvés-
sel fölébreszteni igyekezzenek. 

Minden egyház elöjárósága — hol az egyházi épü-
letek dísztelen rongyban hevernek, hol csak szükség és 
nyomasztó szegénység hat dermesztöleg a vallásos életre 
. . . . . mondom, minden egyház elöljárósága állítson fel 
mulhatlanul: „egyházi takarékmagtárt," és évenkint kija-
víttathatja romladozó épületeit. 

Mint mindenhez e világon, ugy ehhez is csak akarat 
kell, és mindjárt lesz takarékmagtárunk, s egyházi épüle-
teink díszleni fognak. 

Simon S. 

MKYTAM 



EGYHÁZI ÉNEKEINK TÖRTÉNETE, ISMERTETÉSE, ÁT-
NÉZÉSE. AZ ÉNEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA. 
JAVALLATOK AZ ÉNEKESKÖNYV MEGJOBBITÁSÁRA. 

(Folytatás). 
A mi az énekeskönyvek rendszerét illeti, mint olyan, 

melynek legfőbb kelléke a különbféle énekek egységesítése, 
valami magas tökélylyel szinte nem dicsekedhetik, mivel a 
költészet szabta határt átlépve, tudományos formát öltött 
magára. Oka azon tényben keresendő,hogy az énekeskönyv-
kiadók tudós férfiak, nem pedig költök valának. 

Első mozzanatul az egyházi év szerinti rendezést 
kell tekintenünk, mely bár kezdetnek elég, de arra, hogy 
egységesítsen, teljesen képtelen. Mert miután Krisztus élete^ 
t. i. mennyből alájövetele, e földön működése, és ismét 
mennybe fölszállása, mind a mellett is, hogy a pünkösdi 
szentlélek kitöltetése a kerekséget zavarni látszik, de csak 
is látszik, mert az csak ugy tekintendő, mint Krisztusnak 
az ég és föld előtt lett legfönségesebb megdicsöittetése, — 
tehát miután ezen történet már magában egy kerek egészet 
képez, s ehhez járul még az, hogy az ezt tartalmazó éneke-
ket a könyvekben midég az első helyre méltatták, az utána 
ragasztott darabok csak függelékenként tűnnek fel , a 
minthogy valóban azok is. E rendszer pedig a később^ 
időkig föntartotta magát az énekeskönyvekben, azon hozzá, 
adással, hogy a kiadók, mivel a történetet a philosophus 
dogmával nem tudták összeegyeztetni, mellé mindég ujabb 
és ujabb részeket állítottak fel. Igy p. Bornemisza Péter 
három részre osztott könyvében a praktikus irányú, de az 
egyházi év szerinti rendezethez oda nem illő confessionalis 
énekeket, miután az első részhez hozzácsatolta; egy más 
dogmatikai menetű részt állított fel, mely a teremtéstől 
kezdve egész végső dolgokig vezeti az olvasó figyelmét. 
Természetes, hogy valami nagy szabatosságot nem lehet 
benne keresni. A harmadik részt, minthogy a szerző maga 
is tankölteményekül szánta, csak erkölcsjavitó olvasmány-
nak tekintem. 

Később ismét , miután az ez időben élt Danaeus 
Lambertus 1577-ben kibocsátott „Ethica christiana"-jával 
a morált a dogmától külön választotta, s miután a világ is 
ennek hasznos voltáról meggyőződött, s a morálnak, mint 
különálló tudománynak tárgyalásával nemcsak megbotrán-
kozott, hanem még teljes mértékben meg is kedvelte: az 
énekeskönyvek ismét egy ujabb, a morális részszel gyara-
podtak. De ez határozottabban csak az 1805-diki lutheránus 
énekeskönyvvel, a dunántuli superintendentiától kibocsátva 
lépett életbe. Ugyancsak különálló résznek veendők még a 
különös alkalmakra való énekek majd egy, majd más cim 
alatt, melyeket előbb kellett volna említenem, miután a 
morális tartamú énekeknél elébb vétettek fel az énekes-
könyvbe stb. Ebből látni való, hogy az egyházi év szerint 
való rendezés által az énekeskönyvek tartalmilag egész 
a szétmállásig eltágittattak. 

Másik nem oly hosszú idejű rendszer volt az éneknem 
szerinti felosztás: psalmusokból való isteni dicséretekre 
(melyek a zsoltároknak molnár Albert által lett kiadása 
után elenyésztek), isteni dicséretek és dicséretek, vagy 

énekekre (psalmus, hymnus, oda). De mivel e rendezelben 
is, kivévén a psalmusokat és az ezekből készített isteni 
dicséreteket, az egyházi év vétetett fel zsinórmértékül, 
mint tényleg létező módosítás, s mint olyan, mely korának 
gondolkodásmódját áz énekekről jelzi, megemlítendő ugyan, 
de semmi fontossággal sem bir. Ide sorozhatjuk Szenczi 
Kertész Ábrahám és Márgitai György énekeskönyvét. 

Csak az ujabb időkben történt nevezetesebb változás 
a mi, reformátusok mostani és Kiss János 1811-diki éne-
keskönyve által., 

A mi az elsöt'iUeti, rendezésével legkevésbbé sem 
vitte tovább az egységesítés kérdését, s csak is annyiban 
nevezetes, a mennyiben ujjal mutat az énekek egységesí-
tésének szükségességére. Áz eltérés abban rejlik, hogy itt 
az egyházi év helyett a polgári esztendő vétetett fel alapul, 
s ezáltal céloztatott az egységesítés eszméjének végrehaj-
tása. Igaz, hogy e laza kapocs közé, legelöl állván az újévi, 
leghátulsó pedig az esztendő utolsó napjára való énekek, 
nemcsak azon kétszáz és egynéhány éneket lehet bele 
foglalni, a mely benne van; hanem az összes világ bármi-
nemű alkalmakra szóló énekeit is : de épen azért, mivel 
ily véghetetlen öblös, nem ér semmit, s csak álköntös a 
különben szép belbecscsel biró énekeskönyvünkön. 

Másként áll már a dolog Kiss János énekeskönyvével, 
mely bár négy részre oszlik, mégis nevezetes előhaladást 
mutat ,,a hittudománynak nevezetesebb ágazatairól szóló 
énekek" cimü részében az által, hogy azon adventi, kará-
csom stb. énekek, melyek eddig legelöl szoktak állani, itt a 
közép helyre tétettek. Nevezetesen Kiss János ugy rendezte 
e részt, hogy miután szólt az Istenről és annak tulajdonsá-
gairól, a teremtésről, az isteni gondviselésről, az emberi 
természetnek méltóságáról, és végső céljáról, csak akkor 
tér át a váltság munkájára, ide helyezvén be igen ügyesen 
és helyesen, az emiitett sátoros ünnepi énekeket. S csak 
miután mindezeket igy elrendezte, beszél az anyaszentegy-
házról, Isten igéjéről, a sacramentumokról stb. a halálról, 
feltámadásról és az örök életről. 

Azonban ezen énekeskönyv rendszere, hogy ítélete-
met kimondjam felette, fölemlített fényoldala mellett is több 
részre daraboltságánál fogva (lásd az ismertetési rovatot 
11. szám) szinte, mint a többi énekeskönyveké, hibás és 
helytelen. S figyelmet csak annyiban érdemel, a mennyiben 
emiitett részével uttörés az egységesítésre. 

Még többet is lehetne beszélni a rendszerezésről, de 
minthogy az elmaradottak olyanok, hogy különösebb figyel-
met nem érdemelnek, de meg ha elösorolnók is, valami 
kedvezőbb eredményt ugy sem nyerhetnénk, — róla ez 
úttal emlékezni feleslegesnek tartóin, annyival is inkább 
pedig, mivel legújabb rovatában értekezésünknek a tárgya-
lás végett kitüzöttek mindegyike befejeztével midkét lábbal 
a jelenbe jutottunk; s most már egy más, nevezetesen az a 
kérdés merül föl: micsoda Ösvényen kell haladni, ha azt 
akarjuk, hogy mind egyházköltészetünk, mind énekeskönyvi 
rendszerünk alacsony helyzetéből dicsőbb, magasztosabb 
polcra emelkedjék ? 

Mindkettőre könnyű a felelet, különösen ez utolsóra, 



miután a rendezés tökéletessé tételére már maga a történet 
jelelte ki az utat, Kiss János énekeskönyvének „a hittudo-
mánynak nevezetesebb ágazatairól szóló énekek" cimü 
részével. Mert az ének költői dolog. A költészetben pedig 
semminek sincs helye, mint tudománynak; s igy sem a 
dogma, sem a morál különösen nem tárgyaltathatik, vagy ha 
igen, akkor a költészet megszűnt költészet, s az ének ének 
lenni. Különben is, mint minden költeménynek, ugy az 
éneknek is kell, hogy meglegyen a maga dogmája és mo-
rálja ; mert na ezeknek bármelyike is hiányzik : valódi becse, 
értéke egyáltalában nem lehet. Azonban ezzel korántsem 
azt akarám állítani, hogy a költészet a morálból nem vehet 
eszmét, vehet igenis; hanem csak azt akarom mondani, 
hogy a dogmát és morált szükségtelennek, sőt károsnak 
látom itt az énekekben különválasztani, mivel ezek oly 
viszonyban állnak egymáshoz, miszerint egyiket a másikra 
lehetvén visszavinni, a morális énekek a dogmai tartalmúak 
közé könnyen beoszthatok. S ezt tenni tőlünk a magasabb 
művészet meg is kivánja, s kívánalmának szükséges is en-
gednünk; mert a művészet épen oly becses ajándéka Isten-
nek, mint akár a dogma, akár a morál, vagy akármi más 
tudomány, kivált ha azt is hozzá teszszük megfontolással, 
hogy ez a tudományosságnak mitsein fog árlani. 

Kiviendő tehát itt az, hogy valamint Kiss János a 
történetet a dogmával, ugy a morál is egységre hozassék a 
már példaképen összeöntött historico-dogmaticus részszel. 
5 ha ez sikerül, a mit reménylek, az annyi éven át tapoga-
tott, de el nem ért cél megnyerve lesz. 

A másik kérdést a mi illeti, erre a feleletet csak ugy 
adhatjuk meg, ha nemzeti irodalmunkat veszszük szemügyre, 
miután azon irányok és iskolák, melyek egyházköltésze-
tünkben tényezők valának, a kor által túlhaladva annyira 
elerőtlenedtek , hogy megszűntek többé mozgató erők 
lenni. 

Költészetünk ugyanis Petőfivel ujabb phasisba lépett, 
mivel ő a nép ajkáról ellesett dalok mintájára az ütemes, 
nemzeti verselést már-már halottaiból feltámasztván, azt 
ősi magasztos állásába ismét visszahelyezte, visszaültette 
Tovább képzője és míivésziebb, tehát öntudatosabb kezelője 
ez iránynak Arany János, ki nemzeti verselésünk törvényeit 
nemcsak megállapitá, hanem a belső és külső rhythmus, a 
szellem és forma egységét is mesterileg létrehozta, szóval, 
a ki a magyar verseléstant a kifejlés teljes fokára emelte* 

Ezen magasabb irányt óhajtanám én, hogy egyház-
költészetünkben meghonosodjék , nemcsak azért , mivel 
nemzeti, hanem azért is, mivel ezt láttam legillőbbnek 
Istent dicsérő énekeinkhez. Igaz ugyan, hogy ez nagy 
ngrás leszen egyszerre; de a kiben elég lelki erő van, ne 
féljen, mert az a tanulmányozás gyámbotjától segítve, 
miután az ösvény, habár más irányban, de már törve van, 
egyházköltészetünk alacsony völgyéből is könnyen följuthat 
6 most szédítő magasságban álló Helicon ormaira. 

(A történeti résznek e lapokban vége). 
Varasdy Lajos. 

Jegyzet. Most egy időre fölhagyunk értekezésünkkel, 
de később folytatni fogjuk, még pedig csak ily cim alatt: 

„Az ének fogalmának meghatározása. Javallatok az énekes-
könyv megjobbitásárau, 

- ^ O r -

ISKOLAÜGY. 

NEMZETI NÖVELÉS. 

A „Prot. Egyházi és Iskolai Lapnak" két oldala vanT 

az egyik tisztán egyházi, másik iskolai. Amaz a mostani 
hazai viszonyok, körülmények között egy időre némileg 
szünetel, de emennek annál nagyobb erővel előtérbe kell 
nyomulnia, s mint növelészetnek a nemzeti újjászületés ke -
zére dolgozni. Ily tekintet indított engemet arra, hogy 
„Rousseau Consideralions Sur la Pologne" cimü munkájá-
nak IV. fejezetéből a következőket közöljem: 

„A növelés az, mely a lelkeknek nemzeti formát tar -
tozik adni, s a véleményeket, ízlést ugy igazgatni, hogy az 
emberek hazafiak legyenek hajlamból, szenvedélyből, szük-
ségességből. A gyermek megnyitván szemeit, hazáját lássa 
s haláláig ezenkívül egyebet ne lásson. Minden igaz ha-
zafi anyjának tejével szítta be hazájának, az az a törvény 
és szabadság szerelmét. E szeretet teszi egész létét, csak 
hazáját látja, csak azért él; mihelyt magában van, semmi-
nek érzi magát: mihelyt hazája nincs, ő sincs többé s ha 
mégsem holt meg, ez még kínosabb. 

A nemzeti növelés csak szabad emberek sajátja: csak 
nekik van közös lételök, csak ők vannak a törvény által 
szorosra fűzve. 20 éves korában a lengyelnek nem kell 
semmi egyébbnek lenni, mint lengyelnek. Azt akarom, 
hogy, olvasni tanulván, hazája dolgait olvassa, 10 éves 
korában annak minden terményeit, 12 éves korában minden 
tartományait, utait, városait ismerje; 15 évében egész 
történelmét, 16-dikban minden törvényeit tudja, ne legyen 
egész Lengyelországban oly szép tett, sem oly nagy em-
ber, melyre ne emlékeznék, melylyel szíve teljes ne volna. 
Innen meg lehet ítélni: mik azon szokott tanulmányok, 
melyek idegenek által vezettetnek, s ezek ellenében, 
melyek azok, miket én a növendékek elébe tűznék. A tö r -
vénynek kell a tanulmányok tárgyát, rendét és alakját meg-
határozni. A tanulóknak csak lengyel tanítóik legyenek, 
mind nősültek, — ha lehetséges, erkölcsük, jámborságuk,, 
józan értelmök, felvilágosultságuk által mindnyájan kitű-
nők, mindnyájan elöléptetendők, nem ugyan fontosabb, sem 
tiszteletesebb állásokra, mert ez nem lehet, — hanem ke-
vésbé terhes és fényesebb hivatalokra, midőn bizonyos 
évek végével jól végezendették szolgálatukat. Óvakodjatok 
különösen mesterséget csinálni a paedagogusi állomások-
ból. Minden publicus ember Lengyelországban csak egy 
állandó állomással birjon, ez a polgári. Minden hivatalok,, 
különösen azok, melyek oly fontosak mint a tanítói, ugy 
tekintessenek, mint a megpróbáltatás helyei, mint fokoza-
tok a felebb menetelre, miután kiérdemeltetett. Intem a 
lengyeleket, figyeljenek ezen elvre, melyet én oly gyakran 
sürgeték,ezt én az állam előmenetele nagy napjának ismerem.. 



Nem szeretem a collegiumok és academiák közti 
különbséget, melyek azt eszközlik, hogy a gazdagok és 
szegények elkülönittetve növelteinek. Az állam alkotmánya 
szerint mindnyájan egyenlők lévén, együtt és egy módon 
kell növeltetniök, s ha közös, egészen ingyenes növelést 
létesíteni nem lehet, legalább oly alacsony díjjat kell meg-
szabni, melyet a szegények is fizethessenek. Nem lehetne-e 
minden collégiumban bizonyos számú egészen ingyenes 
helyeket alapítani az állam költségén ? E helyek, a haza 
szegény, de érdemes polgárai gyermekeinek adva, nem 
mint alamizsna, hanem mint az atyák jó szolgálatainak ju-
talma, e cim alatt tiszteletesek lennének, s kettős hasznuk 
lenne, mit nem kellene mellőzni. Erre nézve megkíván-
tatnék, hogy a kinevezés ne legyen önkényes, hanem az 
ítélet egy neme által eszközöltessék, melyről alább lesz 
szó. Azok, kik e helyekre állíttatnának, az állam gyerme-
keinek neveztetnének,valamely tiszteletes jel által megkülön-
böztetve, mely nekik más korukbeli gyermekek felett, — a 
nagyokét sem véve ki, — elsőséget adna. 

Minden collégiumban gymnasiumot, vagyis testgya-
korló intézetet kell alapítani. Ez annyira mellőzött cikk, 
szerintem a növelésnek legfontosabb része-, nem csak azért, 
hogy erős és ép véralkatot formál, hanem különösen e r -
kölcsi tekintetben, mely mellőztetik, vagy pedáns és üres 
szabályok halmazával pótoltatik, melyek mind meg annyi 
elvesztett szavak. Sohasem ismételhetem eléggé, hogy a jó 
növelésnek negatívnak kell lenni. Gátold a vétkek szü-
lemlését, eleget teendettél az erényre. Az eszköz erre igen 
könnyű, a helyes nyilvános növelésben, s ebben áll a gyer-
mekeket mindig lihegésben tartani, nem unalmas tanulmá-
nyok által, melyet nem értenek, s melyet meggyülölnek 
épen azért, hogy őket örökké egy helyre szegezi; hanem 
testgyakorlatok által, melyben gyönyörködnek, mivel a 
test fejlését eszközlő mozoghatási hajlamuknak eleget tesz. 

Nem kell megengedni, hogy kényök szerint külön 
játszanak, hanem mindnyájan együtt és közhelyen, ugy, 
hogy legyen mindig valami közös cél, melyre mindnyájan 
áhitanak, mely versenyt és vetélyt ébresszen. A szülék, 
kik jobb szeretik a házi növelést, s gyermekeiket saját 
szemük előtt növeltetik, tartozzanak őket e gyakorlatokra 
elküldeni. Növeltetésök lehet házi és magános, de játékaik-
nak nyilvánosoknak és közösöknek kell lenniök; mert itt 
nem csak arról van szó, hogy foglalkozzanak, hogy izmos 
testalkatolt nyerjenek, hajlékonyak, ügyesek legyenek; ha-
nem különösen arról, hogy korán rendhez, egyenlőséghez, 
testvériséghez, versenyhez szokjanak, honfiaik szemei előtt 
élni, azok köztetszése után vágyakozni, megtanuljanak. Erre 
nézve a győzők jutalmai-és díjjainak nem a testgyakorló 
mesterek, nem is az iskolák főnökeinek önkénye, hanem 
a nézők felkiáltása által kell osztatniok, s lehet rá szá-
molni, hogy e bírálatok mindig igazságosak lesznek, kü-
lönösen ha gond forditatik arra, hogy e játékok a közön-
ségre nézve vonzók legyenek, némi készülettel rendez-
tetvén, látványt mutassanak. Akkor lehet hinni, hogy min-
den becsületes ember és igaz hazafi kötelességének s gyö-
nyörének tartja jelen lenni. 

Bernben az iskolát már már elhagyandó ifjú patrí-
ciusoknak különös gyakorlatuk van. Ezt országosdinak — 
„l'etat exterieur" — nevezik. Ez kicsinyben máslata mind-
annak, mi a köztársaság kormányzatát alkotja. Tanács, kö-
vetek, tisztek, szolgák, szónokok, ügyek, ítéletek, ünne-
pélyek. Az orozágosdinak egy kis kormánya s némi bevé-
tele is van, s ez intézmény a souverain tekintélye és vé-
delme alatt, az állam férfiak veteményes kertje; kik egykor 
a közügyeket épen azon hivatalokban vezetik, melyeket 
eleinte csak játékból visznek. 

Egyébiránt csak némely uj mutatásokat tettem, de 
elég azoknak a kikhez fordulék. Ez eszmék nagyjában ki -
fejtve, távolról mutatják a maiaknak ismeretlen azon utakat, 
melyben a régiek az embereket a lélek azon erőteljére, 
hazafias szellemre, az igazán személyes tulajdonok 
azon becsülésére emelték, melyek közöttünk példátlanok, 
hanem, melyeknek kovásza mindenek szívében, hogy fel-
forrjon, csak illő intézmények által való mozgásbatételre 
várakozik. E szellemben vezessétek a hazafiak növelését, 
szokását, erkölcsét, igy kifogjátok bennök fejteni a ko-
vászt, mely romlott elvek, elnyűtt intézmények s önző böl-
cselet által még nem emésztetett fel, mely szónokol s 
megöl. A nemzet második születését azon rettenetes vál-
ságtól fogja számolni, melyből kiszabadult, s látván mit tettek 
az ő még fegyelmezetlen tagjai, sokat várand és nyerend 
egy jól átgondolt intézménytől; kedvelni és tisztelni fogja 
törvényeit, melyek nemes büszkeségének hízelegnek, melyek 
öt állandóan szabaddá s boldoggá teszik; kiragadván keb-
léből a szenvedélyeket, csak azokat táplálja, melyek az em-
bert kedveltetik. Yégre megujulván, ez uj korban egy újra 
születő nemzet pezsgő erejére tesz szert. Hanem ez óvó 
intézmények nélkül, ne várjatok semmit törvényeitektől; 
bármily bölcsek, előrelátók legyenek azok, kijátszatnak, 
meghiúsulnak, néhány sérelmes viszzaélést kijavittok, azért, 
hogy más nem látottakat hozzatok létre. íme az előzmé-
nyek, miket mellözhetleneknek ismertem." 

Ily alapokban kívánja, ajánlja Rousseau a nemzeti 
növelést rendezni. Noha vázlatának minden tételét, állit-
mányát különösen prot. önkormányzati szempontból, nem 
irnám is alá: mindazáltal, több nézetei, kivált melyek a 
testgyakorlatot, játékokat a növelészetbe vezetik,igen nagy 
figyelemre, fontolásra méltók, különösen most, midőn a 
nemzet testi és lelki újjászületéséről lévén szó minden ehhez 
vezető eszközöket megragadni, felhasználni kötelességünk. 

Bihari Imre. 
- O 

KÖNYVISMERTETÉS. 

RÖVID ISMERTETÉSE 
1. ,,Libanon és Románia" cim alatt megjelent egyházi 
beszédnek, mely az 1860-ik év utolsó vasárnapján tarta-
tott Szász Károly kun-szent-miklósi ref. lelkész s esperes 
által, adakozást kérve a libánoni keresztyének s moldva-
oláhországi reformátusok javára. 12 negyedr. I. Arultatik 

15 uj krajcáron a moldva-oláhországi missio javára. 

Az eseményekben és aggodalmakban oly gazdag 
1860-ik év leáldozó napjának utolsó ünnepélyes sugaránál 
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egy megható s változatos, de egyszersmind tanúságos 
kép tárul fel szerző lelke előtt, melyet ö mesteri ecsettel 
azonnal gyülekezete elé rajzolt, én pedig buzdittatva azon 
örömnek — melyet e kép kebelemben ébresztett — mások-
kal is közölhetése vágyától, a t. olvasók előtt akarok hacsak 
gyenge vonásokkal is feltüntetni. 

A kép előrészén le vannak rajzolva futólagosan a 
költöző év főbb eseményei, az ennek folytán felmerült 
honfiúi örömérzet tüze, az őszinte aggodalom s fájdalom 
homályos s keserű forrása, mellette a vallásosság szentelt 
földéből kinőtt hitbuzgóság , szilárdság , áldozatkészség 
cédrusa a tetejéni diadalkoszorűval, — le van rajzolva az 
év, állva sírja szélén, melybe magát néhány óra múlva 
eseményivei , változásival , küzdelmeivel s fájdalmaival 
együtt örökre eltemetendi. Majd előttünk állnak keletdélnek 
s Libánonnak, egy vészes fergetegtől közelebb feldúlt 
csodás tájai, a letarolt síkságok, vértől párolgó völgyek, 
üszögtömeggé változtatott városok, irtózva szemléljük a 
kegyetlen vérfürdőt, 15,000 rnaronita kereszt, társunk hul-
láját, látjuk, mint koncoltatnak a nők védetlenül, a gyerme-
kek, mint egykor Rachel magzatai, mint gyilkoltatnak aggok 
a kereszt elölt térdelve, férfiak fegyverrel kezükben, látjuk 
a 80,000 számüzöttet, a 20 ezer özvegyet s árvát, kik 
kenyér s segély nélkül indulnak a széles világba bujdosni : 
— Ez irtóztató táj után egy más vidék tűnik fel előttünk, a 
közelebbi Moldva-Oláhország földjén egy elhagyatott, par-
lagon heverő szölleje az Urnák, mely az idegen metszők 
által felettébb megrongáltatott, mely a pogányság nyo-
masztó lege alatt csaknem végpusztulásra jutott, de mely 
buzgó munkásokkal s kellő segítséggel, még részben meg-
menthető volna. — És e szomorú rajzok után, egy tán még 
szomorúbb áll elébünk, — a búcsúzó év utolsó sugara, a 
külvilág ezen egyes tárgyai után egyszerre saját belvilá-
gunkat tünteti elő, — megdöbbenve vesszük észre önnön 
keblünkben a libanoni vérengzést, s a Romániában dü-
höngő, pusztító szellemet, látjuk, hogy a pogány indulatok 
s vakszenvedélyek drúzai miként öldösik erkölcsileg kebe-
lünk keresztyén érzelmeit, — látjuk, hogy minket is, mint 
romániai testvéreinket, elszélleszt szeretetlenség, egyházi-
atlanná tesz hideg közöny, megfoszt Isten s egymás közötti 
kapcsolatunktól a hitetlenség. 

Ezek főbb részei a képnek, melyek egymástól tán 
idegen részeknek láttatnak ugyan, de szerző ismert ügyes-
sége s tehetsége által, egy egészszé s tanuságossá állíttatnak 
össze. — Jelesen a haldokló év élénken emlékeztet, hogy 
mindaz, mit idő s körülmények hoznak reánk, ezzel együtt 
elenyészik, hogy „emberé csak az, mit maga gondolt, maga 
akart s maga tett," s hogy ennélfogva, ki nem akar az 
idővel elenyészni, ki még ez évből maradandó emléket, 
becses kincset akar magának szerezni, ébreszsze fel kebe-
lében a keresztyéni közösség érzetét, mely bennünket 
maronita ker. társainkkal, s az egyházfelekezetiség s nem-
zetiség szellemét, mely moldvai testvéreinkkel kétszeresen 
összefűz, s lépjen a keresztyéni szeretet müvével az ös-
vényre, melynek egyik ága Libanon-, másika Romániába 
vezet. De mig Libanon sebeire balzsamot öntünk, mig 

Románia elszéledt fiait összegyűjteni segítjük: emlékezzünk 
meg magunkról is, „az 1860-ik év utolsó órájával együtt 
sülyedjen örök semmiségbe mind az, mi eddig erkölcsi 
gyilkosunk vala, mind az, mí Istentől, felebarátinktól elide-
genített" stb., s akkor fájdalom nélkül bucsuzunk ez eszten-
dőtől, mert jobbakul hagyott el, mint talált kezdetén!" Ugy 
legyen. 

II. Harmadfélszázad után első prot. ,, Templomi Beszéd11 

Egerben, melyet karácsony ünnepén az egri reformátusok 
imaházában mondott Czelder Márton ref lelkipásztor. 
Ezen egyházi beszéd jövedelme az egri prot. templom 

alapjára fordittatik. 

Ki a kedves szülei, rokoni, baráti kört kész elhagyni, 
kész a szeretett hazát, csakhogy egy nyomorban élő testvér-
néphez elvihesse az Ur evangyéliomát, s ezzel az elszéledt 
nyájat összegyűjtse, a gyenge hitüeket megerősítse : annak 
kebele, azt hiszem, valódi vallásos érzelmektől áradoz; — 
hogy az igazi vallásos ember — s tán csak is a vallásos 
ember — hőn szereti hazáját, nemzete szabadságát, bol-
dogságát: történeti s lélektani igazság. Ezekhez gondolja 
az olvasó a karácsonyi ünnep által ébreszteni szokott ma-
gasztos érzelmeket oly helyütt, hol harmadfélszázad óta 
először mondatik protestáns egyházi beszéd, — és körül-
belül helyes fogalma leend Czelder ur egyházi beszédéről, 
melyben felmutattatik a karácsonyi ünnep, mint a Megváltó 
születésének emlékére szentelt, mint az égi hit, szeretet, 
szabadság győzelmeinek ünnepe. 

Áradozva ömlenek e beszéd folytán szerző lelkesült 
kebeléből a tiszta keresztyéni s nemzeties érzelmek, s 
örömmel látjuk benne mindenütt a buzgóság, vallásosság 
nemes virágait, — de tán épen a nagy lelkesültség miatt, 
mely a beszéd nagyszerű alapeszméje által még inkább 
fokoztatik — gondolatmenete néhol szakadozó, ugrándozó 
s némely a szerző lelkében különösben ápolt eszme — p. 
o. egyházunk fenyegetett helyzete, küzdelme, győzelme, 
hazánk szabadsága stb. — tán sokszor is, a beszéd minde-
nik részében újra és újra felelevenittetik. f . f . 

BELFÖLD. 
i 

ÉRMELLÉKI HELV. HITV. EGYHÁZMGYEI GYŰLÉS, 
TARTATOTT SZÉKELYHIDON MART. 7. 1861. 

Tisztelt Szerkesztő ur ! Pár éve körülbelül, mióta 
önnel e lapok utján nem találkozáin! Nem mintha zárva 
lettek volna ez idő alatt tanácstermeink, meddők tanács-
kozmányaink, vagy felhagytam volna szándékommal: to-
vább is — egyházmegyei életünk némü jelenségeül — 
gyűléseink határozatait a nyilvánosságnak átadni; hanem, 
mert részint az egyházmegyék végzéseinek közzététele egy 
időben lakatra volt téve, részint, mert a két utóbbi gyűlé-
sen megjelenni utjárathatlansága s hivatalos körülményei-



nél fogra akadályozva voltam. Most semmi ilyes utamban 
nem ál lván: sietek frissibe hirül adni a közelebbi egyház-
megyei gyülésünkön történeteket, még pedig lehető leg-
rövidebben. 

Mai gyűlésünk egyetlen a maga nemében, s minden 
eddigi érmelléki egyházmegyei gyűlések tartásában, uj 
korszakot nyit, mennyiben a főtiszt, egyházkerület határo-
zata folytán, a legszélesebb képviseleti alapon lön összehiva, 
továbbá: tartására mint központi hely a székelyhídi leány-
iskola e végre elég alkalmatos tág tanterme, étkezésre, 
kinek kinek saját zsebére a helybeli vendégfogadó tűzet-
vén ki s szolgálván teritett asztalul. Egy lépés a korral 
elébb! Mig az egyházmegyei gyűlések esperes, segéd-
gondnok, ülnökökből, s a gyüléstartásra helyiségül kitűzött 
egyházhoz legközelebb lakó néhány lelkészekből állott: 
könnyű volt az ellátás akár az illető egyházra, akár a 
lelkészre nézve ; még könnyebb, ha a költség— hol szokás-
ban volt — a két fél közt egyenlően felosztatott; de 
miután a gyűlés ezentúl képviseleti alapra van téve, s az 
egyházmegyei gyűléseken jövőre minden lelkész egy, két, 
vagy több képviselővel hivatalosan megjelenni tartoznak: 
az ellátás kivált kisebb egyházainkra nézve, nem történ-
hetik egyik, vagy másik fél tulterheltetése nélkül. Igy szü-
letett már többek agyában régebben azon eszme: vajha 
az egyházmegyei gyűlésnek tartására mielébb egy alkal-
mas, fogadóval ellátott központi helyről gondoskodva 
lenne! S ennek kifolyásául tekintendő mai gyűlésünk, mely 
csakugyan ez eszme átalános elfogadásával, s megerősíté-
sével lön bevégezve. Jobb is, hogy a mi a költséges lako-
mákra menne, marad inkább az egyház ládájában, vagy a 
lelkész tárcájában, amott az egyházi szükségek fedezésére, 
s különböző szent célokra, milyenekre napjainkban egyhá-
zaink gyakorta felhivatnak; itt gyermekek nevelésére, 
gyámintézetre s több kisebb nagyobb áldozatokra. De, 
hogyha valamely egyház, vagy lelkész indíttatva érezné 
magát, a gyűlést magához meghíni, azt el ne fogadhassa : 
még eddig nincs kimondva. 

Nagytiszt. Esperes ur, szokott módon megnyitván a 
gyűlést , je lent i : 

1 -ö r . Miszerint Főtiszt. Superintendens Balogh Péter 
ur, jól talált arcképének 50 példányával volt szives egy-
házmegyénket megajándékozni oly célból, hogy a bejö-
vendő öszveg, az egyházmegye gyámintézeti pénztárá-
nak alaptökéje növeléseül szolgáljon; miből az illetők jelen-
tése nyomán, az emiitett szent célra jelentékeny öszveg 
került. — Köszönet a derék föpásztornak, ki nyáját nem 
hagyva, zsenge gyámintezetünket lelkesen gyarapítani tö-
rekszik ! 

2-or . Olvastatott 1848-diki Bihar megyei főszolga-
bíró Tek. Dobozy István ur levele, melyben azon öszve-
get , melyet akkori hivataloskodása ideje alatt a megyei 
rozzant országúti hidak kijavítására fordított tulajdon maga 
erszényéből, s melynek részére leendő megtérittetését, 
egy a főispáni hivatalhoz benyújtott folyamodvány nyo-
mán bizton várja, körülbelöl 360 ft. 8 kr; v. cédulában, 
gyámintézeti pénztárunk növelésére ajánlja. S addig is, mig 

az öszveg átvétele után nem késend egyházmegyei gyű-
lésünk szives háláját jegyzőkönyvbe iktatva, a tisztelt 
urnák kivonatba is megküldeni, a dicséretre méltó nemes 
szándékért előleges köszönetet mond. 

3-or . Az érmelléki egzházmegyei gyámintézeti pénz-
tár alapszabályainak a nagykunságival leendő egybehason-
litásával, s ha lehetséges, a mieinknek amazokéhoz való 
idomitásával megbízott vajdai küldöttség jelentéséből ki-
tűnvén : hogy a heves-nagykunsági gyámintézet egészen 
más természetű levén, mint az érmelléki, mennyiben amaz 
önkéntes adományokon, emez kegyes hagyományokon alap-
szik, az alapszabályok sem lehetnek összeférők; a küldött-
ség által kidolgozott alapszabályok, kevés móditással a gyű-
lés által elfogadtattak. 

4 -e r . Most már az annyi tárgyalásokon keresztül 
ment, de sikeres eredményt mind ekkorig fel nem muta-
tott szentjóbbi ügy kerül szőnyegre, mely ebből áll: hogy 
az egyházi elöjáróság, miután a két évvel ezelőtt leégett 
papi lak felépítésére mind eddig semmi gondot nem fordít-
ván, azt egészen pusztulásnak hagyva, az enyészetnek 
adta á t : esperesileg megidéztetett. Az elöljáróság egy 
oldalról menti magát, hogy a paplak hamvaibóli épülése 
kilátásba van helyezve, s maholnap a tető az épületen á l l ; 
de másfelől, nyíltan kimondja, hogy neki jelenlegi prédiká-
tora, Nemes Sándor nem kell. S most az egyházmegye 
administátort rendel. Az elöljáróság „nem fogadjuk el" 
kiáltással felel. Az ügy a főtiszt superintendentiára f e -
lebbeztetett. Valóban kívánatos is : hogy miután, — ki 
kell mondani — szentjóbbiakkal a tractus többé nem bir, 
— a katholicismus torkában — a főtiszt, superintendentia 
vegye át az ügyet, s vágja ketté a csomót. 

5-ör . A székelyhídi papság is meglőn ingatva, bár 
nem elég alaposan. Annyit mégis minden papi ember ki 
vehet ez ügyből: hogy kerüljük a nyers kitételeket, da-
gályos szóejtéseket, melyekkel nem hegesztjük, hanem 
vájjuk a sebet, szem előtt tartván ama latin közmonda e re -
jét : „Quid quid agis prudenter agas et respice finem" s 
ama Jézusi igék igazságát: „Legyetek okosak mint a 
kigyó, szelídek mint a galamb" 

6-or . Egyházmegyei segédgondnok tek. Miskolc zi 
Lajos, esperes nt. Ungi Márton, világi ülnök nagy. Komá-
romy György, egyházmegyei jegyző nt. Szűcs Károly 
urak érzékenynél érzékenyebb szavakba foglalt, lemondá-
sai olvastattak fel, mire az egész hivatali személyzet testü-
letileg lemondott. Mig azonban a választás megtörténnék, 
mindegyik tag működése terén maradni felkéretvén, s a h i -
vatal eddigi eljárása s kivált a válságos napokban tanúsí-
tott erélyes kitartása, mint közelismerés jutalma jegyző-
könyvbe iktatván. 

7-er . Kár, hogy érmihályfalvi értelmes polgár Bátori 
Benjámin ur szives ajánlata, miszerint a nevelés szent 
ügyétől vezéreltetve, s a tudományok iránti szeretetből, 
egyházmegyénkben a legjobb tanitó díjazására 5 osztrák 
forintot a tractus asztalára, átnyujtatni kegyes volt, a gyű -
lés már oszlófélben levén, nem szülte azt a hatást, mit egy 



ily derék tettnek előidéznie kell. Éljen a nemeskeblü ada-
kozó ! példája több utánzókra találván. 

Yiszonttalálkozásig. Köbölkút Mart. 11-én 1861. 
Pap Gábor ref. lelkész. 

A N. BÁNYAI EGYH.-MEGYE KÖZGYŰLÉSE. Folyó 
hó 6 — 7-kén tartá e megye úgynevezett helyosztó gyű-
lését, melyre minden gyülekezet ugy volt meghiva, hogy 
lelkésze mellett, még egy világi képviselőt is küldhet, kik 
a közigazgatási ügyeknél szavazási joggal is birandanak. 
Tehát képviseleti gyűlésünk volt, melynek folyamából mint 
közérdekű mozzanatokat emeljük ki — a következőket: 

1-ör . A mi 13 év lefolyta alatt, a nagy közönség 
óhajtása ellenére, s ezelőtt pár évvel történt erős sürgetés 
dacára is elmellöztetett, t. i. a régi istenes szokás szerint, 
az ily nagy gyűlésnek nyilvános istentisztelettel kezdése, 
most a n.-bányai egyház kivánatára—hol a gyűlés tartatott 
— nagy lelki örömünkre, csakugyan ismét gyakorlatba 
hozatott, — s P. B. által ez alkalommal tartott egyházi be -
szédnek kinyomatása, illető egyház által munkába is véte-
tett, — mindjárt a gyűlés kezdetén aláírási ív nyittatván a 
kiriyomatás költségei fedezése végett, — oly nézettel, hogy 
a nyomtatványból bejövendő haszon az egyli.-megyei 
gyámintézet javára leszen fordítandó. 

2-or. A tisztújítás indítványba hozatott, de annak ez 
idő szerinti keresztülvitele, a válságos körülmények miatt, 
kevés viszhangra talált. Azonban, az indítvány tárgyalásá-
nál, a korszerűbben gondolkozó egyéneknek, két dologban 
nem lehetett meg nem ütközniök. Először abban: hogy az 
indítványozás után a tisztikar nagyobb része lemondván, 
lemondása mellé kötötte, miszerint: ha állása uj választás 
alá bocsáttatnék, többé az egyh.-megye terén, semmi 
esetre sem fogna hivatalt viselni. Másodszor abban: hogy 
a tisztikar, a tisztújítást elvben sem pártolta. 

3-or. A f. t. egyh.-kerület azon intézkedése folytán, 
miszerint a megyék, jövendőre, a két elnökön kivül, még 
egy egyházi, és egy világi követ által is képviseltethetik ma-
gukat az egyh.-ker. gyűlésen, — az egyh.-megye, e 
nyújtott jogot élvezni kívánván, a követeket meg is válasz-
totta ; de némely elfogult és sok beszédű egyének ugyan-
csak vitatván, miszerint a követek küldése által, az elnökök 
iránti bizodalom megcsökenése fogna bebizonyulni, keresz-
tül vitték, hogy a követek csak azon esetben fognak a 
ker.-gyűlésen megjelenni, ha ott nagyon lényeges kérdé-
sek fognak szőnyegre kerülni; és csak ily esetben fogják 
aztán illető elnök urak felszólítani, a megválasztott köve-
teket a ker.-gyüléseni megjelenésre. 

4-er . A már elnökileg kinevezett iskola-körfelügye-
lök, gyülésileg is megerősítettek; és hogy e nagy jelen-
tőségű ügy körüli eljárásból, annál teljesebb siker aratá-
sához lehessen kilátásunk, azon jó hozzáadással, hogy min-
den egy körfelügyeíő lelkész mellé, még egy egy buzgó 
világi tag is neveztetett ki. 

5-ör. Nem lehet végül két jámbor óhajtásunkat el-
fojtanunk. Elsőt: vajha főleg a tisztikar némely tagjai, ha 

csak némi fáradságot is vennének magoknak, az egyházi 
dolgokat tanulmányozni, s legalább a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapokban s a sárospataki füzetekben már tárgyalt, és tár-
gyalás alá jövő kérdések körül, tájékozást igyekeznének 
magoknak szerezni. Mert valóban elbámul az ember, mi-
dőn a felmerülő ügyek vitatásánál, egynémelynek, az egy-
házi élet terén, oly nagy elmaradottságát kell tapasztalnia. 
Másodikat: Yajha némely nagyon is sokat beszélni szerető 
egyének, kivált a már rég is untig elcsépelt tárgyak me-
zején forogva, mérsékelnék magukat; és korszerűen szó-
lani hivatottakat, rendkívüli szóáradattal ne fárasztanák ki, 
ne szorítanák le, és ne riasztanák el azon helyről, hol őket 
a szolásjog meg is illeti; a drága idő meg hasztalan ne 
emésztetnék fel, ne vonatnék el azon kérdések tárgyalásá-
tól, melyek körül több eszmecsere valóban igen kívánatos 
és üdvösséges is volna! 

Bánya megyei. 

VESZPRÉMI EGYH.-MEGYÉBÖL, mart. 12. A miért 
a protestáns egyház fölvirágzását szívből óhajtók oly so-
káig, s eredménytelenül küzdöttek a múltban: végre a kép-
viseleti rendszer csakugyan éleibe lépett. 

A hosszú éj után hazánkra mosolygó hajnal örven-
deztető fénye újjászületés s uj élet küszöbén találja a prot. 
egyházat is — s ez újjászületés fürdője a képviseleti 
rendszer. 

A protestantismus egyik ősz bajnoka: az irodalmi 
munkásságról is országszerte ismert Pap István megérte 
a képviselet diadalát, melyhez oly sok szép reményt csa-
tolt, s melynek diadalra vezérelhetéseért kevés elvbaráta-
ival oly lelkesedetten s szent bátorsággal harcolt. 

Mult hó 29-én már nem consistorialis — hanem kép-
viseleti ülésbe jöttünk össze. Az egyházak szavazatjoggal 
biró törvényes küldöttek által voltak képviselve. 

S mert a képviselet s az egyházmegyei és kerü-
leti hivatalnokoknak élethosszig tartó hivataloskodása nem 
férnek meg egymás mel le t t . . . . s mert az egyh.-kerület 
határozatilag még nem mondta ki, hogy e hivataloskodás 
időhöz kötött ( v a l ó s z í n ű l e g azért nem, mert e tekintetben 
határzathozatalra csak a zsinatot tartja jogosítottnak) : ma-
gok az egyh.-megyei hivatalnokok segítik elő a képvise-
leti rendszer tovább fejlését lemondásaik által. 

Tek. Galamb József nem lelkészi ülnök ur. nt. es-
peres ur által tudatta velünk lemondását, tek. Végheli 
Imre ülnök ur pedig önmaga mondott le előttünk. Az első 
végleg visszalépett, az utóbbi — miután azon elvből kiin-
dulva mondott le, hogy a hivatalnokok nem lehetnek élet-
hosszig hivatalban, valószínűleg jövőre is részt veend azon 
tanácskozásokban, melyeknek kitűzött célja a protestan-
tismus életerős fejlesztése, mert ujolag fölkeresendi öt a 
közbizalom, mint fölkeresné tek. Galamb Jószef urat is, ha 
véglegesen vissza nem lépett volna. 

Az egyázmegye lelkészi jegyzőjévé tek. Pap Die-
nes; lelkészi ülnökévé nt. Kecskeméthy Károly, nem lelké-
szi ülnökévé tek. Patay József, lelkészi számvevőjévé t. 



Csonka Ferenc, világi számvevőjévé t. Gaal Imre urak vá-
lasztattak el s esküdtettek föl. 

Körülbelül két éve, hogy a b.-füredi e megyei gyűlés 
iskolai válaszmányt nevezett ki oly utasitással: készitsen 
tervet, mint lehetne az iskolatanitók állását lehetőleg szi-
lárdítani, s azt eszközölni: hogy ők kitűzött céljoknak meg-
felelhessenek. E választmány utasíttatott, működését mielőbb 
megkezdeni. 

Kérdés tétetett az i ránt : kit illet azon erdöilleték, 
mely tagosítás alkalmával a lelkészi s tanítói telkekhez 
méretik? — Az egyházak magok részére követelték azon 
ürügy alatt, hogy ők úgyis adnak Ölfát tanítóinknak. De 
miután az ölfát ök kötelezettségből adják — az erdöille-
ték pedig nem általok, hanem a földesurak által, s a kü-
lönben is szegényül dijjazott egyházi hivatalnokok fizetése 
javítására adatik, határozattá lön, hogy az erdöilleték az 
egyházi hivatalnokokat illeti. 

Főt. superintendens ur megküldte egy.-megyénknek 
is másolatban a nm. magyar kir. helytartótanácsnak azon 
leiratát, melyben a lelkészek arra hivatnak föl, hogy a né-
pet bírják rá a megtagadott adó befizetésére. Hosszas s 
élénk vita után határzottá lön; értesitessék főt. superin-
tendens nr, hogy ily fontos tárgyban az egyh.-megyék 
Önállólag nem intézkedhetnek, hanem előbb az egyh.-ke-
rületi gyűlésben kell ezt megvitatni . . . s mig ez nem 
történik, addig a veszprémi h. h. e.-megye beleavatkozni 
nem fog. 

Pap Gábor. 

KÜLFÖLD. 

A GENFBEN megjelenő: „La Semiane Religieuse" 
cimü lap folyó év február 16—iki számában „A protestáns 
diasporák Moldva és Oláhországban" cím alatt ezeket irja. 

Filó ur pesti theologiai tanár, a következő tudósítást 
közié velünk, melyet folyó év febr. 7-dik napján, az idegen 
egyházak genfi bizottmányában maga terjesztett elő. 

,,Moldva és Oláhországban több helységek vannak, 
melyeknek lakosai nagy részint magyar menekültek utódai 
Erdélyországból a XYIII-dik században. Ezen elszórt 
magyar protestánsok száma 8 vagy 10,000 lélek. Ok elő-
deiknek nemcsak nyelvöket, hanem protestáns vallásukat 
is hiven megőrzötték, noha minden oldalról görög és római 
katholikusok által vannak körülvétetve. Néha Erdélyor-
szágból nyertek utazó lelkipásztorokat, a kik nekik időről 
időre némely vallásos tanításokat adtak. De szegénységök 
és szétszórtságuk miatt kényszerülve voltak, hogy a rendes 
lelkipásztorokat és iskolatanítókat nélkülözzék, a mi Őket 
következésképen megfosztotta a rendes tanítástól és is-
teni tisztelettől. Mondhatni, hogy e protestáns vallás, egye-
dül a családjaik keblében megőrzött hagyományok szaka-

*) Ezen bevándorlás azon rettenetes zavarok következ-
ménye volt, melyeknek Erdélyország a XVII. XYIII-
dik században szinte állandóan színhelye volt. 

datlan láncolata által tartatott fel közöttük. A családfők, 
mint hajdan a pátriárkák, töltötték be a lelkipásztorok és 
iskolatanítók helyét, de eleitől fogva nem volt forróbb ki-
kívánságuk, minthogy lennének egykor közöttük megala-
pított lelkipásztorok a végre, hogy lenne isteni tiszteletűk és 
állandó tanításuk. 

Bukarestben a magyar és erdélyországi protestán-
sok segedelmével reformált templom alapíttatott, az elszórt 
magyar protestánsok által, ez előtt mintegy 12 évvel 
Ezen parókhiának jeleh lelkipásztora Koos ur, ki oda kö -
rülbelöl ezelőtt 5 évvel küldetett Erdélyből, tevékeny és 
kitartó buzgalmat fejleszt ki, hogy megmentse a protestan-
tizmus maradványait a magyarok közt, a kik ezen keleti 
tartományokban laknak; fáradhatlan erőlködések és ma-
gyar egyházaink segedelme által, a bukaresti reformált 
egyház csakhamar teljesen szerveztetett, annyira, hogy 
annak most nemcsak rendes isteni tisztelete, hanem virágzó 
elemi iskolája is van; és ezen egyház szolgál jelenleg köz-
pontul, Moldva és Oláhországban minden szétszórva élő 
magyar protestánsra. 

Koos ur ezen tartományokon missziói utat tett, ez 
előtt 3 évvel; meglátogatta hitsorsosainkat oly végből, hogy 
őket a keresztyén hitben erősítse, egymással kölcsönös 
és tevékeny viszonyba hozza a távolság dacára is, mely 
őket egymástól elválasztja. 0 ezen elszórt protestánsok 
helyzetét igen szomorúnak találta, Anyagi nyomoruk ép 
oly nagy mint tudatlanságuk, de ezen-kettős nyomor elle-
nére is szivök igen fogékony maradt e vallásos benyomá-
sokra, és buzgón óhajtják Isten igéjét megismerni. 

Midőn Koos ur az oláh-és moldvaországi hitsorsosink 
elhagyatott állapotáról értesité egyházunkat, ez elhatározá 
azonnal segítségére lenni azon protestánsoknak, a kikhez 
mi a vallás és nyelv kettős viszonya által vagyunk köttetve. 
Egyházunk kötelesnek érzé magát, hogy vallásos szüksé-
geiken segítsen s ezt magára vállalja egészen. Annyival 
inkább, hogy ök nyelvök által teljesen el vannak különítve 
más protestánsoktól, a kik azon tartományokban laknak és 
kik még eddig semmi evangyéliomi társulat gondjainak 
tárgyai nem voltak. Az evangyéliomi vagy tulajdonképen 
úgynevezett hittérítői társulatoknak, a kik évenkint a l eg-
távolabb fekvő népekért is annyi áldozatot tesznek, az Ő 
lételökröl, valóban még eddig igen hihetőleg tudomásuk sem 
volt, és a mi azon protestáns evangyelistákat, hittéritöket 
illeti, a kik Angliából, Helvéciából vagy Németországból 
jönnek ezen tartományokba, nagyon természetesen, csak 
azon hitsorsosaik körül foglalatoskodnak, kiknek nyelve 
elöltük ismeretes, de épen nem a magyar protestánsok 
körül. 

Igy voltak a dolgok akkor, a midőn én már hat hó-

*) A reformált egyházat Bukarestben néhai Sükei Imre 
lelkész alapította, hol a templom már ezelőtt 30 évvel 
nemcsak a peotestánsoknak, hanem magának Ghika fe-
jedelemnek is adakozásából felépült; az iskola építé-
sére s megalapítására nemcsak Erdély és Magyar, 
hanem Német, Belgium és Angolországban is maga 
Sükei lelkész személyesen gyűjtött pénzt 1833-ik 
évben. 



napja hazámat elhagytam, Hallom, hogy azóta ezen ma-
gyar protestánsok ügye nagy előmenetelt vett. Valóban a 
mi egyházunk missziót alapitott céljuk szerint, és mult ok-
tóber hónapban Czelder lelkész urat elküldé Oláh és Mold-
vaországba, hogy elégitse ki a mi hitsorsosaink vallásos 
szükségeit. Ö meg van bízva, hogy ezen tartományokban 
végezze egy utazó lelkipásztor minden foglalatosságait, 
s ezen nyáj elszórt tagjait gyűjtse össze és szervezze. 

Ezen keresztyéni munka iránt hazánkban a részvét 
napról napra növekedik, és én reménylem, hogy egyhá-
zunk tevékenysége által; Isten országa ezen tartományok-
ban elöhaladást fog tenni. 

Török superintendens ur felhívást intézett a protes-
tánsokhoz Magyarországon a végre, hogy Írjanak alá ezen 
ügy javára, és több magánosok jelentékeny ajándékkal fe-
leltek már ezen felhivó szózatra 

A végre, hogy ezen elszórt protestánsok mielébb 
saját keblökböl keletkezett lelkipásztorokkal legyenek el-
látva, maga egyházunk épen ugy, mint ennek némely lelkes 
tagjai gondoskodtak a felöl, hogy ezután minden évben 
adjanak szükséges tanítást a mi iskoláinkban, ezen elszórt 
protestánsok néhány gyermekeinek. Dr. Bugáth pesti orvos 
két gyermeket hozatott, hogy azokat saját költségén tanít-
tassa. Bernáth Zsigmond földbirtokos alapítványt tett a 
sárospataki főiskolában, melynek jövedelme minden évben 
egy oláh, vagy moldvaországi ifjú neveltetésére van ren-
delve. 

Ezen tények elég világosan bizonyítják, hogy a ke-
resztyén hit és szentléleknek kegyelme, nem szűntek meg 
munkálkodni a mi egyházunk keblében; hálát is adok Isten-
nek, országának ezen növekedéseéri honfitársaim és liit-
sorsosaim között. Kérem, hogy oltalmazza és áldja meg, a 
vallásos misszió ezen első kezdeteit a mi egyházunkban. 
És én nem kétkedem uraim, hogy az ur iránti hála és öröm-
érzelmeiben osztoznak". 

Kik részvétüket ez ügy iránt bizonyítani kívánják, 
ajándékaikat letehetik központi hivatalunkban Julién könyv-
árus uraknál, vagy küldhetik egyenesen Fű 6 tanár úrhoz 
(Grand'rue, nro. 10. 3-e étage). Ezen ajándékok Török 
Pál superintendens úrhoz fognak Pestre küldetni, ki a genfi 
protestánsok keresztyéni rokonszenvének jeleit a kitűzött 
célra, moldva és oláhországi hitsorsosaink javára fogja 
fordítani. 

"JL" A -ZrL c 

HÁLÁS JELENTÉS. 

Az alsóvadászi h. h. egyház, mely történetében 
lángbetükkel följegyzett amaz 1860-diki kétszeri bor-
zasztó tűzvész által minden egyházi épületeiben felszámit-
hatlan kárt vallott — a Prot: Egyh. és Isk. Lap. mult évi 
számaiban közlötteken kivül, s azok egy részével együtt 
részint az emiitett nagy becsű lapok tiszt, szerkesztősége 
által, részint egész egyházi társulatoktól, s egyes gyűjtők-
től visszaérkezett kérvényíveken e következő kegyado-
mányokat vala szerencsés a leghálásabb indulatokkal el-
fogadni. 

A wagendrüsseli ág. hitv. egyház küldött 18 ftot. 
A berzétei h. h. egyház 6 ftot. Főt. Zsarnay Lajos super-
intendens ur által a tiszántúli kerületből 74 ftot. Dr. Ballagi 
Mór szerkesztő tanár ur által elébb 42 ft. 90 kr. majd 
63 ft. 80 krt. Miskolcról Finkei József tanár ur 22 ft. 30 kr. 
mint gyüjteléket. Debrecenből Kallós Lajos tanár ur által 
gyűjtve 23 ftot. — Mivel a 40 krban küldött félbankjegy 
itt használhatlan. Szívben és lélekben gyászoló tiszt. Öz-
vegy Plathynö szül. Döry Krisztina asszony — a minden 
ismerők söt idegenek közfájdalmára is, a családi szép 
koszorúból siralmas halál által véletlenül kiszakasztott f e -
lejthetlen unokájának, Szatthmáry Ida kisasszonynak tár-
cájában talált 10 ft. is egyházunk oltárára tevé föl, az el-
hunyt kedves dicsőült lelkének földi végáldozatául. M. 
Keresztesi h. h. egyház 20 ftot, 15-öt az egyház, ötöt a 
lelkész számára. Jánosiból Borbély László gyűjtő ur kér-
vényivén 8 ftot. Vendéghy József ur gyűjtő — többnyire 
kathol. atyafi által Kassán gyűjtve — 38 ftot. Patakról Kun 
Dániel főiskolai pénztárnok ur és tiszt, neje 4 ftot. — 
ugyanonnan Szakács Dániel ügyvéd ur 5 ftot. Nt. Édes 
Albert a borsodi esperes ur a Prot. Egyh. s Isk. Lapok 
5-dik számában a 190-dik lapon olvasható Tiszakeszü 
kegyes adakozók részéről 20 ftot. A nyíregyházi h. h. 
egyház 5 ftot. 50 kr. Nt. Kolovszky 7 bányavárosi ágost. 
hitv. esperes ur a stoszi ev. egyház részéről 2 ftot. — a 
szomolnoki ev. egyházról 3 ft. 85 krt. — S a nemzeti ev. 
egyház részéről szinte 3 ft. 85 krt. Szentléleky Kálmán 
kathol. uri egyén, Vilmányi Szathmáry Miklós ur által föl-
kéretve gyűjtött, 15 ftot 30 krt. Főt. Zsarnay Lajos super-
intendens ur egy már közlött magas állású férfiú részéről 
20 ftot. Dr. Ballagi Mór szerkesztő tanár ur az 1861-diki 
Prot. Lapok 9 elsőbb számaiban megnevezett egyházak s 
egyes jóltevök kegyes adományait, egyház, lelkész-és tanitó 
számára, 100 ftban. És végre Szöllösi István, a szombathi 
h. h. egyház leányok tanítója, mint fáradhatlan gyűjtő 90 
ftot. e következőktől: R. Szombath városi tanácsa 50 ftot. 
Kovács kerékgyártó egyesült céh 5 ftot, — ács-,kŐmíves,-
molnárcéh, 6 ftot, kalapos céh 4 ftot, szíirszabó céh 5 ftot, 
— asztaloscéh 10 ftot. M. timárcéh, 7 ftot, — egy valaki 
1 ftot, — összesen 595 ft. 40 krt. 

Fogadják minden kegyes adakozók egyházunk leg-
őszintébb s legforróbb háláját! Fogadják ezt különösen 

Ha emlékezetem nem csal, a moldva és oláhországi 
ügyeket a közel múltban legelébb a Révészek pár-
tolák Debrecenben, azután a lelkes Ballagi, majd a 
Sárospataki Füzetek kiadói, szerkesztője és a sáros-
pataki főiskola több könyvküldeményével. Legköze-
lebb pedig, midőn Czelder úrban a misszionáriusi 
vágy felébredt, ö legelébb egykori tanárához főt. 
Zsarnay superintendens úrhoz ment tanácskérés vé-
gett, kinek ajánlólevelévé! keresé fel a többi egyházke-
rületek főhivatalnokait, Dr. Ballagi Mór úrban pedig 
hatalmas pártfogóra talált, s felkérte a segedelmek el-
fogadására; igy lett az ügy mindenik egyházkerület-
ben átalánosan felkarolt. QSdrosp. Füz.) 

— 



Rimaszombath városának azon lelkes elöl járói, s meleg keblű 
társulatai, kik a buzgó gyűjtő által fölhivatva — a több 
nagyszerű hazai áldozatok között — egyházunk tetemes 
sérveit is evangyélmi szeretettel enyhiteni példásan buz-
gólkodtak ! — És fogadják legkülönösebben ama nemes 
érzelmű kathol. atyafiak, kik az emberi fők szétszakgató 
véleményein túlemelkedve, jeles bizonyságát adák : mikép ők 
szívben a szeretet vallásában velünk egy Jézusi hit — r e -
mény és szeretet dicső országának tagjai, s testvérek va-
gyunk mindnyájan! — Fogadják őszinte hálánkat s köszö-
netünket azok is, kik rólunk egyházi tanítókról is megem-
lékezni szíveskedtek! Bizony mi a tűz általi megkárosodá-
son kivül, mult évi jövedelmeink nagy részét is nélkülözni 
kénytelenitlettünk, mert az élelmi szerektől megfosztott 
híveket fizetésre zaklatni, szívünk s hivatalunk elleni ke-
gyetlenség volna. 

Végül azt hisszük: nyolc egyházi épületeiben hitel 
fölött megkárosult egyházunk mostani helyzetét is, röviden 
érinteni a tisztelt közönség előtt nem leend érdektelen. A 
mult évi időfolyások romboló viszontagságai — a szinte 
felében s legjobb birtokosaiban leégett helységünk fölszá-
mithatlan szükségei, akadályai, s mindenkinek saját épít-
kezései ellent nem állván. — Istené legyen a dicsőség! 
tornyunk immár könyii ideiglenes tető, templomunk s pap-
lakunk pedig jól készült szilárd cserépfedél alatt vannak. 
Ah de még mennyi évekre terjednek ki egyházunk építke-
zési terhei, munkái, költségei. — Igen! mert egyhá-
zunk történetében ama századok között is leggyászosabb 
1860-ik év Jun. 11-ike és Septemb. 9-ike ketlö-S példát-
lan tűzvész állal, százöt Iegtehetősb gazdáink minden haj-
lékait s keresményeit elhamvasztá, — az utóbbi kivált 35 
jó módii háznépet, nemcsak építményeitől, de minden be-
hordott tápszereitől, s takarmányától megfosztván, ők ma-
gok is segítségre s drága táplálkozásra szorulvák. Ezenkí-
vül a szinte egvhóiiapon tul csaknem folytonosan ömlő zápor, 
mindkét iskoláink tűztől megmaradt sárfalait összeomlaszt-
ván, a tűz által okozott kárt több ezerrel tetézte. Ugyanis, 
most nemcsak alapjában kezdve uj, s minden tekintetben 
szilárdabb és célszerűbb iskolaházakat kellend építenünk; 
de, hogy a hajdani veszélyesen összeszorított építmények 
által, egyházunk hasonló szerencsétlenségnek kitéve ne 
legyen, a leégett s elpusztult birtokokból vásárlandó telke-
ken szükség építkezni. Még pedig templomunk is puszta, 
mert benne sem székek, sem karzatok, — kivül belől va-
kolatlan, s a tető is még csak a falakra emelt ugy nevezett 
fillárokon fekszik, melyek között egész télen szabadon 
dühöngött a vihar, s a gerendákról függő zúz-darabok 
a szelek szárnyain lebegtek alá fejünkre. Látható ezekből, 
mikép még nagy szükségünk van a tisztelt közönség, s ki-
vált a tehetősbek munkás segítségére, — melyért az imá-
dott magyar haza — s kegyes hazafiak előtt reménytel-
jesen továbbra is esedezünk! Alsó-Vadász, mart. 15. 1861. 

Egyháza nevében Kérészy Mihály lelkész. 

Jegyz. Az egyes gyűjtők hacsak a puszta íveknek is, mely-
lyekkel számolnom kell — visszaküldésére, bizalmasan 
kéretnek K. M. 

NYILATKOZAT. 

Akkor, midőn énekügyi dolgozatom biztosabb és köny-
nyebbmódu kiadhatása végett, a két magyar haza lelkész és 
tanitó urait előfizetésre bizalommal fölkértem; azt ígértem, 
hogy az eredményt annak idején közleni fogom. 

Az eredmény tehát ez : a dolgozat 55 előfizető p á r t -
fogásával meg nem jelenhetvén, én a mult évi december 
24-ik napján minden előfizetést posta utján s bérmentve 
elküldöm, és pedig a következő helyekre: Holdmezö-Vá-
sárhelyre 17. Aradra 8. Kisújszállásra 7. Gyomára 5. 
D. Ványára 4. Sz. Mihályra 1. Tur Kevibe 1. Sarkadra 1. 
Beregszászba 1. Ágyára 1. Madarasra 1. Ságvárra 1. Ba-
jára 2. Kis Tamásiba 1. H. Kérbe 1. Várad-Olasziba 1. 
Krassóba 1. Szentesre 1. öszvesen 55 o. é. frtot. 

Sárospatakon, mártius 5-én 1861. 
Ivánka Sámuel, 

ének-és egyházi zenetanár. 

A PESTI EV. ÁRVAEGYLETNEK VÁLASZTMÁNYI 
ÜLÉSÉBEN, mely e hó 8-dikán tartatott, felolvastatott a 
tápió-szent-mártoni lelkésznek, tiszt. Láng Adolf urnák 
levele, mely tartalmára nézve oly annyira érdekesnek talál-
tatott, hogy jegyzőkönyvileg elrendeltetett, azt közzéteni 
és nt. szerkesztő urat arra kérni fel, szíveskednék e rész-
beni kívánságunknak megfelelni. o O 

A levél íme igy szól: „Érezvén adott ígéretem súlyát, 
hogy a pesti evang. árvaintézetre három rendes évdijt kell 
e második évre beszereznem; mindjárt e hóban kezdém 
meg a sort az anyaegyházon. 

Aggódtam szavaimnak leendő hatásán és a közbuz-
galmon, — de nagy az Ur és áldott a munka, mely történik 
az ő nevében! 

Jó reménység fejében tehát, első böjti vasárnap pré-
dikáció után, érzékeny felhívást és egy buzdító versecskét 
intéztem híveimhez, a szegény árvák szent ügyében. 

Az nap délután magam járván be az egyszerű hajlé-
kokat , meggyőződtem , mennyire szivükön ragadta az 
árvaügy szentsége, a nem könnyen meginduló föld népét, 
mennyire növekedtem e szívből jött felhívásommal a nép 
tiszteletében, s mily komoly áhítattal vették azok, kik 
templomban nem valának, újra felolvasott felhívásomat. 

Legfőbb tapasztalásom pedig e belmissioi utamból, 
melyet először tevék, az, hogy gyülekezeteinknek legnép-
szerűbb, kedvenc kegyeltjévé lehet a pesti ev. árvaintézet, 
ha minden egyes lelkész szóval és járással kötné össze e 
szent célra való gyűjtését. 

Küldök tehát Tápió-Szent-Márton részéről évdijt 6 
uj ftot, és az intézet házára 4 ft. 40 kr. — Kis adományok-
ból került ez összeg, de oly szíves adományt, mint ezeket, 
mit némelyek házamhoz is hoztak, még nem volt alkalmain 
átvehetnem. 

Minekutána a tavali Lelki Kincstár közlését mindenütt 
az adakozóknak felmutattam, megígértem, hogy a jelen 
adakozók nevei is ki fognak nyomatni nyugtatvány helyett. 
Kérem tehát nt. szerkesztő urat, szíveskedjék a melléklett 



lajstromot perselyében kinyomatni; hogy lássa más is, 
mikép lehessen zúgolódás nélkül adott évdijakat szerezni e 
jótékony intézetünknek. 

Most már a filiákbanmüködendem az árvák javára stb. 
Láng Adolf ev. lelkész. 

Adakozások. 
A Libánonvidéki keresztyének számára: A k. ládá-

nyi egyház 7 ft. Ácsi ref. egyház 3 ft. Egy ismeretlen ma-
radni akaró a lelkésznek 2 ft, az iskolatanitónak 1 ft. 

A moldva-oláhországi missiora: F.-nyéki egyház 2 ft. 
A nemes oroszi egyház, lelkész és tanitó számárai 

A nagy-harsányi egyház (a lelkésznek) 50 kr. — a tanító-
nak 50 kr. — A lébenyi ev. egyház és annak lelkésze 
Nagy Sándor ur (a lelkésznek 9 ft. 10 kr. — a taní-
tónak 3 ft. Petneházi ref. egyház az egyháznak 50 kr., lel-
késznek 50 kr, iskolatanitónak 50 kr. 

A jpesti prot. árvaintézet számára: A nagy-harsá-
nyi egyház 1 ft. Egy ismeretlen maradni akaró 2 ft. 

A Melanchton szoborra: A nagy-harsányi egy-
ház 1 ft. Szerk. 

Gróf Ráday köngvtár megszerzésére adakoztak: 
kisigmándi ref. egyház 11 ft. Almási ref. egyház 4 ft. Táci 
ref. egyház 3 ft. Felsönyéki ref. egyház 10 ft. F. Nyéken 
Pap Sám. lelkész 2 ft. Bocsor Pál isk. tanitó 1 ft. Waniss 
Lajos urad. ispán 1 ft. Horvát József. 1 ft. Szalai István 
egyh. gondnok 1 ft. A nagyharsányi ref. egyház részéről, 
Balog László gondnok küldött 6 ftot. őszesen — 40 ft. 

Közli Török Pál. 
A pesti theol. intézetre: A nagyharsányi ref. egyház 

részéről Balog László gondnok küldött 2 ftot. 
Közli Török Pál. 

Felelős szerkesztő s k iadó : D r . B a l l a g i Mór . 

P á l y á z a t . 
A göllnici evang. községben a felső fiúosztály tanítósága halál által üresedésbe jött. Ennek betöltésére 

ezennel pályázat nyittatik. E hivatallal következő jövedelem j á r : 327 ft. 60 kr. o. é. állandó évi fizetés, 12 pozs. mérő 
rozs, 20 helyi öl fa. Illő szállás kerttel; a tanítványok mindegyikétől havankinti 40 kr. o. é. és a szokásos karácsonyi-, 
hüsvéti-, pünkösdi és névnapipénzek tetszés szerint. A magyar nyelv alapos tudása elengedhetlen kellék. A pályázók, 
kiknek theologiai jelöltetnek kell lenniök, kellő okmányokkal ellátott folyamodásaikat f. é. 1-sö Áprilisig a göllnici tiszt 
ev. lelkészi hivatalhoz küldjék be. 

Göllnic, Febr. 8-án 1861. (3—3) 

Tan- és nevelőintézet Felső-Lövőn, Yasmegyében, 
Alulirt bátorkodik a t. c. közönségnek jelenteni, hogy az itteni evang. algymnasiumban, 

valamint az alreáliskolában 8 —16 éves növendékek fölvétetnek. Az emiitett iskolához egyszersmind 
nevelőintézet is van csatolva, melyben a növendékek mind anyagi, mind szellemi javáról lehető 
legjobban gondoskodva van; egy évi fizetés 250 ft. a. é. 

Utolsó posta Pinkafő, Vasmegyében. — Martius 28-tól april 6-ig azonban félbeszakasztatik 
a felvétel. 

Felső-Lövön, martiusban 1861. Dr. Sillem V. C. H. igazgató. 

4 0 K O N F I R M A T I O I E M L E K L A P . 
Szorzé 

BAUHOFER GYÖRGY. 
Ara 8 0 kr. — Díszkiadás színes nyomtatásban 1 f t . 6 0 kr. 

E díszesen kiállított emléklapok, melyek a konfirmánsnak születési, megkeresztelési és 
konfirmatioi napját, valamint alkalmas bibliai mondatokat tartalmaznak, annál inkább ajánlhatók, 
minél hihetőbb, hogy a konfirmáns legnagyobb örömmel és hálával veendi azt, a mi őt későbbi 
korában is visszaemlékezteti életének azon ünnepélyes szakaszára. 

1PSF" Tiz példányra egy tiszteletpéldány. 
Pest, mart. 24. 1861. OSTERLAMM KÁROLY 

könyvárus (Erzsébettéren). 

Pest, 1861. Nyomatott E n g e f é s Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sx. 

Mai számunkhoz melléklet van csatolva: Előfizetési felhívás „Az lSQl-dik évi magyar országgyűlésu 

című s füzetekben megjelenő műre. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADO-

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 szétküldésse l 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. 

HARMINCKÉT OKOK , MELYEKET AZON 
VILÁGI KATHOLIKUSOK, KIK AZ 1790. 
30. NOVEMBERBEN A KALOCSAI ÉRSEKNÉL 
TARTOTT GYÜLEKEZET VÉGZÉSÉRE REÁ 
NEM ÁLLOTTAK; - KINEK-KINEK Í T É -
L E T E ALÁ TERJESZTETTÉK 1790-dik ESZ-

TENDŐNEK 12-ik HAVÁBAN. 

— hic niger est hunc tu 
romane Caveto. 

Juvenalis. 

Ha a papi renden levó' vádoltatik, a papi 
törvény szerint igen sok tanúk kivántatnak ellene; 
teliát mi is világi renden levő magyar katholiku-
sok, kik 1790-ik esztendőben sz. András havának 
30-ik napján, a kalocsai érsek ő excellentiájánál 
tartatott gyülekezetben, vagy meg nem jelentünk, 
vagy annak végzéseit jóvá nem hagytuk, és az ő 
Felségéhez küldött bemutatás alá, neveinket alá 
sem irtuk; hogy a részre nem hajló világ előtt 
ezen cselekedetünknek helyes voltát megmutas-
suk, szükségesnek itélttik a magyar példabeszéd 
szerint, legalább is harminckét okokkal előállani, 
melyek is e következendők. 

1-ső ok. Mert mi nem ugy, mint hazafiak, 
vagy követek, de csupán csak, mint katholikusok 
hivattattunk oda össze: azért is azon gyülekezet 
részrehajló gyülekezetnek látszatott nekünk len-
ni; annyival inkább, mivel mink ellenkezőképen 
esküdvén, a végre küldettünk ide, hogy a haza-
fiak közt békességet, és a sziveknek egyességét 
megtartani iparkodjunk, szivünkön viselvén azt, 
„hogy az egyesség által a kis dolgok nagyra nö-
vekednek, az egyenetlenség által pedig még a 
legnagyobbak is semmivé lesznek. 

2-ik ok. Mivel arra is tettük hitünket, hogy 
az ország tanácskozásain kivül, s annak végzése 
ellen különös részrehajlásokra sohasem állunk: 
mivel pedig az ország kerületenként tartott, sőt 
kirendelt tanácskozásiban is, a vallás dolga más-
képen határoztatott meg; tehát az azzal ellenkező 
tanácskozásokbba ereszkedni, és a statusban,mint 
egy statust formálni, illetlennek lenni tartottuk. 

3-ik ok. Mert noha a pap urak azt állították, 
„mintha ő Felsége az evangélikusoknak nagyobb 
szabadságot engedett volna, mintsem a bécsi és 
linci törvényünkben foglalt kötések ; — de mivel 
az evangélikusok az ő Felsége elibe terjesztett 
bemutatásokba világosan ellenkezőt bizonyítottak 
meg, ok nélkül a Felséges királyi végzésnek el-
lene nem mondhattunk. Sőt, ha mindjárt nagyobb 
szabadság engedtetett volna is a. királyi végzés 
által nekiek; mi káros következése lenne annak ? 
— hiszen, ha a megnevezett békességkötések 
a mult században a vérontást megszüntető jó 
eszközök lehettek; — miért ne lehetne az ország 
rendei által kivánt vallásbeli elintézése az ural-
kodó felségnek, a velünk egyenlő jussal biró 
hazánkfiai közt és közöttünk a békességnek, és 
szin nélkül vér szerint való szeretetnek erős fun-
damentuma. 

4-ik ok. Ámbár azt is állították, hogy a „ki-
rályi méltóság és a hazának törvényei meg nem 
állhatnak azon kegyelmes végzéssel: de azt meg 
nem bizonyíthatván, noha inkább szánakozásra, 
mintsem megcáfolásra méltók volnának; legyen 
mindazonáltal szabad nekünk ezen igazságot ki-
mondani : „hogy soha a jó királynak roszabb 
védelme nem lehetett a római láncokkal meg.tei 
heltetettkezeknél."Megbizonyítottákezt a f^ancxa^ • ' • 



királyoknak III—ik és IV-ik Henriknek és más 
derék, de szerencsétlen fejedelmeknek szomorú 
példái, kik még- az oltári szentségnek bevéte-
lében is veszedelem nélkül nem lehettek. — 
Megmutatja ezt Pálma Károly pap ur histó-
riája , hogy az első magyar királyi Árpád nem-
zetségből származott Ill-ik András királyunk-
nak fiu ága, papi incselkedés által fogyasztatott 
ki. Nem hágy erről kételkedni a szemünk előtt 
forgó ausztriai belgáknak lett elcsábítások, kik-
nek is már mint pártosoknak papi kezek által, 
úgynevezett brévék osztattak, ezt kijelentik vilá-
gosan a pártosokat vezérlő és segitŐ praelatusok-
nak a harcon részint elfogattatott, részint elesett 
személyeik. — Ellene mondhatatlanul megerősíti 
azon feltételünknek igazságát ama veszedelmes 
tanitás, mely szerint az eretnekekhez hajló király-
nak életét szabad elvenni, — és hogy ök akár-
mely társaságnak s királynak törvényeit is más-
képen beteljesíteni nem kötelesek, — hanem ha 
tanitásaikkal megegyezők: melyeknek és többek-
nek is bővebb megbizonyítására ámbár készek 
vagyunk ; — de elég legyen most e szerinti fel-
kiáltásunk: „Oh királyoknak és törvényeknek 
derék védelmezői. 

5-ik ok. Állíttatott általok az is, „hogy azon 
királyi végzés a római katholika hitnek ágazatai-
val meg nem egyezik.4,4 De ámbár ezen állítást az 
Idvezitőnek mondásival s példaadásival hatható-
san megcáfolni lehetne; mivel m. a. irásmagya-
rázóknak lenni magunkat nem tartjuk, elég legyen 
a közjó céljára azt kimondanunk, hogy a tör-
vényt szerző hatalomnak illetlen tudatlanságul 
szolgálna, ha a közjó megszerzésére szükséges 
ez, vagy amaz hasznos vallást be nem venné. De 
még károsabb illetlenségnek meg nem gondolá-
sával vádoltathatnék az, ha azon vallást, mely 
már kétszázadok előtt törvényesen bevétetett, és 
a melyet legalább felerésze az ország népének 
tar t ; — a közbékesség javáért is nagyobb sza-
badsággal fel nem ruházhatná. 

6-ik ok. Azt is képzelték magoknak a neve-
zett gyülekezet tagjai, mintha a sokszor előfordult 
királyi végezés az ő lelkek ismeretivel meg nem 
egyezhetne. Mi ellenben, különböző értelemmel 
ugy tartjuk, hogy erőszakot nem szenvedhető 
lelkiismerettel semmi inkább nem ellenkezhetik, 
mintha hazánk- és atyánkfiai az ő belső meggyő-

ződésekkel erősíttetett vélekedéseikért — melyek-
nek eszköze a nevelés—birája pedig a mindent 
tudó Isten lehet — hazánk közjussaitól megfosz-
tatnak. Nem vetélkedünk mi azon, jól hisznek-e 
ezek vagy roszul? Isten dolga az Ítélet, senki 
más szolgáját nem kárhoztathatja, mert, kiki a 
maga urának áll és esik el: elég az, hogy a min-
den bölcsességnek kútfeje egyformán hozza fel az 
ő napját mindenekre: mink ennek tanítása szerint 
keresztyén véreinkkel , avvagy ne közöljtik-e 
hazánknak boldogságunkat nevelő szabadságait ? 
Tégy erről ítéletet te is, ki a természet világánál 
tiszteled az Istent. 

7-ik ok Mert ha igaz az, hogy a közönséges 
társaságnak törvénye minden polgárt kötelez, — 
meg kell nyugodnunk az országnak — mely a 
több és jobb részből áll, e részben tett végezésén. 
Ha igaz az, hogy a felső hatalomnak, mely a 
keresztyénség tanítása szerint istentől van, enge-
delmeskedni kell, hogy magával, Istenünkkel ne 
ellenkezzünk, ezen királyunk által kinyilatkoz-
tatott Isten akaratja ellen nem rugódozhatunk: 

Annyival inkább 
8-ik ok. Hogy, minekutánna aVallás állapot-

járói egész unalomig károsan civakodtunk, az 
emberi erőtlenség miatt meg nem egyezhetvén, 
annak végső elintézését katholikus jó királyunkra 
biztuk: annak, — ha nem mindnyájunknak inye 
szerint lett végzésével is, most már ellenkezni 
dísztelenségnek ismerjük. Ugyanis: 

9-ik ok. Ha a mi dicső eleinknek lelkiisme-
retük s hazánk fundamentomos törvénye ellen, 
nem vala az evangelika vallásnak törvényben 
meghatározott szabadságot engedni; épen nem 
láthatjuk, mimódon szolgálhatna lelkiismeretünk-
nek, s előtörvényeinknek sérelmére, hogy a val-
lásbeli homályosabban kitett cikkelyeket most 
megvilágosítván, a zenebonát, bajt s kárt okozó 
kérdéseknek végsőképen véget vetni igyekeztünk. 

10-ik ok.Igaz az is , hogy ezen cselekedete 
által az ellenkező katholikusfél, az országnak 
dolgait nemcsak hátrálta, de fel is forgatta: mert 
hét hónapokig többnyire a vallásbeli villongások-
kal vesződvén, a drága időt és a jó alkalmatossá-
got elvesztettük, s kedves királyunknak is ohaj-
tott koronáz tatását e miatt halasztván, talán jó 
szivüségét meg is sértettük: most tehát, midőn 
már kéréseinkre s kívánságainkra civakodásunk-



nak tárgyát elintézte; ennek végzését^felforgatni, 
s az országgyűlését ujabb veszekedő kérdésekre 
erőszakos mesterséggel voncolni, gondold meg, 
ob dicső nemzet! nemde, nem felforgatása-e ez 
végzésednek? és nemde, nem hasznosabb dolga-
idnak nyilván való hátráltatása-e ? hiszen: 

11-ik ok. Hiszen, ha a választott birónak 
Ítéletét a meg nem elégedő fél nem hátráltathatja; 
— mennyivel inkább megbírált királyunknak 
helyes s fundamentomos törvényekkel egyező, s 
a közjóra célzó végzéseit egy szent (mert annak 
mondatik) rend s annak szolgái nem akadályoz-
tathatják ; kivált oly rend, — mely az által nem 
az Isten ügyét, — a kinek ezen oltalomra szük-
sége nincs, —- sem nem ember társai idvességét, 
melyet ő nem adhat, — hanem a maga hasznát, 
a száraz stóla, s egyebek által vadássza, szerezvén 
magának oly szánakozásra méltó gondolkozású 
elhitetteket , kik magokat bevett vallásoknak 
képzelt igazságáért, elevenen égettetni, s szentnek 
tett Lőrincet követni készek volnának. — Oh 
fájdalom!! 

12-ik ok. Ugy valljuk, hogy ezen cseleke-
detével a tisztelendő gyülekezet az emberiségnek 
jussait is megsértette, mivel a katholikusok közül 
azt, a ki hitének ágazatai felől lelkiismeretében 
másképpen győzettetik meg; — külső bünteté-
sekkel, s erőszakkal kivánta ellenkező gondola-
tokra kényszeriteni. — Gondold meg már józan 
tanításhoz, s okoskodáshoz szokott ember; — a 
lélek, a mely szabados valóság, kényszerittethe-
tik-e külső erőszak által gondolkozásának — 
melyből áll — megváltoztatására ? Fontold meg! 
vizsgálhatják-e embertársaid a sziveknek belső 
rejtekeit? s kárhoztathatják-e azon isteni tiszte-
letet, mely a lélektől és szívből származik ? avagy 
nem jobb-e tehát szelid oktatással, s értelmes 
tanítással, a mint ezt bölcs királyunk rendelte, a 
hitében tántorgót, hat hetek elforgása alatt, eléb-
beni vallásában megtartani igyekezni, mintsem 
annak elméjét, mely természete ellen külső erő-
szakkal nem kényszeríttethetik, belső megnyug-
vása ellen, mások gondolkozásinak megtartására, 
s vallására erőltetni akarni? Ugyan 

13-ik ok. Ha szabad volna egyik embernek 
a másikat erőszakkal arra kényszeriteni, hogy az 
Istenről, a hitnek ágazatiról, vele egyformán gon-
dolkozzon, s az Istennek vele egyforma külső 

isteni tiszteletet tegyen: nemde, nem minden 
szempillantásba veszedelembe forogna-e az erőt-
lenebb, hogy a vakbuzgóbb hatalmasabb, raj ta 
eröszakot tévén, őtet ellenkező gondolatra s kül-
ső tiszteletre ne kényszerítse ? Oh, micsoda illet-
lenség volna?! Annyival inkább, hogy 

14-ik ok. Az ilyen erőszakoskodás a vétkes 
képmutatásra, istenkáromlásra kényszerítő esz-
köz. — Oh Teremtő! oh békességnek Istene!! 
kivánod-e ezt mitőlünk, hogy a gyalázatos spanyol-
országi, már ott is, ha mind későre eltöröltetett 
inquisitio módjára, papi vakbuzgóságtól elragad-
tatva, egymást üldözzük, s büntessük, s ember-
társaink vérökkel áldozzunk a te jóságodnak? 
Távol legyen tőlünk józan magyaroktól, ezen ká-
romkodás. — De 

15-ik ok. Azon gyülekezet nem is voltkatho-
likus gyülekezet. Mert katholikus annyit teszen, 
mint közönséges: mi pedig számos vármegyéknek 
katholikus követei, és sokan mások, kiknek az 
országgyűlésében szavok van, s a katholikusok-
nak közönségébe tartozandók, vagy jelen nem 
voltunk, vagy kívánságára azon gyülekezetnek, 
reá nem állottunk. Sőt 

16-ik ok. Maga is azon gyülekezet, nem 
egyező, hanem meghasonlott gyülekezet vala: 
mert azon kis gyülekezetnek Összehívása előtt a 
papi rend által elkészített bemutatás alá — mely 
az összehivattak előtt — csupán csak vak aláírás 
végett olvastattak el, — a katholikusoknak, na-
gyobb-e, vagy józanabb része? — rajta nem 
vetélkedünk — nevét nem irta. — A mi több, a 
10-dik decemberben tartatott országgyűlésen, 
midőn emlékezet esett volna azon bemutatásról, 
még az ország zászlós urai is, kivált ama nagy-
lelkű gróf Pálffy János, vétkesnek s törvénytelen-
nek lenni méltán nevezte azon gyülekezetet, és 
annak végbe vitt tilalmas cselekedetét. — E mel-
lett még magok is a püspökök magok közt meg-
hasonlottak, mert a midőn báró Splényi Ferenc 
váci püspök, józan emberhez illő módon szólott a 
vallás dolgában, a többiek kérdésbe vették szó-
lásra való hatalmát; ki mind azoknak fontosán 
azt felelte: „minden püspöknek ugy kell gondol-
kozni s szólani, a mint én előadtam.'4 De még 
világosabban kinyilatkoztatta egyenes gondolko-
zását amaz emberiségnek barátja , Batsinszky 
András, munkácsi püspök, kinek szavai ezek va-



Iának: ,,A mióta megboldogult Il-ik József csá-
szár a keresztyéni türedelemről kiadta vala a 
maga rendelését, az én másokénál szorosabb val-
lástartásomra sokkal több evangélikusok — ma-
gok tudják, mi okból állottak által, a mint a 
mennyin ő hozzájok az enyéimek közöl által 
mentenek; kik közül,hogy egy is csak lett volna, 
alig emlékszem reá: — Azért, valamint nem kí-
vánom , hogy az általmenetel büntetés alatt 
tiltassák meg, ugy az ő Felsége mostani kegyel-
mes végzésében, mely a katholikus hittel nem 
ellenkezik — megnyugszom — s azzal nem el-
lenkezem." 

Miképpen hagyhattuk volna tehát mi, vilá-
giak helyben az olyan gyülekezésnek végzéseit, 
melyben magok a püspökök és egyházi atyák 
meg nem egyezhettek magokkal s végzéseikkel?? 

17-ik ok. Reá nem állhatunk arra azért is 
még. mert az a bemutatás, mind az ország sza-
badságainak, mind a király törvényes hatalmá-
nak csalt vetett. Az ország szabadságának az 
által , mert azt meré állítani, hogy ,,katholika 
hitet nem bevett, hanem uralkodó hitnek kell 
nevezni": holott minden tudhatja, hogy a po-
gányságból keresztyénségre által ment szabad 
magyar eleink vették be idó'vel katholika vallá-
sunkat, nem pedig a hit vette be a magyarokat: 
kik mint szabad nemzet az angolok példájára azt 
el is hagyhatják. — E pedig, hogy a keresztyén 
vallás uralkodó legyen, annak alázatos, szelid, 
kegyes természetével épen ellenkezik. Csalt vete 
a királv hatalmának: — mert azt a linci békes-«/ * 
ségkötés IV-ik cikkelye, és az 1715-ik esztendő-
beli XXX-ik törvénynek világos értelme ellen, a 
vallásbeli villongások eligazító birájának csak 
azért nem ismerte meg, mert kedve szerint való 
végzést nem tévén, oly végzésre tehát, a mely 
nemzeti s lelki szabadságunkat, s okos királyunk-
nak törvényes hatalmát megszorítani, s felfordí-
tani igyekezett, — reá állanunk józan gondolko-
zásunk meg nem engedhette. Annyival inkább. 

18—ik ok. Mert ezen kegyelmes királyi vé-
gezés ellen tett kifogásai ezen gyülekezetnek, 
nekünk helyteleneknek tetszenek. Nézzük hát 
renddel azon kifogásokat: 

1-ör. Azt mondják, hogy „azért nem állhat 
meg a királyi végez és, mert bele nincs igtatva 
ezen meghatározás: A római katholika hitnek 

sérelme nélkül." — Epen bizony, némelyeknek 
vakbuzgóságokért tegyen ujabban a király és az 
ország ilyen törvényt meghomályositó, s ujabb 
veszekedésekre okot szolgáltató prokátori meg-
határozást, mely már még az 1608-ik esztendőben 
a koronázás előtt, a bécsi békesség iránt hozott 
első törvényből is, — és az 1647-ikbeli békes-
ségkötésekből bölcsen kihagyatott. 

2-or. Azt is álliták, „hogyha a királyi végzés 
szerint a földesúr tartozik az evangélikusok 
templomaiknak s iskoláiknak fundust kimutatni, 
ezzel a nemesi szabad uradalom megsértetne." 
Epen bizony, az ő kedvökért ne tétessen bizonyos 
zsinórmérték a vakbuzgó földesuraknak, a mi 
hazánk fiai isteni tiszteletének, s a nép okta-
tásának , mely a közjóval szorosan össze van 
kapcsolva, meggátolására j hanem tágas ut en-
gedtessék azoknak boszantásokra, s sanyargatá-
sokra. Hiába hánytatják a köznép megrovására 
célzó szándékokat azok, a kik eddig azt a népet, 
— a melynek nem szolgáltának — dupla stolá-
nak fizetésével terhelni nem irtóztak. Oh be de-
rék védelmezői az ilyenek a népnek!! 

3-or. Neheztelték azt is, „hogy az evangéli-
kusoknak lelkipásztorai egyházi névvel neveztet-
tek, és azoknak gyülekezeteikben teendő egyházi 
törvényeik egyátaljában helyben hagyattatni 
rendeltetik." Majd bizony, azon bevett vallásnak 
egyházi tisztes férfiait, az ő kedvökért csúfos 
nevezettel illessük. Hiszen a linci békekötésnek 
III. cikkelye is már azokat ekklézsia pásztorai-
nak, azaz egyházi lelki tanitóknak nevezte. A 
vallás dolgában leendő gyülekezeteiktől, s ott 
tett végezéseiktol pedig félni épen nem lehet, mi-
vel azok királyi vigyázás alatt fognak megesni: 
de különben is ők semmi külső fejedelemhez kü-
lönös hittel, mint a mi püspökjeink nem kötelez-
ték le magokat. Tartottak ők már ezelőtt is 
mindjárt a bécsi békességkötés után. még pedig 
a nádor ispánnak megegyezésével Semptavian és 
Zsolnán olyan gyűléseket. — Az, hogy az apos-
toli királyunk megvizsgálja az ö ekklézsiái tör-
vényeket , nem hogy megliomályositaná , sőt 
inkább neveli királyunk dicsőségét. Nem retteg-
het attól is a katholika vallás, mintha az ő ek-
klézsiái törvényöket követni tartozna, mert ez 
sem azon királyi végzés, sem törvényeink által 
nem rendeltetik. 



4-er. Fájlalják azt is, „hogy az Ö vallásokra 
tartozó könyveiknek megvizsgálások a katholika 
megvizsgálás alól kivétetett." Bizony, talán azért 
esik ez nekik nehezen, hogy ennekutána az ő 
bibliáikat, mint Barkóczy Ferenc püspök alatt 
Egerben történt, többé szabadon nem égethetik. 

5-ör. Sérelemnek tartják még azt is, hogy: 
,,az evangélikus lelki tanítóknak a vallásokon 
levő betegekhez szabad bemenetel engedtetetik, 
a katholikus papnak pedig csak akkor, mikor 
azok magok kivánják." Micsoda sérelem ez ? 
bizony ha ők erőszakkal tolnák a betegek és 
rabok nyakokra magokat, e volna valóságos 
sérelem, mivel az ily cselekedet ellenkezne mind 
a közbékességnek fentartásával, mind pedig a 
betegek csendességét megháborítaná. 

6-or. Bánják azt is, ,,hogy némely városok-
nak privilégiumai, melyek szerint az evangéliku-
sok azokban a hivataloknak viselésétől kirekesz-
tetnek, elrontatnak". I)e az olyatén privilégiu-
mok, sem a koronázás előtt költ 1608-beli lS-ik, 
1609-beli 44-ik, 1647-beli 58-ik, 1649-heli 12-ik 
törvényeinkkel meg nem egyezhetnek; mind 
pedig bevett szokásbeli tövényünk II. része 9,10. 
11, 12-ik cikkeljével ellenkezvén, mint a közön-
séges törvény és szabadság ellen valók, meg nem 
tartathatnak. 

7-er. Neheztelik azt is, ,,liogy mivel az 
evangélikusok a boldogságos szűzre teendő 
esküvés alól törvényesen feloldoztatnak, ezáltal 
Magyarország patronája megsértetik. — Váljon 
megsértetett-e akkor nagy asszonyunk, midőn a 
törvénykönyv Ill-ik része 36-ik cikkelye szerint 
a zsidók esküdtetése formájából kihagyatott ? Mi 
ugy gondolkozunk, hogy természet törvénye sze-
rint az a hit formája legerősebb, a mely által az 
esküvő az igazság kimondására s megtartására, 
lelkiismerete szerint magát kötelesnek lenni hiszi. 
Mi haszna tehát valaki által azt segítségül hi-
vatni , a kinek segitségéhéz nem folyamodik 
megelégedvén az egy Teremtőnek segítségével ? 
íme! sok érdemes evangélikus hazafiak azon hit-
nek formája miatt rekesztettek ki a közönséges 
hivatalokból; szükség azért, az ő megmaradá-
sokra, boldogságokra és a közjóra nézve is, hogy 
minden keresztyén vallással megegyező esküvés-
nek formája hozattasson. 

8-or. Sóhajtják azt is, „hogy a papi szék 

alól kivétetik az evangélikusoknak házasságbeli 
perek elintézése. Ugyan hogy lehet más jussaira 
ennyire ásítozni ? hogy lehet a törvényesen be-
vett evangelika vallásuákat a mi papi törvényeink 
alá szorítani? hogy lehet azokat 1741-ik eszten-
deig egészen VI. Károly császárnak rendeleteig-
szakadatlanul gyakorlott házasságbeli perek 
elintézéséből, az 1647-ik esztendőbeli 15-ik cik-
kely értelme ellen kiverni? mely jussoknak hat-
hatós erejét maga a római pápa, a baranyai há-
zasság elválasztásabeli perben megismerte; maga 
is VI. Károly császár különös módon reá vétetvén, 
azokat vallásbeli tudományok szerint engedte 
vala Ítélni a katholikus papok által; mi valóban 
nem látjuk, sőt megszegvén azon rendelést is a 
papi rend, hogy továbbá is, mint lelkiekhez 
szokott, a testi állapotokról — melyhez talán 
nem is ért — részünkre is hozzon Ítéletet, illet-
lennek véljük. 

9-er. Nehezen esik nekiek az is, „hogy a 
katholika, valamint az evangelika hit egyenlően 
bevétetettnek mondatik.'' De valamint igaz az, 
hogy a mi pogány dicső eleink bevették a katho-
lika — görög-e vagy római, rajta nem aggódunk 
— hitet szent István alatt, szintén ugy igaz, hogy 
1608-ik esztendőben már törvényünk szerint is 
bevették az evangélika vallást. Ha tehát, a későb-
ben született fiu csakugyan egyformán fia a maga 
attyának: valóban a későbben bevett vallás is 
csakugyan bevett vallás, s egyforma szülöttje 
hazánknak. Megtanit erre bővebbeu az 1622-beli 
törvény, mely szerint az erdélyi fejedelemnek 
által adott magyarországi vármegyékben a ka-
tholika szintúgy, mint az evangélika hit bevétetni 
rendeltetett. I. József császár is 1708-ikbeli 
rendelésében mind a három vallást bevétetettnek 
nevezte, azon szerint II. és III. Ferdinánd és I. 
Leopold királyink is, az országnak adott kötés 
leveleikben ezen három vallás között semmi 
különbséget nem tettek. 

10-er. Szeretnék a katholikusokat az evan-
gélikusok vallására való áltál meneteltől bünte-
tések által is megtartóztatni. De ez miképen 
egyezhetnék meg a józan okosság törvényével, 
lelkiismeretünk szabadságával a 12, 13, 14. 
okainkban érdeklettük. most tehát reá többet 
nem szólván, szégyeneljük érettök az ilyen k i -
vánságokat. 



11-er. Nem nyughatnak meg azon is, „hogy 
az evangélikus atyától és katholika anyától szü-
letett finmagzat az evángélikns apa vallásán 
neveltetni megengedtetett." Váljon illene-e a 
keresztyén jó szívhez az olyan apostolkodásnak 
megengedése? a mely által a házasságbeli tiszta 
szeretet, a kedves békesség megzavartatik, a 
nyugalmas és hasznos házasság, hazánknak sza-
porítása, a familiák előmenetele meggátoltatik, 
az esdeklő édes anyáknak kebelökböl, a természet 
ellen, fájdalommal hozott gyermekeik, erőszakkal 
elragadtatnak, avagy e miatt külső országokra 
titkosan küldetnek ? Oh pap urak! okosabb bi-
zonyára már e világ, mintsem vas jármaitokba 
nyakát tovább is kínozni engedje. 

12-er. Nehézségökre van csak az is, hogy ő 
Felsége magát az evangélikusok fejének nevezte. 
De ha azon felség hazánk minden lakosainak 
királyja, feje, miként ne nevezhesse magát velünk 
együtt lakó evangélikus véreink fejének? ez 
inkább nevetségre, mint megcáfolásra méltó. — 
Lássuk azért további okainkat. 

19-ik ok. Megnyugodván a királyi végezé-
sen, megvetettük az azzal ellenkező bemutatást 
oly végből is, hogy kétszáz esztendőtől fogva, 
eleink és magunk is a megcsömörlésig veszeked-
vén, a vallásbeli villongásokkal kívántunk ma-
radékainknak utat készíteni az országgyűlésen, 
hasznosb dolgokról lehető tanácskozásra. 

20-ik ok. Elrettentvén bennünket a mult 
századoknak gyászos példái, a felséges ausztriai 
házat majd csaknem fenékkel felforgató II. F e r -
dinánd alatt folyt 30 esztendős háborúnak Bocs-
kay, Bethlen, Rákóczy támadásainak (melyeket 
a vallásbeli villongások okoztak inkább) keserű 
meggondolásai, mint királyunk s hazánk igaz 
hivei, sem felséges Fejedelmünket veszedelembe 
ejteni, sem édes hazánkat ujra vérözönbe borítani 
nem engedhetjük. 

21-ik ok. A vallásnak törvény által megis-
mert egyenlőségéből egyenesen származható ha-
zánk boldogitásának kívánása, ösztönözött azon 
bemutatásnak megvetésére. Mert a mely ország-
ban a vallások nyomorgatást nem szenvednek, 
abban a tudományok, a kereskedések és mester-
ségek nevelkednek, és idegen birodalmakból által 
vándorlottakkal a lakosoknak száma nőttön nő. 

22-ik ok. Reményiettük ezáltal, hogy az 

erdélyi nagy fejedelemség is, a melyben régtől 
fogva négy vallások virágoznak, magát hozzánk 
csatolni nem fog irtódzni. 

23-ik ok. Ezt javaslották nekünk mind a 
német sok részekből álló birodalomnak, mind a 
szomszéd Erdélynek követésre méltó példái, a 
melyek világosan mutatják, hogy a vallásoknak 
egyenlősége, s szabad gyakorlása által, a köztár-
saságok boldogsága felsegittetik, nem pedig gá-
toltatik. 

24-ik ok. Erre birt bennünket a tulajdon 
megmaradásunknak fontos meggondolása, hogy 
tőlünk hazánk s atyánkfiai, kik országunknak 
nevezetes részét teszik, a vallás sanyargatása 
miatt el ne szakadjanak. Valóban, szívbeli fájda-
lom nélkül nem emlékezhetünk Klimio pécsi 
püspök cselekedete miatt, 1757-benkiűzetett sok 
ezer meg ezer rác familiák kiköltözésök által, az 
orosz birodalomban levő pandúrok és huszárok 
Khiow nevü tartományának lett megnépesitésé-
ről. Könyezve szemléltük csaknem régiben is az 
egyeki tősgyökeres egynéhány száz gazdának 
vallások miatt az időnek minden keserves viszon-
tagságaiban, kivül a mezőkön lett szánakozásra 
méltó táborzásokat. Mind ezeket s több ezekhez 
hasonlókat szülte a vallásbeli meggondolatlan 
forróság. 

25-ik ok. Mivel mi, kik atyák és cselédes 
gazdák vagyunk, természetes kötelességünk sze-
rint maradékinknak javára törekedünk, másforma 
gondolkozással bírunk, mint azok, kik az önkényt 
magokra vállalt nőtelenség által a természeti 
indulatokat is levetkezni láttatnak, s a kiknek 
elméjök kedvetlen gondolkozásokkal teljes; s 
magokkal mindenek elvész; — azért is a haza 
állandó javáról ugy, mint mi, nem is gondolkoz-
hatnak, nem is akarnak. 

26-ik ok. Mivel mi felséges királyunk híré-
nek s nevének, becsületének fentartására igye-
keztünk, mert azon királyi végezés sok nyelvekre 
által tétetvén, egész Európának tudtára esett: 
Ugyan miképpen kívánhattuk volna, hogy né-
melyek buzgóságokért szent szavát visszahúzza 
királyunk. 

27-ik ok. Fenforgott ebben nemzetünknek 
is becsülete, mert ugyan , ha mi azon bölcs 
rendélésen meg nem nyugodtunk volna, ezen vi-
lágosságra siető században, a józanon gondolkozó 



szomszéd nemzetek mit tarthattak volna felő-
lünk. 

28-ik ok. Hiszem, ha a zsidóknak és a ve-
lünk még nem egyesült görögöknek a közjóért 
minden papi ellenmondás nélkül szabad vallás-
beli gyakorlást, s házasságbeli pereknek magok 
szokások szerint lehető elitélését megengedtük; 
váljon mi birhatott volna bennünket arra, hogy 
velünk egy vér s atyánkfiaival ellenkezőt csele-
kedjünk. 

29 -ik ok. Megakartuk ezen cselekedetünkkel 
bátor jószivüségünket is mutatni. Nem állottunk 
hát azon rendnek bemutatására, a mely szent 
rend az őtet követőknek szokása miatt félelmes 
hivatalával, számtalan jövedelmével negédes, ere-
jében rettenetes biztos, a ki markában tartani 
állitja az átoknak rettenetes menyköveit, oszto-
gatja az áldást, bir a szentségekkel, a mennynek 
és pokolnak kulcsaival, egy szóval oly eszközök-
kel hatalmas, a melyekkel a félelmes gondolko-
zású gyarló embert természeti lielyheztetéséből 
kiforgathatja. Oh haza, nézd körül magadat, 
s mérd meg ezt kormányzásodnak méröserpe-
nyojével. 

30-ik ok. Tartottunk attól is , nehogy 
Ulászló királyunknak sirhalmához vezessen ben-
nünket a papi rend, s rajtunk késő maradékunk; 
— mint szintén, mi a várnánál elesett eleinken 
ekképpen siránkozzon: 

„Kannát vérözönnel festi Róma vére 
Sirva néz a magyar Várna mezejére, 
Tanulj ember! kiki vigyázzon hitére, 
Melyet egyszer letett Istene nevére, 
A papok — csupán csak papok unszoltára 
Jádszottam az éggel hitszegők módjára. 
A pap hát oka, hogy nemem csúfjára, 
Jutott magyar nemzet török igájára." 

31-ik ok. Mert noha Battyányi, Kolonics 
hires érsekeket, Eszterházy s más nagy püspö-
köket, s ezeknek hazánk iránt tett érdemeiket, s 
famíliáikat érdemök szerint becsüljük; érdemes 
személyeiket illendően tiszteljük; de már egy-
szer Mohácsnál Tomori Pál kalocsai érsek által 
roszul vezéreltetvén, többé olyan vezérekre hall-
gatni nem merészlettünk. 

32-ik és utolsó ok. Ha tehát Haller szerint 
ki nem kiáltjuk is, hogy 

„Nem volt, nincsen, s nem lesz oly szörnyű gonoszság, 
Melyet nem tett s teszen, s tehet a szent papság," 

Mindazáltal mindeneknek javasolván, javasolhat-
juk : 

„Ezt kerüld! fekete s hosszú a ruhája, 
Igy szól Juvenalis — s egy zászlós ur szája." 

Kovács Károly. — 

KÖNYVISMERTETÉS 

Sárospataki füzetek. Prot. és tudományos folyóirat, egy-
ház és nevelés, tudomány es irodaiovi kóréhen. Kiadják : 
a sárospataki ev. ref. főiskola tanárai. Szerkeszti: An-
talfi János, gyimnasiumi tanár. Ötödik évfolyam II. füzet. 

Sárospatak 1861. 

Egész elégtétellel teljesítjük ismertetői tisztünket, mi-
dőn a cimzett folyóirat ujabban megjelent II. füzetét, ezen-
nel az olvasó közönségnek bemutatjuk. 

Mult alkalommal, midőn e lapok f. évi 8. számában 
az I. füzetről szólottunk s ez irodalmi vállalatot a prot. 
olvasó közönség pártfogásába és nagyobb részvétébe aján-
lottuk, ajánlatunkat azon állítással támogattuk, miszerint 
az nemcsak azért érdemli meg részünkről a hathatós pártfo-
gást, mert céljául a prot. tudományos irodalom s különösen az 
egyház és nevelés ügyét képviselni, fejteni és művelni 
igyekezik, hanem azért, mert e célnak már tettleg és szép 
sikerrel, meg is felel. 

E II. füzet, mely jelen ismertetésünknek tárgya, 
csak ujabb izgazolásául szolgál előbbi állításunknak; s ha 
azon érdekes cikksorozatot tekintjük, mely annak tartal-
mát ezúttal is oly becsessé teszi, csak sajnálkoznunk kell 
prot. mívelt közönségünk azon részvétlensége felett, mely 
egyházunk és nevelésügyünk emez egyik hivatott közlö-
nyét annak biztos létezhetése és gyarapodhatása feltéte-
leitől, magát pedig a legszükségesebb olvasmánytól 
fosztja meg. 

Hogy olvasó közönségünk érdekét annálinkább 
fölébresszük, mi szíves készséggel soroljuk elő ez alka-
lommal is ama cikkeket; csak azt ohajtanók, vajha annak 
kívánt sikere is lenne már, s prot. közönségünk is épen 
oly készséggel és jó akarattal járulna az érintett vállalat, 
támogatásához, már csak azért is, mert nekünk protestán-
soknak a jelen mozgalmas időben, midőn hazánk politicai 
és alkotmányos ügye veszi igénybe kiválólag a figyelmet, sem 
szabad egyházunk és nevelésünk ügyéről megfeledkezni, 
s attól elfordulni, miután jól tudjuk, hogy e kettő : hazánk 
alkotmányos állapota, s egyházunk függentlensége, szoros 
öszvefüggésben van egymással; s a kettő együtt fejlődik, 
vagy együtt hanyatlik. 

Jelen füzetünk tartalmát következő cikkek teszik: 
„Reformáta és lutherána egyház elnevezés története. 

Szabó Károly pápai köztanodai tanártól." Közérdekű és sok 
alapossággal irt egyháztörténelmi dolgozat, mely bennün-
ket magyarhoni protestánsokat, nemcsak általános pro-



testáns szempontból, de különösen azért is érdekelhet, 
mert amaz elnevezéseket, nemcsak a hitjavitás helyein, 
hanem a magyar evangyéliomi egyház történetében is fel-
keresi, és kimutatja. Méltó, hogy minden protestáns figye-
lemmel megolvassa. 

Ezt követi egy ének: „Urvacsorájakor (LXXXIV. 
zsolt. szerint) Nemes Lajos, visolyai ref. lelkésztől." 

A tárcát pedig következő, igen fontos növelésügyi 
cikk nyitja meg : „A gymnasium-rendezés ügyében fenforgó 
kérdésekről. Imre Sándor, ref. tanártól." — Mi is a cikk-
iróval tartunk, ki igy kezdi értekezését: 

„A gymnasiumok ujra-alakitása ügyét, nem lehet és 
nem is szabad még bevégzett ténynek tekinteni; sőt azt 
hiszem, oly bizonytalan ma még az átalakulás, vagy rende-
zés módja, mint a mily elhatározott maga az, hogy át kell 
alakittatniok Átalános az óhajtás, hogy ezen ügy 
irodalmilag és igy nyilvánosan eléggé megvitatva intéz-
tessék el véglegesen;" s örülünk, hogy e tárgyban ismét 
egy szakférfi szóllalt fel, még pedig nyomatékosan és ava-
tott jártassággal. 

Örömmel közölnénk ez érdekes cikkből kivonatokat: 
azonban miután egy érdemes és szakértő barátunk igéretét 
hirjuk, hogy azt a közelebbi alkalommal helyettünk ö te -
endi meg, ezúttal azon három kérdést emiitjük csak meg, 
melyekre a cikkíró felel. Az első ezek között: „hat-vagy 
nyolcosztályu legyen e a gymnasiom ? " cikkíró, vélemé-
nyét okadatolva, az utóisót pártolja; a második: tisztán 
humán művelődés előkészítője legyen-e a gymnasium, 
vagy magában foglalja egyszersmind a reálék tárgyalását 
is ? " cikkíró, meggyőző fejtegetés alapján, a kettő egyesí-
tésére nyilatkozik; Végre a harmadik kérdés: „osztály-e, 
vagy szakrendszer legyen ?" cikkíró, célszerű módosításo-
kat ajánlva, hattározottan ez utóisót ajánlja. 

Ezek után következnek még : 
„Igazgatói jelentés a. m.-szigeti ref. gymnasium állá-

sáról 1859-1860-ban . Szilágyi István." 
„Ellenbirálat Filó Lajos pesti ref. tanár vallási egye-

sülés és ideájára tet t bírálatára/ ' Pap István. —„Miskol-
czi István esperes levele Bocskai István"~hoz. Közli Hege-
dűs László. 

„Az egyházkerületi küldöttség sz. Pálnapi működése 
Sárospatakon." Végre: „Filó L. előterjesztése az idegen 
egyházak genfi bizottmányában, a protestáns diasporákról 
Moldva és Oláhországban. E „közleményt a mult számban 
egész terjedelmében ismertettük olvasóinkkal. 

K J. 

— 

BELFÖLD. 

HAUBNER SUPERINTENDENS. A „Presburger Zei-
t u n g n a k irják Győrből: „A mint valószinülegmár ön előtt 
tudva van, főtiszt. Haubner superintendens, a győri ev. ág. 
hitv. község első prédikátorává történt megválasztatását 

elfogadta. Most itt azon vannak, hogy iránta való tisztelet 
jeléül lakását tökéletesen felbutorozzák, mi végett aláírást 
nyitottak, s ezt néhány községtag oly tetemes járulékokkal 
kezdte meg, hogy a szükséges pénzösszeg előállításán 
kétkedni alig lehet. 

KASSA. Ugylátszik, ritkán éri el a fama e becses 
lapokat Kassáról, pedig itt is történnek emlékezetes dol-
gok; e körülmény, a t. olvasó közönség előtt, mentségül 
szolgálhat, ha avatlanabb tollból folyó tudósításnak is hely 
adatnék bennök. 

Se német se magyar egyházi község többé nem lé-
tezik, egvgyé olvadt mind a kettő keresztyéni testvéri sze-
retetben, s létesült az evang. magyar-német egyházi köz-
ség. Nagy örömmel jelentem e tényt, egyszersmind azon 
ohajtásoinat kifejezvén, bár a tótajku testvérek is ily 
egyesülési szellemmel áthatva lennének. De meghiusult a 
terv, a nyelvileg különböző három egyházat egyesíteni. Az 
egyesült magyar-német egyházi község azonban áthatva 
a testvériség szellemétől, annak dacára is, hogy nem si-
került a tótajku egyházat egyesülésre birni, ezen test-
véri testületnek nemcsak nyitva hagyta az ajtót, de egy 
lépéssel eléjökbe ment az által, hogy Scultéty Ede, tótajku 
lelkész urat magyar segéd lelkésznek megválasztotta. Meg 
van a personális unió, és ez esetben valóban óhajtjuk a 
reálist is. Egy a Krisztus ! egy az evangyéliom, miért ne 
legyen egy az egyház ? 

Az ujdon alakult magyar-német egyházi község bi-
zodalma, a felügyelői hivatalra nézve: 

Brósz Jonathan, ügyvéd, mint első és Kotzány Fe-
renc úrban, mint másod felügyelő öszpontosult. Iskolai fel-
ügyelőnek Dr. Alexy Lajos ur fölkiáltatott; Spielmann 
Károly és Schirger Tivadar urakra, mint gondnokokra, 
egyházi vagyonunk kezelése bízatott. 

Az egyesült egyházi községnek legelső teendői kö-
zött, az E. Egyáinintézet gyámolitása jutott. E célból, mai 
közgyűlésünkben határozatba ment egy fiók egyletet ké-
pezni, melynek célja leend az E. Egyámintézet programmja 
értelmében, minden illő alkalmat ez intézet tőkéjének sza-
porítására felhasználni. Keblünkben alakult fiókegyletnek 
minden tagja belépti díj fejében egyszer mindenkorra 1 ft. 
o. é. fizet; e mellett pedig azon erkölcsi kötelezettséget 
magára vállalja, az egyletnek tagjait lehetőleg szaporítani, 
és előadandó alkalmakkor, a program értelmében, a fillé-
reket begyűjteni. Ez egylet évenkint az egyházi község-
nek számot adni köteles; a programm által szabad rendel-
kezésre bocsájtott két harmadról az egylet tagjai 
és az egyházi község közösen rendelkezni fognak. — 
Azonkívül még Szilveszteri offertorium is az E. E gyám-
intézet programmja értelmében rendeltetett. 

A fiókegylet azonnal megalakult, mert a közgyűlés-
nek valamennyi jelenlevő tagja magát beíratta és az 1 ftot 
befizette. A fiókegylet elnökének Dr. Alexy Lajos ur isko-
lai felügyelő, — pénztárnoknak Spielman Károly ur vá-
lasztatott. L. 



A DUNÁNINNENI ÁG. HIT. EGYHÁZI KERÜLET. 
Szentiványi Márton kerületi felügyelő ur lakában Szent-
iványba Mart. 20-án tartotta kerületi gyűlését, mely 
Sztromszky Sámuel superintendens ur legköszönése kö-
vetkeztében, e hivatalra beküldött kijelelési szavazatok 
felbontásával és öszveszedésével foglalkozott. Örömmel 
jelenthetjük, hogy a kerület 88 egyházai közziil 77. be-
küldte szavazatát, a többinek kimaradását inkább elkésés-
nek, mint nem voksolási akaratnak tuladjonitani lehetvén, 
miután az árvái esperesség is, mely eddig tisztán paten-
tális volt, két egyházi és két világi tagja által képviselve 
volt, közte Zochius Esperes és Nóvák lelkész urak. A sza-
vazás eredménye következő: Geduly Lajos pozsonyi lel-
kész nyert 69 voksot, Tessák Sámuel szeniczey 36. 
Szvaty Mátyás zay-ugróczi-és Hollerung Károly modori 
lelkészek 16. A gyűlést követő lakomán, a hazáért, vállás-
ért és az egyetértésért számos poharak ürítettek. 

AZ EV. REFORM. MARMAROS-UGOCSAI E.-MEGYE 
NYILVÁNOS ÉLETE. 

1. Az evangyéliomban (Ján. 3, 19 — 21.) Idvezi-
tönk által kimondott nyilvánosság elve, közohajtásunk sze-
rint, az igéből testté leendő. A testszerkezetben képződő 
táp-nedvek, is, éltető vérré átalakulhatás végett, ereikből a 
szívtájra sietnek, hogy a tüdőnek légző működése által 
élenyezve, egészséggel virágzó életelevenséget szüljenek. 
— Egymás iránt viseltetni kellő keresztyén-atyafiui szere-
tetünknek, legelső fokon nyilatkozó elemi tanitmánya ez : 
Számon tartanunk kölcsönösen egymást a legszívesebb 
figyelemmel. Sajnos ugyan, de méltó panaszunk az, hogy 
országosan egybefoglalt létszámozással nem birunk. Oly 
kicsiny töredék e hon népsége közt, és igazán a nagy 
tésztatömeget fölkelesztő kovász levén a magyarhoni mind-
két hitfelekezetü protestáns egyház, — ha ekkorig önjo-
gainak dicsőséggel kitartott védelmezésében — a kevésen 
— hűnek találtatott, jövendőben csakugyan többre érde-
mesítendő 

Ily nemes gondolkozás szelleme élteté legközelebb 
f. év. Martius 12, 13-dikán a verbőci sz. gyülekezet köré-
ben tartatott e megye közgyűlésünket, midőn Tts. Pataky 
János legidősb világi tanácsbiró ur indítványát elfogadván, 
alulirottatt jónak látta jegyzőkönyvileg arra megbízni, hogy 
a köztiszteletü esperesünk nt. Batizi András — técsői lel-
kipásztor által, az év kezdetén működött e.-megyei láto-
gató küldöttség munkálata folytán készített, s a gyűlésen 
bemutatót „Egyház-megyei rajzu-nak közérdekű adatait 
ez oly becses lapokban közölje. 

Ennélfogva: a marmaros-ugocsai e.-megyében j e -
lenleg van 30. anya-, 7. leány-, összesen 37 gyüle-
kezetünk. A mennyiben központtól igen távoli körben 
élünk, figyelemre méltó jegyzetül itt beigtatandó azon kö-
rülmény, miszerint mások felett gyakori, érdekés hullám-
zásban ingadoznak e.-állaprajzunk e nemű adatai. Már 
több anya-egyházaink — mintegy két századév alatt — 

Jeánygyülekezetekké szállottak l e ; hanem másfelől, dicsé-
retes buzgalommal munkába vétetett az, hogy régebben 
lehanyatlottak újra föltámasztassanak. 1860-ik évi tavaszi 
gyülésünkön jelenté az illető bizottmány, hogy ez idö 
szerint íilialis, Mármarosban a técsői egyház-anyához csa-
tolt vájnági és urmezői gyülekezeteink 3—4 év alatt, egye-
sítve,önállóságra jöhetnek. Ugyszintén,közszeretettel tisztelt 
segédgondnokunk gr. Teleky Sándor ő méltóságának, hi-
vatalába történt ünnepélyes beléptekor tett kegyes ado-
mányozása folytán, a mármár harmadrendű — az az mel-
lékhelységgé sülyedett inármarosi Dolha is, a huszti 
anyához leányi tisztesebb állásra emeltetett. Ugocsában, 
rnátyfalvi testvéregyházunk létezhetése, az ottan volt 
lelkipásztorunk hivataláról lemondása által, kérdőjel alá 
esvén, e. m. felsőségünk ugy rendelkezék felőle, miszerint 
jogával élve — papi sz. hivatalra felhatalmazott tanítót ál-
lit be. Épen ily módon igyekezik magát fentartani a nevet-
lenfalui, nagyon csekély népességű e.-közönség.— Ösztön-
szerűleg érzik itt a végső őrszemen álló egyházak hivei 
amaz életszükséget, hogy minden áron lelkipásztort kell 
tartartaniok; minthogy különben a nyájnak léte forog 
veszélyben. Van is — egyebek felett joguk, a majdan és 
vajha minélelőbb! létesülendő, átaláuos hitfelekezeti e. 
domestica áldásaihoz fentartott igényekre. Szintúgy protes-
táns, mint hazai közérdek parancsolja nálunk : „Megfogyva 
bár de törve nem !" az élet színvonalán minden erőfeszítés-
sel föntartani magunkat. 

Egyházainkban 30 rendes lelkipásztor. Ezek közül 
heten a m. é. Október 6-án fölszenteltettek, és egy 
olyan, ki még ezután fölszentelendő. Továbbá 1 he -
lyettes, 3 segéd és 2 nyugalmazott, és 5 olyan lelki-
pásztor van, kik egyszersmind iskolatanitók is. De már 
ezen utóbbi tételre vonatkozólag, az apostollal kell szól-
nunk(l . Ján. 1, 8.), „Ha azt mondjuk, hogy bűn nincsen 
bennünk, magunkat megcsaljuk, és igazság nincsen mi 
bennünk/1 Az e.-megyei közgyűlésen bevallott, és senki 
által meg nem cáfolt igazság ez, hogy a pap-tanitók isko-
lái egyátalában leghitványabbak. Még ha ugyan volna mit 
— egy némelyeknél — iskola cimmel tisztelnünk. Példá-
nak ez sem igen szeretetreméltó dolog, miszerint a lel-
kész—tanitó nem tartván köziskolát, nem felekezet-, sem 
nemzetünkbeli magánegyén tart magániskolát. Köszön-
jük, hogy nem több, mint csak egy helyütt — még ez 
ideig. Azt is nyilván hirdetni kezdik nálunk, hogy talán 
bizony nem is alkalmas volna bármely lelkipásztor arra, 
hogy iskolatanitó is legyen. Igaz, hogy nagy különbség 
az : nagy és kis embereket evangelizalni; hanem ti hall-
játok ezt s értsetek róla, a kornak lelkéhez kiskoruságban 
nem maradott papnöveldéink, és szorosabban testyérisül-
jetek a tanitó-képezdékkel! — Iskolatanitóink száma össze-
sen — 35. Ezen tételt illetőleg, saját külön szakaszra kí-
vánjuk fentartani az érdemleges megjegyzéseket. Énekve-
zér mindenütt a tanitó. Orgonista van — 5. Öszhangzatos 
éneklés (harmónia), 6 egyházban található. Nem ugyan 
mint összes egész gyülekezet, — pedig ez a cél, mely 
felé törekednünk kell; hanem különös, leginkább iskolás 
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gyermekek vagy érettebb korúakból is szerzett — ugyne-
vezhetö egyedárus — énekdallási körök. 

1860-dik évi népmozgalom : 1. népesedés — születés, 
más hitfelekezetböl áttérés, vagy más e.-megyékböl beköl-
tözés által — fi 610, nö 898, összesen — 1508. 2. népet-
lenedés — halál, áttérés, vagy elköltözés által — fi 361, 
nö 423, összesen — 784. Házasságra egybekelt — 159 
pár. Ezek közt tisztán protestáns felek — 144 pár. Olyan 
vegyes házasság, melyben a férj protestáns — 7 ; melyben 
a nö protestáns — 3. Protestáns lelkipásztor által eskette-
tett vegyes házasságu — 10 pár ; más hitfelekeztü paro-
chus által eskettetett — 5 pár. — A f. é. létszám igy áll: 

a. Tisztán protestáns házaspár van — 5796. Vegyes 
házaspárok, és a., protestáns férjjel — 250. /?., prot. növel 
— 178, összesen — 437. 

b. özvegy férfi — 362; özvegy nő — 1143, össze-
sen — 1505. 

c. Nőtlen ifjú — 1166; hajadon — 1045. 
d. Iskolaköteles fi — 1100; nö — 901, összesen 

— 2001. 
e. Valóban iskolázó fi — 758; nö — 752, összesen 

— 1520. A különbség kimutatása még szebb, ha itt nem 
adatik. Indokai felebb. 

f. Kisded fi — 1415 ; nö — 1359, összesen — 2774. 
g. Cseléd fi — 358, nö — 250, összesen — 518. 
h. Hitavatott (confirmátus) fi — 152; nö — 115, 

Összesen — 267. 
Teljes létszám = 14,875. 
2. Az eddig elősorolt adatok közé alkalmilag behin-

tett köztudomásu és hitelességű jegyzetek után, ugyanazon 
bizalmú férfiúnak minőségében, kívánunk saját észrevéte-
lekkeljárulni a benső, szelleméletrajzhoz. Magán tanulmány, 
igaz; de ha legkevésbbé is fölsegélhetné a közjónak ügyét, 
nem volna érdemetlen a térfoglalásra. Sőt, ha jegyzőkönyv-
szerű bizalom tekinthető volna, és talán épen tekintendő 
evangyéliomi talentoin-osztás gyanánt; — Nosza keres-
kedjünk azzal! 

1. Tavaszi helyosztó e.-megyei gyűléseink megnyi-
tása előtt rendszerint egy, a végre idejében kijelölt 
lelkipásztortárs szokott alkalomszerű egyházi beszédet 
tartani. Most is igy volt. Hanem, miután ezúttal elmaradt, 
még csak jövőre létesítendő egy oly indítvány, mely az 
ily kedves alkalmat örömest felhasználni kívánná — papjaink 
homiletikai tudományos miivelödés-ére. Es pedig ily mó-
don : Adja be illető e.-m. gyűlési hitszónak elmondott 
munkáját az esperesi hivatalhoz. Innen irányadó beveze-
téssel bocsátassék az a.-megyei papikarhoz. Mindenki — 
egy év alatt — teljesen kimerítő bírálatot adna hozzá, 
egy ívnyi terjedelemben. Végül, adatnék egy, az e.-vidék 
kebelében közönségessen elismert hitszónoki tekintély s 
tanulmány emberének, — ki önmagához csatolná vala-
mennyi bírálatok érdemleges méltánylatát is. Ez, igy fel-
készülve, minden adataival, második éven járná a körutat. 
Ilyen folians-követek az e.-vidéki papi olvasó könyvtár 
díszpéldányai fognának lenni. Indítványozó által ezennel 
ünnepélyesen fel is kéretnek minden illetők u ne engedjék 

örök nyugalomra szállani ezen életrevaló eszmét, — mely 
a gyakorlatban minél továbbra, annál inkább érdemesí-
tendő volna önmagát. Nem sokára egy éve, hogy beadatott, 
— s azolta, a legőszintébb méltánylás dacára, mindegyre 
ha l lga t . . . Meddig még — Uram ? !. 

2. Semmi nem volna szükségesebb, mint a sokszoro-
san vészsujtólta, e.-megyénk szerte legdíszesebb és legna-
gyobb becsű M.-szigeti e.-közönség felápolása. Minden 
esetre visszaállítandó itt az évek óta megszüntetett két 
papság. Nagy térföldön, az eget közelérő havasok lábai-
nál, mintegy 15 — 20 mellékhelységet számit híveinek 
gyülekezetéhez, különböző — nem magyar ajkú és nem 
protestáns felekezetű népelemek között — sporadice szét-
szórva, ezen egyház. Mig egy lelkipásztor otthon a legna-
gyobb mértékben elfoglalva van, másik, utazó lelkipász-
torra lenne kiáltó szükség, a terjedelmes vidéken. Ez ily 
„belmisszió-alap"-ra még az 1858-dik évi nyár végén 
szolgáltattak be 100 p. ft. értékig ,,Szent hagyomány" c. 
két reformátió-emlékünnepi e.-beszédet tartalmazó füzet-
kének példányai. (Lásd e vállalatról az ismertetést, S. P. 
Füzetek" II évf. 803 lap.) lap.) Mindekkorig majd semmi 
lendület e tárgyban. Egy a f. é. Január 6-ki számadás sze-
rint nem több, mint csupán 5 ft. 60 kr. értékű adatott el. 

Áldott nyilvánosság! te légy ellenőrzője az ily, soha 
be nem igazolható, ki nem menthető eljárásnak ezen ügy 
körül; — légy szigorú birája is majdan, ha nem találkoz-
nék egyházi felsöség, a megyén, vagy kerületben pártul 
fogni, méltatni, mint nagyon csekély kezdetet. Az Őskori, 
nem keresztyén cosmogoniákban egész világrendszer tu-
dott szülemleni a parányoknak történetes összelalálkozása 
— és inegtorlódásaikból. Az evangyéliomi mustármag pél-
dázata buzdítsa, legközelebbről érdekelt ottani ügyfelein-
ket — alapító keserű panasszának megszüntetésére . ! . 

3. Idvezitönk főpapi imádságában (Ján. 175 20.) ben-
foglalvák a még ezután hiendök, Ha elszomorit a jelen, 
vigasztalásul a jövőre szoktunk kinézni. A költő szerint: 
„Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort; — 
Hass, alkoss, gyarapits!." — Tekintsünk el az e.-megyei 
tanügyre! Nem jól esik tanférfiaink számába betudva, nem 
láthatnunk a kebelbeli m.-szgieti középtanoda érdemes ta-
nárait. Az elemiekben is pedig körülbelől egyetlen pél-
dányiskolánk ottan létezik. A nt. e.-megyei látogató kül-
döttség nem ösmeri-e saját feladatának a középtanodára 
is felügyelést ? Ez épen oly önfeledkezési bűnt róna e vi-
dékünkre, a minővel ez iránt vétkeznék azon tanintézet, 
ha legszívesebb és legbuzgóbb minden igyekezetével nem 
serénykednék egy tanitó-képezde létesítésén. Ez itt a tu -
lajdonképeni életszükség.. Magyarázata legitten követke-
zik, a fennebb igért iskolatanitó-ügyi megjegyzés szerint. 
— Ily eset merül fel az e.-megyei gyűlésen: A. egyház 
minden hízelgő méltánylatot kizsákmányol azon Ígérettel, 
hogy helybeni adminisztratorságra kilépő, s lelkész-tanitója 
helyére a S. pataki képezdéböl fog egy évre — praeceptort 
hozni. B.-egyház tehát e miatt nem nyerheti, — pedig 
állandó tanítóságra, ugyancsak képezdei szakértő ifjú nép-
tanító szerzésére törekszik, bármint feszeget ilegméltányo-



sabb igényeit, jámbor óhajtásának sikerét. „Entia non sunt 
multiplicanda!" C. egyház tanítója azon egyházról lemond, 
s valahova berendelendő. D. egyház, megholt tanítója 
helyére, befogad egy becsületes lakatos legényt, — sőt 
ezen csínyen, néhány év alatt, immár másodikban találtatik. 
Épen ennek keseríi gyümölcsét érzi legfanyarabb ízűnek 
panaszló B. egyáz jelenleg is. Az e.- m. gyűlés C. egyház-
nak tanitó-hivhatási jogot ad, s az onnét leköszönt taní-
tót B.-re átrendelni célozva. D. részéről az elő nem sze-
rezhető bizonyítványok beváratnak. Nemcsak; de A. már 
idők óta elévült, s most újonnan e pályára lépő extanitóval, 
elnöki uton, kéz alatt, a mint hazulról telik — megajándé-
kozott lön. Ily módon ez megye-szerte átvonul a viharos 
felleg, csupán a B. határt pusztítva el, — hiszen csak ö 
és nem más lesz igy elütve legtiszteségesebb szíves jó 
szándékától! ?! 

A ki tapasztalásból ismerné különösen ugocsai nép-
iskola-tanitói majdnem siralmas állapotjainkat (tisztelet az 
arra méltó kivételeknek!), hogy az egyik alkalmatlan, má-
sik tehetetlen, vagy szorgalmatlan, harmadik és többi ta-
nítói nevére is érdemetlen, holott köszvény (chiragra) ba-
jából babonás nadragulya-gyökérről ivott pálinkával g y ó -
gyítja magát, vagy , , 0 testamentomi"-nak irja az 0 s z ö -
vetségi sz. irat nevét: hogyan kívánna ez ilyennél csak 
erkölcsére nézve hitványabb tanitó berendelésének örö-
mét ( ? ! ) érni, avagy több és több, még javabeli épséges 
korukban nyugdíj intézetre valók befogadtásának türelmes 
elnézöje lenni — csak azért, hogy 1. kenyér nélkül ne 
maradjon valamelyik keblezett tanitó, és 2. hogy egy 
szakértő s ahoz aránylag képezdei ifjú tanitó nyerhetésé-
nek utja bevágassék. És ugyan mily egyház előtt ? A mely 
legtulajdonabb értelembeni kebelbeli misszió alapján „ i s -
kolai pénztár"-at szerzett, hogy tanszerekkel elláthassa, 
és minden áldozatra kész, hogy példányszerüvé emelje 
példás kegyelettel ápolt népiskoláját. 

Most egyelőre csak homályos árnyképben, mintegy 
tükör által kívántam szemléltetni ezen ügyállást. Ez okon 
vevém fel a betüszámtan jegyeit, nevek helyett, Hanem 
legbensőbb, egészen átgondolt, és egy oly e.-közönség 
által, mely hivatalból reá küldött administratorát engem 
biz meg rendes jogának gyakorlatával, ilyen gyülekezet 
által jónak vallott és legörömestebb pártulfogott eszmém s 
meggyőződésemet, ugy hiszem, hivatalos, vagy magán, 
vagy bármi tekintetekért feladnom szabad nem lészen. Hi-
vatalnál is több, mert hivatásomban gyökerező ezen ügy-
kezelés. Ne legyünk már mindeddig csak a fruges consu-
mere nati, numerus-féle homuncióknak — néptanító ál-
név alatt — tévelygő értelmű eretnek tisztelőik !. Éiszen az 
is bevallott igazság, épen gyűlésünk folyamában is ki-
mondatott, miszerint ezek, kivált az ugocsa-vidékieknek, 
egyetlen érdemlő jó cselekedetök az, ha a „Tanszabvány" 
rovatos számlaívét látszatos bár, de — részekről ennyiben 
is dicsérendő — pontossággal betölteni el nem mulasztják. 
Ha az egyházmegyén, mit ugyan előre vakon hinnünk tiltja 
a legőszintébben tisztelő bizodalom, elvesztenek ez oly ké-
nyes, de igazi becsértékü B. egyházi tanitó-ügyet, — a 

ft. e.,-kerület és egész hitfelekezeti országos közvélemény 
fogná megadni az igazat. 

Bár támadjon valaki Izraelből megcáfolni, s ha ugy 
birja, kimutatni e dologban talán is hevült buzgalmamnak 
kemény beszédű állításait I . Bizonyosan áldó hatású esz-
mék villanyszikrái lobbannának elő alélt szellemi lég-
körünkben. Hallszik, és tudomásomra is jött már olynemü 
balvélelem, hogy a sajtó utján, nyilvános közvélemény 
előtt vitatott perfolyamok, mint az ex oíl'o-nak tekintélyei: 
hinni szeretnék, figyelemre méltatlan, bukott ügyek. A vi-
lágtörténelemnek épen folyamatban lévő életeleven zajlása 
minden percen végitéletet mond rájuk, és őket állítja balja 
felől. Arra is lehetvén számitanom, hogy az e.-m. gyűlés 
bizalmával visszaélőnek nyilváníttassam : ugyanazért szük-
séges — részemről — annak kijelentése, miszerint a prot. 
hitfelekezeti és magyarnemzeti közmivelődés, — a népnö-
velés-ügynek szentséges érdekében, az ily non putarem 
jöhető megtiszteltetést — nem fogom magamra érteni. 

T. Keresztúr. Mártius 24. 1861. 
Gonda László. 

NT. LÁJPCZIG JÁNOS EV. LELKÉSZ ÉS ZALAMEGYEI 
ESPERES URNÁK! 

Vallásos örömmel vettem önnek tisztelt testvérem! 
Kapolcson f. év. mart. 15-kén kelt igen becses levelét, 
melyben értesít, hogy hajlott kora s naprólnapra nehezbülö 
betegsége miatt, a lelkészi és esperesi pályáról f. év apr. 
14-kén lelépni s niklai birtokába visszavonulni szándékozik. 
Vettem egyszersmind egyik előde Bogner Györgynek téthi 
lelkésznek eredeti lelkészi diplomáját, mely 1642-ben máj. 
20-kán a csepregi zsinaton kelt, s Kis Bertalan akkori 
suprens és sárvári Schubert Pál soproni, Lethenye István 
csepregi, Ságody Gergely, Terbocs János stb. lelkészek és 
esperesek által van aláírva. Ön ezen régiséget szabad ren-
delkezésemre bízta. Köszönöm szíves bizodalmát, s ezennel 
kijelentem, miként én — ha Isten éltet — a legközelebbi 
egyetemes gyűlésen azt fogom indítványozni, hogy ezen 
oklevél, mint önnek becses ajándéka, az egyetemes levél-
tárba tetessék, s mint egyházi történelmünk egyik neveze-
tes adata, ottan őriztessék. Fogadja ön mindezért,mind még 
inkább azon ígéretéért, hogy niklai magányában soha meg-
szűnni nem fog : „szeretett hazánk és anyaszentegyházunk 
asztala mellé települő minden, örökösen tisztelt tagjainak 
javáért" imádkozni, atyafiságos őszinte köszönetemet. 
Engedje a mindenható Ur Isten, hogy ön még sok kegye-
lemévet tölthesen közöttünk.Vigasztalja önt azon tudat, hogy 
miként a magyarhoni evangy. két testvéregyházban sokan 
vagyunk, kik azt valljuk ön felöl, hogy az Urnák szőlejében 
nagyon kevesen lesznek olyanok, kikre jobban ráillenék 
Üdvözítőnk ama szózata : „Jól van jámbor és hív szolgám, 
kevesen voltál hív, sokra bizlak ezután ; menj be a te 
Uradnak örömébe!" (Mát. 25, 21.) mint épen önnek, ki 
közel egy félszázadon keresztül nem magának, hanem az 
Urnák, a hazának s azon jeles gyermekeinek élt, kik már 
eddig is bebizonyiták, hogy atyjoktól a legszebb kincset, a 



keresztyén becsületet és erényt öröklöttek. Fogadja ön 
benső tiszteletem jeléül testvéri jobbomat! Kelt Pesten 
1861. mart. 27-kén. Székács József bányakerületi superin-
tendens. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK, Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

IV. 

Vágyam és ohajtásom szerint, hol oly nagy puszta-
ságot hallék: Ploesten vagyok; s mielőtt az itteniekről 

'irnék, el kell mondanom, hogy és mint váltam meg egy 
időre Pitesttöl. Utolsó vasárnap alkalomszerű beszédet 
tartván, még egyszer ismételtem, ugy szólván az egész 
evangyéliomi igazságoknak, a keresztyénségnek az életbei 
alkalmazását; s kértem a híveket a szeretet esdeklő szavá-
val, maradjanak meg az evangyéliomi hitben, s folytassák 
a megkezdett vallásos uj életet. Mert hála Istennek, néhány 
hét alatt is tapasztalam híveinken, mennyire képes az ember 
a megrögzött rosz szokások elhagyásában is. A korcsmázás-
tól, mi itt annyira divatos, meglehetősen elszoktak ; s ott 
létem alatt történt már, hogy egynémelyiket hivta a má-
sik, és nem ment; s hogy egy elfogult római hitű ily szókra 
fakadt, ez már szörnyűség, hogy az a ref. pap még a kocs-
mától is eltiltja az embereket, holott oda mi is betérünk a 
páterrel. Az egyházi elöljáróságra biztam a gyülekezet ifjai-
nak s az iskolának ügyét, kijelentvén, hogyha Isten vissza-
visz, mindenről számot kérek. Mint sajnálták eljövetelemet, 
ezt csak más írhatná le, nem én. Istenem, hiszen látták, 
mint igyekeztem hitük növelésén, lelkük világositásán, 
erkölcsük javításán; látták , hogy lélekszakadásig való 
lelki munkálkodásim s küzdelmeim mind az ö javukra cél-
zott ; s a sajnálkozásköny, mily lelki örömömre volt, 
bizonyságot tesz arról, hogy náluk a vallásos erkölcsi élet 
folytonos szüksége, az evangyéliomnak éhezése és szomju-
hozása vagyon. Eljöttek a gyermekek is szerencsét kívánva 
s könyezve, mert én tanitám őket imádkozni, nem 
csodálkoztam könyeiken, de vígasztalául őket mind közön-
ségesen Urunk szavaival : nem hagylak titeket árvául, 
megtérek tihozzátok. 

Piteströl, mint előbbeni levelemben irárn, ugy volt, 
hogy Kovács Zsigmond algondnokkal indulunk el, de ö oly 
feltételeket kívánván, melyeket az egyház jövendője szem-
pontjából nem láttam jónak ; hogy mindeneket elhallgassak, 
magam indultam el egyesegyedül ez idegen országban. 
Isten megsegít, gondolám; hiszen ö nekem mindig vezérem 
volt, ezen gondolatok közt jöttem a rosz idő dacára — 
midőn Koos ur az Istenre kért, hogy el ne induljak — 
Bukarest felé. Utamban egy estve egy vendégfogadóban 
bemenvén, látom, hogy ott van a mult levelemben oly 
gonoszul szerepelt barát, ki mihelyt meglátott, levágta 
magát az ágyra (Oláhországban a nappali ülő, heverő he-
lyek éjjeli ágyul is használtatnak) s ott feküdt, mig én benn 

valék, melyet is oláh útitársaim nevetés és gúnyos meg-
jegyzések nélkül nem hagyhatának. Ezt csak curiosum 
gyanánt említem meg. Bukarestbe valóban nagy nehezen 
sárosan elérkezvén, nem akartam egy napnál többet késni, 
de mivel egy folyó, mely utamban esett Ploest felé, annyira 
kiáradt, hogy a posta szekér nem mert elindulni: pár 
napig várakoznom kellett, mely idő alatti nyugvás annyi 
lelki, testi fáradozások után, testre, lélekre megnyugtató 
vala. Mert itt folytonos lelki izgatottság és munka az én 
életem. Mióta a missiot megkezdtem, soha ki nem nyugodtam 
magam, s különös mennyei gondviselés, hogy mégis mindig 
éber lélekben, testben egészséges valék és vagyok. A bu-
karesti lelkész gyöngélkedő állapotban levén, mert ez is 
kötelességem vala, én mentem el a kórházba egy betegét 
megáldoztatni, elbocsátni lelkét a szent hit biztatásával 
ama másik világba. Ez megint uj hűrt pendített meg le l -
kemben; idegen országban egy elhagyatott beteg haldokló-
nak könyei oh mily csendes, de mély fájdalmat költenek. 

De most már PIoeströl kell szólanom. Másfél hete, 
hogy itt vagyok. Első gondom volt az iskola, melyet is egy 
szennyes helyen ez állapotban találtam, ugyanazon tanitó 
vezetése alatt, kiről első levelemben irék. A tanítóval be-
szélvén, először is az iskola helyeül szállást fogadtam, az 
oláhok Szent György napjáig (7 hét) négy aranyért; — 
később a tanítónak biztosított fizetést Ígértem és ajánlottam, 
a hívektől kikért és megajánlott koszton kivül tisztességes 
szállást s hónaponként négy aranyat, oly formán, hogy 
tisztességes életet éljen, s minden vasárnap az általam 
hagyott könyörgés és prédikációs könyvből templomot is 
tartson, de vele semmire sem mehettem. Ez nekem nagy 
sajnálkozást és aggodalmat okozott, sajnálván az embert is, 
de az ügyet mindenek felett, az iskola ügyet, s irtam az 
erdélyi püspök urnák, miszerint kerittessen minélelöbb 
egy tanítót. Az iskolában eddig egészen római katholika 
módon ment minden; „dicsértessék az ur Jézus" köszönés, 
kereszthányás, üdvözlet stb., melyek mind jók lehettek 
azoknak, a kiknek tetszik, de nem a mi protestáns nevelé-
sünkhöz valók. Én azonnal elhagyattam az egészet, melyet 
pár nappal később onnan magyaráztam ki magamnak, hogy 
mint bizonyosan hallottam s értésemre adták, az iskola a 
legközelebbi időkig római kath. iskola néven és szellemben 
volt, s igy mind Koos társam, mind ö utána az erdélyi püs -
pök ur és én rettenetesen csalódtunk. 

Az iskolára vonatkozólag még meg kell említenem, 
hogy tegnap a tanitó criminális tett miatt bezárattatván a 
politián: én vettem át az iskolát, melylyel is nem tudom, 
hogy intézkedjem elmenetelem utánra, mig más tanitó é r -
kezik. Nem ajánlkoznék-e valaki magyarországról is taní-
tónak, ki egyszersmind a sacramentomok kiszolgáltatásán 
kivüli papi szolgálatot is végezné akkor, midőn én itt nem 
vagyok ? Erős hit, jó erkölcsi viselet a fő; s a magyar 
nyelv tudása mellett kevés német, az oláhot, ha ráadja 
magát, megtanulja, fizetését pedig biztosítom és bizto-
sittatom. 

Tovább menve, mindjárt ide jövetelem után, másnap 
itteni híveink látogatásához kezdtem, s felkeresőm, mind-



azokat, kikről csak tudomása volt a hivek közöl valakinek; 
sőt még olyanokra is akadtam, kik a többiek elölt ismeret-
lenek voltak. Itt is ugy tettem, hogyha mellettem ment el 
valaki, s magyarul köszönt: szóba álltam vele, megkérdez-
tem, s ez a mód néhány esaládot megint megismertetett 
vélem. Harminchat, mondd: harminchat családot, számtalan 
iskolázatlan gyermeket találtam, kiket a szegénység miatt 
nem iskoláztathattak , kiket haladéktalanul, ha elveszni 
engedni nem akarjuk, gondjaink alá kell vennünk. Mennyire 
várvavárt és égető szükség vala itt a missió, kiki megítél-
heti. Szegény elhagyatott magyarok, híveink, midőn köztük 
megjelentem alig hittek szemeiknek; jöttek csókolni kezei-
met, ruhámat öregek, ifjak, férfiak, nők, leányok, beszélve 
szivük fájdalmát, lelki elhagyatottságukat, és hogy immár 
őket is megszánta Isten, sirva az örömnek könyeit. 

Eddigelé valami elkeserítő vala sorsuk. Az oláhoknál 
kereszteltettek, a rómaiaknál temettettek, nem egy szegő-
dött az oláhokhoz; némelyik a római kath. templomba 
járván, már megszokta a cerimoniát; néhány család az 
előző és közeli években reformátusból római hitüvé lett, s 
midőn velük beszéltem, már megszokottnak monda egy 
némely, másik mentegeté magát, hogy nem volt hová fo -
lyamodni ; a harmadik pedig nem szólt, csak könyezett s 
láttam nézéséből a vágyat, a honnan elszakadt, visszatérni 
oda ismét! Még ennél fájdalmasabb is vala. A szerzetes, ki 
itt van, a haldoklót, mert a végső órán nem egy református 
kivánt papot, csak ugy áldoztatta meg eddig, ha elébb az ö 
felekezetükre tért. Istenem! a legvégső órán metszeni meg 
a hitnek erét, mily fájdalom, hasonlithatlan kin, s nem 
Ítélem meg, keresztyéni eljárás-e ? É11 áldoztattam római 
kath. embert is már végső óráján, de nem bántottam hitét, 
s erre soha nem vinne rá a keresztyén lélekismeret. Arra 
is van példa épen itt Ploesten, hogy ref. szüléknek 8—8 
éves gyermekük meggyóntattatott. Én a szüléket magamhoz 
hivatván, végeztem velük s gyermeküket gondom alá vet-
tem. Még midőn a családokat látogattam, keresgéltem a 
pusztában; feljegyzém a confirmálatlanokat. Még eddig 
nem tudom összesen hány lesz, mert mindennap gyül; házas 
emberek, nők, confirmálatlanok, gyermekük van már és 
még nem tudnak imádkozni. Én tanítom őket mindennap, s 
mert elébb nem lehet, húsvét első napján confirinálom. 

Mióta itt vagyok, két nő és egy férfi tértek át hi-
tünkre, kiket is én egész ünnepélyességgel fogadtam egy-
házunk tagjai közé. 

Martius 17-kén tartottam első prédikációmat, Mát. 
11. r . 18. v. szerint. A kis hely, hol tartottuk az isteni 
szolgálatot, tele volt, noha még sokan hiányoztak, kik nem 
tudták ittlétemet. Prédikáció s éneklés után a híveket benn-
hagyat tamja már Pitesten behozott alapszabályokat mó-
dosítással s hozzátétellel felolvastam, megmagyaráztam, 
mely szerint hála a nagy Istennek, ki gyenge szolgájának 
ily rövid idő alatt megengedé, hogy két egyházat plántál-
hatott a pusztaság és elhagyatottság földében. 

Az alapszabályokra nézve meg kell jegyeznem, hogy 
ez bővebb s tökéletesebb, mint a pitesti. Majd abba is be 
kell tennem még egyet és mást. Az egyházi fegyelem, a 

szegény gyermekek ígyen taníttatása is benne van, s az 
eredmény; hogy már sok szegény gyermek várvavárja, 
hogy iskolába jöhessen, két bűnös nő pedig, s egy férfi, 
bűneit megvallva, ekklézsiát követett. 

Mindenütt mozgás a lelkekben, a vallásos élet je len-
ségei, vajha megengedné Istenünk , hogy ezeket szépen 
kifejlődve láthatnók! 

Még a törvénytelen házasság az, a mi itt kimondhat-
lan nagy hátrányárá van az erkölcsiségnek. Ugyanis a 
szerzetes páter csak azon feltét alatt adván, esketvén meg 
őket, ha hitet cserélnek : sok reformált vallású férfi, vagy 
nő, római vallású társával inkább hitetlenül él, mintsem 
hitet cseréljen. Ez a tény, melyet nem egy, nekem tett val-
lomás bizonyít. 

Ide jövetelem s ittlétem a külön felekezeteket is 
megmozdította. Az okot már ne keressük, mindenesetre fő 
az irigység, hogy már a reformátusokból is lesz valami. 
— Az oláhok suttogtak, itt van a magyar püspök, a római 
katholikusok pedig — a mieinknek mondván — na itt van 
a református Krisztustok, de nem soká lesz, ránk szorultok 
megint, a páter fog meggyóntatni benneteket. 

Azon fájdalmat, melyet az ilyenek hallásán, az elha-
gyatottság látásán érezék, le nem Írhatom. Itt mondott 
prédikációm , melyet majd elküldök, hacsak részben is 
tanúskodni fog erről. Evangyéliomi szent vallásunknak, az 
igaz keresztyéniségnek elhagyatottait, árváit, ugy szólván : 
számüzötteit látni i t t ; beszélni a világosságot elhagyottak-
kal : a cerimoniákba görnyedettekkel, mérje meg valaki 
az ily tapasztalatok s bánatos érzelmek súlyát. Evek óta 
munkál itt magyarjaink közt a római missió, s az eredmény, 
mint nekem maga a páter — kivel egy és más miatt kellett 
beszélnem, a javítani nem tudás, s néhány erőszakkal 
eszközölt szerinti áttérités. Atyámfiai, kik magya-
rok s keresztyének vagytok: dobbanjon meg szive-
tek ezek hallásán; anyaszentegyházunk, a legközelebbi 
időkben is a magyar hazaszeretet zászlóját vitt anyaszent-
egyház szégyenére ne hagyjátok a pusztaság földén bo-
lyongani, s elveszni engedni a kibujdosott magyar reformá-
tusokat. Ploesten én a ti segedelmetek folytán kinyervén 
először az engedélyt, egy telket veszek, melyre legalább 
200 arany kell, aztán rögtön iskolát, templomot építünk, 
ha Isten segít. Addig én bérlek helyet, tanítóról gondosko-
dom, tanítok, irtok, nyesek, plántálok, lelkem erejét, élete-
met is örömest áldozom fel, a többi reátok néz; — Pitesten 
kétszáz léleknek templom kell, adjatok reá ; Ploesten a 
vidékiekkel együtt négyszáznál is többnek, — magában 
Ploesten harminchat az évek bujdosása- s elhagyatottságá-
ban az imádságot elfelejtett családnak hely, templom, gyer-
mekeiknek iskola, vallásos erkölcsi olvasókönyvek kellenek! 
A politikai, szintén szent dolgok és érdekek között, ne 
hagyjátok el az ur oltárát; tegyétek rá áldozataitokat a 
lelki ínségben immár elfáradtak lelki ügyének felkarolására. 

Most elég legyen ennyi a nagy keserűségből; bánat-
könyeím miatt többet nem irhatok. 

öláhország, PIoest, martius 19. 1861. 
Czelder Márton reform, lelkipásztor. 



A CONFIRMATIÓRÓL ÉS CONFIRMATIOS KÉZIKÖNY-
VECSKÉKRÖL, 

Az ágostai hitv. ev. egyházakban ily időtájban javá-
ban folynak a confirmátióhozi előkészületek, néhol két, 
másutt három, itt ott pedig, — mi az ügy fontosságát te-
kintve leginkább ajánlható — hat egész hétig taníttatván a 
gyermekek, — Jézus szenvedései emlékezetének szentelt 
napok leg is alkalmatosbak arra, hogy a zsenge sziveket 
áthassák, fogékonyakká, és a tiszta evangyéliomi szellem 
elfogadtatására képesekké tegyék. 

A nevezett előkészület igen fontos mint a kereszt-
ségnek ismétlése, vagy inkább betöltése, mert a kereszt-
szülők által tett fogadások megerősítéséből áll. Csak azt 
sajnálhatni, hogy egyházunk — kevés és gyenge kegyes 
kísérleteket kivéve — ez életbe vágó ügy körül csekély 
erélyt fejt k i ; nem irányadolag, ide vonatkozó s teljes 
tekintélylyel biró kézi könyveket nem szerkesztvén; sem a 
jus in sacra nyomán főfelügyeletét nem gyakorolván, mely-
nek feladata leendene, a kontárkodásnak végét vetni, s az 
egyházat ép s önérzettel, ugy, mint lelkesedéssel biró 
tagokkal ellátni. — Innen származnak számtalan eltérések 
mind a tanítás, tartamára, mind az elvekre nézve; ugy, 
hogy némelyeknek a confirmátióhozi oktatás, csak unasztó 
ismétlése Luther kátéjának; innen származnak a számta-
lan közönyös, s confessionális öntudat nélkül szűkölködő 
egyháztagok. 

Azért nem elegendő az ily könyvecske címlapjára 
oda tenni „ágostai hitv. ev. confirinálandók számára" s 
azután a confirmátióról magáról csak futólag, egy pontban, 
említést tenni; hanem a címhez mint. tárgyhoz szorosan 
kell ragaszkodni, a szorosan confessionális és occasionális 
irányt szemeink elöl el nem tévesztve. — Ezt állítva nél-
külözhetleneknek tartjuk a következő kérdéseket: 

Mit jelent ez a szó confirmátió ? Mit akarsz te most 
megerősíteni ? Hogy fogod a keresztszülői fogadásokat 
megerősíteni ? a hol aztán necsak az álljon, hogy az urva-
csorájának előszöri nyilvános élésével, de még az is : ezen 
Isten s emberek előtti szabad nyilatkozattal, hogy halá-
lomig evangelikus fogok maradni. — Aztán: inért kívánsz 
te evangelikus keresztyén maradni? Mért nevezzük az uj 
testamentumot evangyeliomnak, egyházunkat evangyeliuini-
nak ? Mért ágostai hitvallásúnak? Mit tudsz az ágostai 
hitvallásról és hitvallásból? Melyik az igaz keresztyéni 
egyház ? Igaznak mondhatjuk-e mi egyházunkat ? Ki a 
keresztyén ? Keresztyének vagyunk-e mi evangyéliomiak ? 
Ezek nagyából azok, a melyekre az eddig megjelent 
confirmátiós könyvecskékben nincsen felelet, melyekre 
a gyermeket csak magyarázásilag figyelmeztetni nem elég-
séges, mert ezek voltaképen lelke az egész szövegnek. 
Annálinkább kellene ez ügyben testületileg intézkedni és 
Jiatározott irányt kijelölni, nehogy aztán — miként leg-
újabban történt — a confirmátiós oktatásban szó legyen a 
helvét hitvallásuak s köztünki különbségről, mit szerintem 

egészen érintetlenül kell hagyni, egyes egyedül kitüntet-
vén a r. catholisuk és évangelikusok közötti lényeges és 
valóságos különbséget. — Ezek szolgálnának az evan-
gyélmi tiszta öntudat emelésére; s akkor kellene az urva-
csorájáról bővebb utmutatást adni, mi az eddigi köny-
vecskékben hiányzik, holott a confirmátió „az urvacsorá-
vali előszöri nyilvános élés ünnepélye;" vagy épen az 
urnák szent vacsorája nem egyébb, mint sacramentum con-
firmationis Ammen Dogma lap. 319. Másik teendő tehát az 
urvacsorájáról, kiválólag és részletesen értekezni, hogy a 
hatás, teljes legyen; a confirmátió pedig csakugyan meg-
erősítse a szíveket, jó irányban indítsa el az akaratot, s 
megszilárdítsa a hitet. — Annakokáért szükséges tudni: 
Ki rendelte ezen szentséget? Mely alkalommal rendelte 
Jézus ? Mit tanit róla az ágostai vallástétel ? Mi az úrva-
csora rendeltetése ? A hol tisztán és érthetöleg ki kell 
fejezni: 

1. Hogy általában emlékeztetés az Ur Jézus Krisztus 
szenvedésére és halálára, a mikor áhítatos elmélkedés és 
ima, a szentelt bor és kenyér kiosztása által a hivők meg-
igazulván, Jézussal egyesülnek, s velők az Isten kegyelme 
közöltetik. 

2. Az önvizsgálat és megtérés ébresztése 1 sor. 
11. 28, 29. 

3. A kölcsönös kibékülés eszközlése Mt. 5. 32, 24. 
4. A hitbeni megerősítés (confirmátió) ünnepélyes 

befejezésére következnék: Mi az ur vacsorájához járulónak 
a kötelessége ? A hol kiemelendő: 1. hogy Jézus dicső 
emlékezete által meghatva a bűnről — miért ö elvérzett — 
lemondjon s az egyedül idvezitő erényhez ragaszkodjék; 
magán jólétet pedig a közjóért feláldozni mindig kész 
legyen. 

2. Hogy békességbe lépjen lelkiismeretével Istené-
vel és felebarátjával. Minden család kibéküljön az úrvacsora 
előtt, a gyermekek kövessék meg szülőiket. 

3. Hogy különösen a confirmálandó erősen tökélje el 
magát, a mi evangyéliom szerinti hitünkben mind halálig 
megmaradni. 

Aztán állhatnának: Mikép történik az ur szent vacso-
rájának kiszolgáltatása egyházunkban? Allocutió, confes-
sió, Absolutió — Distributió. — Mi a bün ? Mi az erény ? 
Milyenek vagyunk mindnyájan? Kibocsátja meg bűneinket ? 
Mely feltétel alatt bocsátja meg Isten bűneinket ? Mikor 
tétetünk bizonyosakká bűneink bocsánatja felöl. 

Reformátióról szólván, a confessionális tanokat a mint 
keletkeztek a r. cath. egyház ellenében, mindenütt ér t -
hetöleg kiemelni, hogy a protestáns uj nemzedék a hitben 
erősen állván, egyházát ismerje, szeresse minden elllensé-
gei ellen megvédeni kész és képes legyen. 

A hitágazatok sorozatában Jézusra térvén, bevezetés-
képen kiemelni: Melyik világ részben folyt le Jézus élete? 
Hány főrészből állt akkor Palestina ? Miért nevezetes Gali-
lea ? Miért Samaria ? Miért Júdea ? 

Ezek és ily neműek semmi szin alatt nem maradhatnak 
ki a confirmátiós könyvecskéből, melynek egyetlen célja, az 
egyházbeli felserdült s az ifjúság korszakába lépő gyerme-



keket, keresztyén evangyéliomi confessionális öntudattal 
ellátni, s abban megerősíteni, hogy mint jövendő egyházta-
gok, benne, s általa megállhassanak, az egyházat fentart-
hassák, megvédhessék, s kívánt dicsőségre emelhessék. 

Elefánt Mihály. 
acsai ev. lelkész. 

ACSA, martius 17-kén. Szent keresztyéni kötelesség 
sirni a sírókkal, mert a fájdalom, ha megosztatik, szelídül; 
a köny, ha részvétre talál, elapad, minek előidézésével 
egymás irányában tartozunk. — E szempontból kiindulva a 
helybeli evang. egyház is, azon szomorú hir hallatára, hogy 
mélyen tisztelt mlgos bárónőnknek édes atyja, aszódi b. 
PODMANICZKY ANDOR ur, mult héten meghalálozott, 
halotti gyászisteni tiszteletet rendezett szerény körében, 
hogy megadja a nagy halottnak az utolsó tisztelet adóját, s 
részvéte nyilvánításával megvigasztalja az elkeseredetteket. 
-— Azokért az elhunytután ejtett őszinte könyekért, s utána 
égbe szárnyaló mély fohászokért, adjon neki Isten örök 
üdvösséget; hátramaradt kedveseit pedig vigasztalja meg 
a viszontlátás boldogító reményével. 

Adakozások. 
Az abauji ev. ref. egyházmegyében fekvő egyhá-

zakban gyűlt adományok I. A Gróf Ráday könyvtárra: 
Abaujvár 3 ft. 13 kr. lelkész 59 kr. Pányok 1 ft 63 
kr. Alpár 1 ft. Aszaló 3 ft. 8 kr. Baksa 2 ft. 25 kr. Bakta 
2 ft. 23 kr. lelkész 52 kr. G. Bátor 6 ft. 9 kr. Beret 1 ft. 
14 kr. Beszter 83 kr. lelkész 52 kr. Bosva 1 ft. 10 kr. Bőd 
4f t . Büd 1 ft. 5kr . Csany 2 ft. Csécs 10 kr. Cséncthe 50 kr . 
Csobád 10 kr. Czécze 1 ft. Devecser 60 kr. F. Dobosza 2 
ft. 25 kr. Erdőhorváti 3 kr. Fony 1 ft. 4 kr. Fügöd 1 ft. 
20 kr. G Bodány az iskolatanitó 10 kr. Göncz 3 ft. 49 kr. 
G. Ruszka 1 ft. Györké 2 ft. Hejcze 30 kr. Kasmárk 2 ft. 
20 kr. Kassa a hivek 8 ft., Az egyház 5 ft., A lelkész 2 ft. 
Kajata 2 ft. 56 kr. Kér 1 ft. F. Kérés 14 kr. K. Kinyis 1 ft. 
15 kr. Korlát 3 ft. 8 kr. Kupa 10 kr. Láncz 1 ft. Léh Be-
rencs 1 ft. 5 kr. Méra 1 ft. 73. kr. Nádasd 5 kr. Nagyida 
2 ft. 55 kr. T. Németi 2 ft. Novaly 1 ft. 28 kr. Nyiri 40 kr . 
Pamlény 1 ft 50 kr. Péder 1 ft. 5 kr. Pusztafalu 1 ft. 45 k r . 
Radvány 2 ft. 50 kr. Regmecz 1 ft. 51 kr. Reste 50 kr. 
Selyeb 2 ft. Szala 40 kr. Szaláncz 1 ft. 10 kr. Szántó 3 ft. 
5 kr. Százfa 3 ft. 75 kr., lelkész 1 ft. 16 kr., iskolatanitó 
59 kr. Szemere 1 ft. 15 kr. Szent 1 ft. 40 kr. Szentandrás 
4 ft. Szepsi 1 ft., lelkész 50 kr., iskolatanitó 50 kr. 
Szeszta 2 ft. 40 kr. Szikszó 10 ft. Szína 4 ft. 18 kr. Szinye 
a lelkész 1 ft. Szkáros 50 kr. Szurdok 25 kr. Telkibánya 
9 ft. 13 kr. Tomor 3 ft. 27 kr. Zsadány 1 ft. Zsujta 60 kr. 
A. Vadász 6 ft. K. Vágás 6 ft. K. Vajda 50 kr. Vajkócz 
50 kr. lelkész 50 kr. Vilmány 3 ft. Vily 4 ft. 90 kr. Visoly 
2 ft. 27 kr. összvesen: 170 ft. 86 kr. o. é. 

II. A Moldva és Oláhországi ref. Misszióra: Vil-
mány 80 kr. Visoly 20 kr. Czécze 75 kr. Büd 18 kr. F. 
Dobsza 25 kr. N. Kinyis 20 kr. Baksa 50 kr. Alpár 55 kr. 
Kér 1 ft. 40 kr. Szántó 1 ft. Korlát 1 ft. 60 kr. Fony 40 kr. 
Hejcze 48 kr. G. Ruszka 20 kr. Göncz 1 ft. 56 kr. Nádasd 
8 kr. Csany 40 kr. Zsadány 10 kr. Szkáros 9 kr. G. Bog-
dány 40 kr. Szaláncz 50 kr. Györké 2 ft. 50 kr. Szinye 

1 ft. Bőd 1 ft. 50 kr. Kassa 4 ft., a lelkész 1 ft. Beszter. 
27 kr. Vajkócz 30 kr. Bárcza 1 ft. Nagyida 30 kr. Szeszta 
50 kr. Csécs 11 kr. Szepsi 1 ft. Péder 85 kr. Reste 20 kr. 
Láncz 16 kr. Szurdok 21 kr. T. Németi 20 kr. Szína 40 kr. 
Szentandrás 26 kr. K. Kinyis 17 kr. Kásmárk 50 kr, Léh — 
Berenes 8 kr. Rásony 10 kr. Beret 30 kr. Bakta 20 kr. Se-
lyeb 50 kr. Kupa 12 kr. Tomor 30 kr. 'A. Vadász 1 ft. 
Szikszó 1 ft. 50 kr. Aszaló 1 ft. 75 kr. Csobád 16 kr. Pusz-
tafalu 10 kr. Kajata 40 kr. Radvány 50 kr. K. Vágás 60 kr. 
Vily 64 kr. Regmecz 15 kr. Erdőhorváti 25 kr. Zsujta 1 ft. 
40 kr. Abaujvár 1 ft. 50 kr. Pányok 40 kr. Telkibánya 
1 ft. Bosva 10 kr. Nyiri 6 kr. Fügöd 20 kr. Devecser 
11 kr. Szend 46 kr. Szala 5 kr. F. Kéry 3 kr. Szemere 
40 kr. Csenéthi 30 kr. G. Bátor 2 ft. 60 kr. Százfa 1 ft. 
Pamlény 1 ft. K. Vajda 20 kr. Novaly 23 kr. Méra 26 kr. 
öszvessen 48 ft. 85 kr. 

III. A pesti protestáns főiskolára: Nádasd 15 kr. 
Csány 40 kr. Zsadány 20 kr. Szkáros 14 kr. G. Bogdány 
35 kr. Szaláncz 50 kr. Györké 17 ft. Szinye 40 kr. Bőd 1 ft 
50 kr. Kassa 1 ft., lelkész 1 ft. Beszter 35 kr. Vajkócz 
50 kr. Bárcza 40 kr. Vilmány 50 kr. Visoly 20 kr. 
Czécze 80 kr. Büd 30 kr. F. Dobsza 20 kr. N Kinyis 15 kr. 
Baksa 70 kr. Alpár 50 kr. Kér 2 ft. 50 kr. Szántó 2 ft. Kor-
lát 2 ft. 20 kr. Fony 59 kr. Hejcze 50 kr. G. Ruszka 20 kr . 
Göncz 1 ft. 20 kr. Nagyida 40 kr. Szeszta 1 ft. Csécs 26 
kr. Szepsi 1 ft. 22 kr. Péder 37 kr. Reste 20 kr. Láncz 
30 kr. Szurdok 21 kr. T. németi 50 kr. Szina 52 kr. Szent-
andrás 30 kr. K. Kinyis 50 kr. Kásmárk 50 kr. Léh Berenes 
10 kr. Rásony 10 kr. Beret 1 ft. Bakta 30 kr. Selyeb 50 kr. 
Kupa 12 kr. Tomor 54 kr. A. Vadász 1 ft. Szikszó 1 ft. 
Aszaló 2 ft. Csobát 10 kr. Pusztafalu 42 kr. Kajata 50 kr. 
Radvány 50 kr. K. Vágás 50 kr. Vily 39 kr. Regmecz 20 
kr. Erdőhorváti 40 kr. Zsujta 20 kr. Abaujvár 50 kr. Pá-
nyok 40 kr. Telkibánya 1 ft. Bosva 10 kr. Nyiri 3 kr. 
Fügöd 15 kr. Devecser 17 kr. Szend 36 kr. Szala 20 kr. 
F. Kérés 6 kr. Szemere 10 kr. Csenéthe 33 kr. G. Bátor 
2 ft. 60 kr. Százfa 40 kr. Pamlény 31 kr. K. Vajda 10 kr . 
Novaly 23 kr. Méra 66 kr. összvesen 46 ft. 18. 

IV. A Gusztáv Adolf evang. egyletre: Vilmány 40 
kr. Visoly 20 kr. Czécze 75 kr. Büd 15 kr. F. Dobosza 25 
kr. N. Kinyis 10 kr. Baksa 20 kr. Alpár 30 kr. Kér 15 kr. 
Szántó 1 ft. Korlát 20 kr. Fony 47 kr. Hejcze 29 kr. G. 
Ruszka 36 kr. Göncz 1 ft. 75 kr. Nádasd 5 kr. Csany 30 
kr. Zsadány 20 kr. Szkáros 5 kr. G. Bogdány 20 kr. Sza-
láncz 1 ft. Györké 1 ít. 50 kr. Szinye 15 kr. Bőd 40kr. Kassa 
1 ft., a lelkész 1 ft. Beszter 30 kr. Vajkócz 20 kr. Bárcza 
30 kr. Nagyida 1 ft. Szeszta 1 ft. Szepsi 2 ft. 48 kr. Péder 
4 kr. Reszte 20 kr. Láncz 36 kr. Szurdok 21 kr. T. németi 
1 ft. Szina 40 kr. Szentandrás 30 kr. Ií. Kinyis 22 kr. Kás-
márk 45 kr. Léh Berenes 8 kr. Rásony 10 kr. Beret 40 kr. 
Bakta 40 kr. Selyeb 50 kr. Kupa 12 kr. Tomor 30 kr. 
A. Vadász 1 ft. Szikszó 1 ft. Aszaló 1 ft. Csobád 5 kr. Ka-
jata 20 kr. Radvány 10 kr. K. Vágás 14 kr. Vily 13 kr. 
Regmecz 14 kr. Erdőhorváti 20 kr. Zsujta 2 kr. Abaujvár 
50 kr. Pányok 10 kr. Telkibánya 40 kr. Bosva 5 kr. Fügöd 
23 kr. Devecser 14 kr. Szend 18 kr. Szala 8 kr. F. Kérés 



5 kr. Szemere 20 kr. Csenéthe 16 kr. G Bátor 1 ft. Százfa 
50 kr. Pamlény 31 kr. Novaly 23 kr. K. Vajda 20 kr. Méra 
55 kr. öszvesen 31 ft. 64 kr. 

V. A Luther és Melanchthon emlékekre: Nádasd 5 
kr. Csany 30 kr. Zsadány 20 kr. Szkáros 6 kr. G. Bogdány 
30 kr. Szaláncz 20 kr. Györké 1 ft. Szinye 40 kr. Bőd 2 ft. 
Kassa 1 ft., a lelkész 1 ft. Beszter 20 kr. Vajkócz 20 kr. 
Bárcza 1 ft. Vilmány 50 kr. Visoly 10 kr. Czécze 68 kr. 
Bűd 28 kr. F. Dobsza 10 kr. N. Kinyis 10 kr. Baksa 20 kr. 
Alpár 20 kr. Kér 5 kr. Szántó 3 ft. 6 kr. Korlát 15 kr. 
Fony 40 kr. Hejcze 30 kr. G. Ruszka 10 kr. Göncz 90 kr. 
Nagyida 30 kr. Szeszta 30 kr. Szepsi 51 kr. Péder 9 kr. Reste 
20 kr. Láncz 10 kr. Szurdok 21 kr. T. németi 20 kr./ Szina 21 
kr. Szentandrás 20 kr. K. Kinyis 30 kr. Kásmárk 40 kr. Léh 
Berencs 10 kr. Rásony 10 kr. Beret 20 kr. Bakta 16 kr. 
Selyeb 25 kr. Kupa 12 kr. Tomor 47 kr. A. Vadász 1 ft. 
Szikszó 1 ft. Aszaló 1 ft. 50 kr. Csobád 5 kr. Pusztafalu 8 
kr. Kajata 40 kr. Radvány 25 kr. K. Vágás 40 kr. Vily 20 
kr. Erdőhorváti 15 kr. Zsujta 10 kr. Abaujvár a lelkész 20 
kr. Telkibánya 40 kr. Bosva 5 kr. Fügöd 15 kr. Devecser 
15 kr. Szend 28 kr. Szala 7 kr. F. Kérés 40 kr. Szemere 
10 kr. Csenéthe 16 kr. G. Bátor 1 ft. Százfa 40 kr. Pam-
lény 31 kr. K. Vajda 15 kr. Novaly 23 kr. Méra 20 kr. 
öszvesen 28 ft. 47 kr. Az 5 öszvegnek öszvege teszén 326 
ft. o. é. A mit bizonyitok! Kassán Matius 19-dikén 1861. 

Dr. Ferenczy József abauji egyh.-megyei Esperes. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Nagy-varsányi ref. egyház, tagjai részéről Menyhért János 
lelkész ur küldött 2 ft. 9 kr. — a debreceni h. h. egyház-
megyéből Nagy József esperes ur 49 ft. 36 kr. Sámson 
3 ft. Báránd 13 ft. 41 kr. Esztár 2 ft. Pocsaly 25 kr. Sze-
rep 50 kr. Bajom 9 ft. Gáborján 5 ft. 80 kr. Vértes 5 ft. 
80 kr. Hosszú Pályi 2 ft. — Az alsó baranya-bácsi egyház-
megyéből, Boldizsár Imre esperes ur által, Kis Adolf 
uj-sovéi lelkész 2 ft. Zsigmond János jegyző 2 ft. Hart-
mann János tanitó 1 ft. Haller Ádám 1 ft. Geyer Jakab 1 ft. 
Geyer Mihály 20 kr. Bolcz Ádám 20 kr. Oszter Vilmos 
segédtanitó 30 kr. Werle Fülöp 20 kr. ifj. Geyer Jakab 20 
kr. Held Ján. 20 kr. Rieth Henr. 50 kr. Müller Ádám 50 kr. 
— pirosi egyház 1 ft. 65 kr. Boldizsár Lajos lelkész 2 ft. 
Nagy László tanitó 1 ft. — o moroviczai egyház 50 kr. — 
pacséri egyház 4 ft. Szabó Károly 1. tanitó 50 kr. Rácz 
Pál vörösmarti lelkész. 1 ft. = 69 ft. 45 kr. összesen 
= 120 ft. 90 kr. 

Közli Török Pál. 

NYILATKOZAT. 
Ezennel a t. közönség tudomására juttatom, hogy az 

ág. hitv. tanárok multévi októberben tartott értekezleté-
nek jegyzökönyve és egyébb irományai már előkerültek, 
áttekintés végett kezemhez adattak s jelenleg már a sajtó 
alatt is vannak, ugy, hogy a jövő héten már szét fognak 
küldethetni. 

Pest, április 2-dikán 1861. 
Hunfalvy János. 

Felelős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

h i r d e t é s e k 

Csőd-hirdetés kántori állomásra. 
A szentesi lielv. hitv, egyházban az első kántori állomás üresedésben levén, annak betöl-

tésére ezennel csőd hirdettetik kővetkező fizetésre: 1-ör. Kész pénz 472 forint 50 kr. o. ér. — 2-or. 
Tisztességes lakás. — 3-or. Halottemetésért prédikációstól 40 kr., énekszóstól 20 kr. o. é. 4-er. A 
várostól adatni szokott 100 font hús, 25 font fagygyu folyó ára, és 3 szekér széna helyett 3 ft. 60 
kr. o. é. 5-ör. A várostól 2 öl kemény tűzi fa természetben. — Kik ezen kántorságra pályázni kiván-
nak, jelenjenek meg folyó évi májns hó l l - ik napjára egyházunkban, hol is a pályázók máj. 11-én 
az orgonázásban, 12-én pedig az éneklésbeni képességüket a gyülekezet eló'tt felmutatandják, a 
midó'n a választás is azonnal meg fog történni. — Kötelessége lesz az elválasztandó kántornak a 
templomi és temetési szolgálatokat a másik kántorral felváltva teljesiteni, az iskolás-gyermekeket 
nemcsak egyhangú, hanem a négyhangu éneklésben is oktatni s gyakorolni. 

Csőd-hirdetés két elemi fitanitóságra. 
A szentesi lielv. hitv. egyházban két elemi fitanitóság üresedésben levén, azoknak betölté-

sére ezennel csőd nyittatik, következő fizetésekkel: 1-ör. Az egyiknek szabad lakás az iskola helyi-
ségben, a másiknak lakbér fejében 63 o. é. ft. évenként. — 2-or. Mindeniknek külön-külön 84 o. é. 
ft. készpénz. 3-or. 123 véka buza. 4-er. 120 véka árpa. 5-ör. 50 font só. 6-or. Két öl kemény tűzi fa 
természetben. 7-er. A várostól adatni szokott 50 font hús, 10 font fagygyu folyó ára, és8-or. Egyház 
után jutott legelő osztalék, mintegy 4 hold, 3 darabban, de a melytől a terhet viselni tartozik. — 
Mindenik hivatal állandó. — Kik ezen két fitanitóságok bármelyikére jelenkezni kivánnak, folya-
modványaikat bizonyítványaikkal együtt folyó évi april hó 24-kére a helybeli lelkészi hivatalhoz 
kiiljék be. — Egyháztanács végzés folytán. Oroszi Miklós 

Szentesen, mart. 26. 1861. egyházi jegyző. 
Pest, 1861. Nyomatott Enget és Mandellonát, ( E g y e t e m utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ -

h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ: 
H e l y b e n : házhozhordással fé lévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szé tkü ldésse l fé lévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 4 0 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; he lyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többször i beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bé lyegdi j külön 30 ujkr. 

T A N U L M Á N Y O K E G Y H Á Z M E G Y E I É L E -
T Ü N K B Ő L . 

Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos 
szeretetnél. Példab. XXVII: 5. 

Fedezd el s titkold gyenge oldalaidat, hogy 
elleneid meg ne lássák, ez a politika jelszava. 
Semmi oly elfedezett dolog nincsen, melynek 
meg nem kell nyilatkoztatnia, sem oly titok, 
melynek meg nem kell tudatnia — ez meg ama 
mennyei világosság a Jézus szava Luk. XII: 2. 
E mennyei igazság helyességét a politika jelszava 
ellenében bizonyitgatni hivő előtt fölösleges, 
pogány előtt bolondság, — én hát egyszerűn 
hódolok annak. Ki zárná be a szobát, hol bíizhödt 
a lég? Ajtót, ablakot tárunk inkább, hogy szel-
lőzzék s tisztuljon az. 

Hibáink elismerése fele javulás magában is, 
s a teljes javulás egyetlen kiindulási pontja. 
Vigyázz, hogy fogyatkozásaidat előbb észre 
vedd s beismerd, mint elleneid, igy menekülsz a 
vereségtől. Azért midőn egyházi életünk fo-
gyatkozásait teszem tanulmányom tárgyává, ne 
vádoljon senki szeretetlenséggel, inkább a szere-
tet szava az, mely megmutatja a lángot, mi épü-
letünkbe kapott, hogy elolthassuk idejében, ne-
hogy az a szeretetlenség szele által szitva, az 
épületet semmitse meg. Késő ott a segély, hol 
már a káröröm keze mutatja a vészt, azért inkább 
kiteszem magam a gyanúnak, hogy háborúság 
szerző akarok lenni, mert hitem mondja, hogyha 
tán háborúságot szerzek is, az a B§thesda tava 
fölzavarása lesz, mely a baj és betegség biztos 
gyógyszere. 

Tanalmányunk első tárgya: 
I. Az évenkénti egyházlátogatás. 
Az egyházlátogatás célja szerintem nem le-

het más, mint az, hogy a keresztyéni szeretet s 
élő hit élesztésén, s jézusbani nevekedésünkön 
munkálkodjék minden erejével. E célnak, e szent 
hivatásnak megfelel az egyházlátogatás, ha az 
egyházlátogatók a Krisztus kebelén nyugvó János 
hármas képét, a sas — a dörgés fia — s a szeretet 
apostola képét veszik föl. 

A sasszem éleslátása fölfedezi a bajt , a 
hiányt, a rést, mit orvosolni, javítani s fedezni 
kell; — fölismeri a már fejlésnek indult mustár-
magot, melynek jóltevő harmatra, vagy tenyésztő 
melegre van szüksége; átlát a fátyolon, mit a 
hizelgés s önzés térit a hibákra; belenéz a kép-
mutatás vakitó napjába, s megkülönbözteti a cse-
kélyei a nagytól s fontostól. 

Ez első föladata az egyházlátogatóknak. De 
mind erre idö kell, hogy lelkiismeretesek lehes-
sünk, öntapasztalat, hogy ne csalódjunk, utána-
járás, hogy a képmutató, vagy hazug, jégre ne 
vigyen, — még aztán igy se felejtsük el, hogy a 
mi emberi szemünk gyarló s homályos. 

Miként teljesitik e föladatot némely egyház-
látogatók? Az idő pénz, gondolják — ezért fél 
napra is esik néha 2—3 egyház is ; az öntapasz-
talat fáradságos — könnyebb egyik egyházban a 
szomszéd egyház küldötteit is bevárni; az utána-
járás egy kissé szaporátlan — egyszerűbb köz-
vetitő irásbani előre elkészitett értesítést kivánni. 
Az ily értesités ritkán rajzolja hiven az egyház 
életét, a pénztári jegyzetek áttekintése, kivált, ha 
abban csak a végösszegeket vizsgáljuk, nem ad 
fölvilágosítást. Ezeken tulhatni, ezek helyi 



az egyház életében szeretetteljes ellenőrködés 
által kipuhatolni: ez a sas hivatása. 

Ha bajt lát a szeretet, gyógyszert is ajánl 
belátása szerint. Azért én is óhajtók legalább 
anyagot szolgáltatni, hogy más avatottabb cél-
szerűn vegyithesse azt. Több szem többet ^lát, s 
a különböző árnyalatú nézetek zsurlódása által 
foszlik le az igazságról a burok. Azért szerintem 
arra nézve, hogy az egyházlátogatás a sas hiva-
tásának jobban megfelelhessen, szükséges, hogy 
az egyházlátogatók közt világiak is legyenek; 
szükséges, hogy az egyház életére vonatkozó 
minden fontosabb körülményről necsak az egy-
ház hivatalnokaitól, de némely általok kijelölendő 
köz egyháztagoktól is tudomást szerezzenek; 
szükséges — a mint több helyt dicséretes szokás, 
hogy az egyház veteményes kertjeit, az iskolákat 
mindenütt lelkiismeretes vizsgálat alá vegyék; 
szükséges, hogy mind ezekben sem időt, sem 
fáradságot, sem utánajárást ne kíméljenek egy-
házlátogatóink. 

János, mint dörgés fia, megkérdezé Jézust, 
hogy váljon az őt megvető samariai városra ne 
kérjenek-e büntetésként megsemmitő tüzet? A 
fürdős, hol az eretnek Cerinthust találá, rögtön 
otthagyá, félvén, hogy az ily hitetlen tartózko-
dási helyét égi tííz emészti meg; a hitetleneket 
Isten eljövendő haragjával fenyegeté. 

A dörgés fia int, fedd és dorgál, hol ezt 
szükségesnek látja, s ez eljárását szükségesnek 
találandja ott, hol a Jánosként megkérdett Jézus 
sz. könyvünk helyben hagyja. Ez második föl-
adata az egyházlátogatóknak. Különös, de ugy 
hiszem, mindnyájunkban meglevő gyarlóság, hogy 
a dorgálást és intést sokkal szivesebben türjük, 
ha az nem mindennapi, s ha az-nem megszokott s 
köztünk levő személytől, de egy magasabb s a 
szokás által tekintélylyé vált egyéntől jön, s 
egyenlő körülmények közt véleményem szerint 
az ily intésnek javitási hatása is nagyobb. Az 
egyházlátogatók évenként egyszer jelennek meg, 
s az egyház tekintélyesb szolgái közül valók, s 
igy dorgálásuk csak üdvös lehetne, s mintegy 
jóváhagyása volna az a lelkész ilynemű szüksé-
ges eljárásainak, s bizonyitványa lenne annak, 
hogy a hibát magasb helyen is látják s ro-
szalják. 

Ezt helyettesiti nálunk a megfeddendő hibák 

jegyzőkönyvbe vétele, hol azok aztán többnyire 
meg is kövesülnek a holt betűkben. 

Pál II. Kor. XIII : 2. mondja: „ha oda me-
gyek, nem kedvezek.44 Ez kell, hogy elve legyen 
egyházlátogatóinknak is. „A ki szereti atyját, 
vagy anyját inkább, hogy nem engemet, nem 
méltó az én hozzám,4e Jézus e szavai vezéreljék 
őket az igazságos dorgálásban, melyet elhanya-
golni semmi körülmény miatt sem szabad, de 
sőt minél magasb a példa, s minél közelebb áll 
szivünkhöz a megintendő: a dorgálás , annál 
jótékonyabb hatású mindenekre. A gyengébbek-
kelmegküzd a lelkész maga is, de a hatalmasbak-
nál az egyházlátogatók szives támogatására annál 
nagyobb szüksége van. 

A szeretet apostola utána megy a bűnben 
tévelygőnek, hogy azt a hitnek megtartsa; kibé-
kíti a szeretetleneket, háborgókat; elégtételt ad 
az elnyomottnak, támaszt a gyengének s minde-
neknek lelki javát önzéstelenül, sőt áldozattal is 
előmozdítja. Nem gondol s nem mond gonoszt, 
de az igazságot sem hallgatja el, habár keserű is 
az; nem irigykedik, de sőt válogatás nélkül min-
deneknek ügyét szivén hordozza; saját példájá-
val, áldozatkészségével másokat is int a szeretet 
munkáinak gyakorlására, serkent a békességes 
egyetértésre s intézkedik a netán bekövetkezendő 
vihar elhárítására. 

Honnan van az, hogy egyházlátogatás után 
igen sok egyházban, mintha fölszították volna, 
ugy lobban föl a békétlenség lángja ? hogy van 
az, hogy az egyházlátogatást igen sok egyházban 
a legjobb esetben vihart jósló szélcsend, másutt 
vészes zúgás kiséri ? A szeretet apostolainak 
nyomán alig hiszem, hogy nőhetne ily tövis, — 
de a terhesb igazságok elhallgatása s azok kihir-
detésének a lelkészre hagyása szülhet-e mást ? A 
liivek ilyenkor lelkészükben szeretetlen, szigorú 
birót, az egyházlátogatókban gyengéden hízelgő 
atyát látnak. 

A szeretetnem zárja ki sem a tán keserűnek 
látszó igazságot, sem a dorgálást. A kiket én 
szeretek, megfeddem és megdorgálom — igy szól 
a szeretet buzgó apostola János. 

Az egyházlátogatókat vezesse a szeretet, de 
nem az embereknek tetszeni kivánás, hanem a 
Jézus iránti buzgó s zeretet. Az egyházi fontosabb, 
s terhesebb törvényeket hirdessék azoknak teljes 



erejében, hogy a végrehajtás ezáltal a lelkészre 
nézve megkönnyittessék. A határozatok s rende-
letek tudatásában határozott világossággal szól-
janak, hogy a rosz akarat se ferdithesse azt el. 

Röviden összefoglalva a mondottakat , a 
végeredmény ez: az egyházlátogatás célja a 
vizsgálódás által nyert tapasztalatok nyomán 
szeretetteljes intés s tanácsadás — ha kell, szigor 
— ha lehet, kimélet által javítani, s a hitben 
építeni, és nem a néhol szokásos eljárás szerint 
csupán egyházi adót szedni, s a lelkész fáradozá-
sainak támogatása helyett ad acta teendő jegyzö-
könyvet vezetni. I. K. 

CANON ÉS VISTATIO MEG CANONICA VISITATIO. 

Midőn gyermek koromban tanárom, vagy más tudós 
szájából holmi Hengstenbergerius-féle nevet hallottam, 
mindig valamely titkos borzadás futott végig tagjaimon. 
És ez természetes. A nagy ismeretlen, titkos mélység, é j -
félbeni órakongás, mult századok borongó homálya stb. 
hat a gyermekiélekre. Ezen ijesztő ködalakok azonban a 
szerint foszlottak szét, a mint koromra nézve előbb előbbre 
haladtam, s midőn a régi idők tanulmányainak vastag köteteit 
először tartottam volt kezeim között, megfoghatlan s nevetsé-
gesnek tűnt fel korábbi borzalmam. Majd később ismét me-
rült fel egy szó, egy nevezet, melytől lelkem tisztelettel 
meg — megrezzent. E szó, e nevezet: Canon. Hittanuló 
koromban hallottam először, s tanár és tanulótársaim r é -
széről egyaránt mindenkor oly nagy sulyjal mondatott ki, 
annyiszor halottam: ez Canon ellenes, — ez nem történhe-
tik Canonunk értelmében, hogy alig vártam az időt, midőn 
Canonhoz juthassak. 

De mielőtt szerencsém lehetne — e lelkileg annyira 
szomjuzott Canont valamely öreg lelkész könyvesházában 
kezeim közé kaphatni, gyakorlatilag megismertem káplán 
koromban e titkos nagyságot, egy visitatió alkalmával. Az 
ifjúi szívnek meleg tiszteletével léptem a szobába, hol Ca-
nonunk értelmében visitatió tartatott, s midőn kiléptem, 
Canonnal és visitatióval ugy jártam, mint gyermek korom-
ban Hengstenbergeriussal. Az óta négy u. n. canonica vi-
sitatión voltam jelen. Leirom röviden mind a négyet s hoz-
záteszem, hogy szavaimért állok. 

Az elsőn következő beszédcsere ragadta meg 
figyelmem. 

Kérdés. Canonunk értelmében kérdem, be vagyon e 
keritve a temető ? 

Felelet. Canonunk értelmében már valamint 25 év óta, 
ugy most is azt felelem: nincs." Nincs ? no be legyen. 
— Presbyterium a háttérből felel: Igenis. — Másodszor 
értem visitátiót egy hires Kun városban, hol a visitatiónak 
még csak eszébe sem jutott a presbyteriumot meghivatni 
merni, hanem a lelkész átkéretvén a gondnokot egy szóra 

a városházától, kifizettette vele a visitátiót, s ez szép csen-
desen, titkos örömmel ily könnyen szabaduláson tovább ha j -
tatott. — A harmadik visitatión mint umbra szereptelenked-
tem Itt már rendén ment a dolog. Nem azért ment pedig a 
dolog rendén, mert én umbra voltam, hanem azért, mert az 
esperes olyan ember volt, hogy midőn egy lelkész az egy-
házkerület által kiadott segélyezési ívet átadná ezen sza-
vakkal : „nálam semmi sem gyűlt" az esperes pedig még 
csak a lelkész nevét sem látná az adományozók rovatában: 
ugy leszidta, — már mint a papot — hogy ez ijedtében 
tán a jövő évi fizetést is beírta volna. Hanem, hogy ez meg 
nem történt Canonunk értelmében, fogja mondani az, ki 
szereti betöltetlenül hagyni az ilyes rovatot. — A negye-
dik visitatió kétségtelenül legtanulságosabb volt rám nézve. 
Itt miután minden be lön végezve, erős vita támadt a visi-
tatusok közt, e szorosan egyházi kérdés felett: mennyi za- -
bot eszik meg egy étetésre két ló ? A visitatió állította, 
hogy egy vékát, a fösvény visitatusok hat markot emleget-
tek, meg azt, hogy a szomszéd fél órányira fekvő faluban 
ugy is megevett már ez a két ló egy véka zabot, a curatori 
számadás szerint. De hiába aliegált ez utóbbi rész. Az ész 
hatalom, mely előtt minden meghajol. Igy hajlott meg a 
visitatusok makacs serege is bebizonyzitatván az, hogy 
nagy a különbség falhatóságra nézve, a világi és papi 
ló között, s a véka zab kiadatott. 

Azok kedvéért, kik ezen levis hangot tán kárhoztat-
ják egy ily komoly irányú lapban, szabadjon elmondanom 
két szóval: miért nem szeretem én ezen mostani Cano-
nunkat és visitátiót. 

Van én nekem valahol tisztelt olvasó egy hózentra-
gerom. Midőn ez uj volt nagyon szerettem, mert keményen 
megfeküdte vállam, mellem, a hitvány gombot leszakította, 
éreztem, hogy, van; de később az erős gomb öt szakította 
szét, és — mert sok volt benne a nyújtható anyag — 
annyira majd kurta, majd hosszú lett, hogy nem hasz-
nálhattam. 

Ilyennek ismerem én a mi Canonainkat. 
A visitátiót meg azért nem szeretem, mert magát 

nélkülözhetönek bebizonyította a tolnai esperességben, 
hol a tiszteletre méltó esperes ur eszélyes és önzéstelen 
tette a nevezett esperesség egyházainak legalább lOOfrtot. 
évenként megtakarít. De meg nem szeretem továbbá, mert 
az idők szelleme, a közérzület volt az, mely megadta volt 
egykoron a visitatiónak az eröt, a hatályt; azon közérzület, 
mely lelki örömmel és mély tisztelettel fogadta azon egy-
házi férfiút, ki a gyülekezet által kész szívvel nyújtott cse-
kély adományért, mély, vallásos ihletettséggel lelki vigaszt 
nyújtott cserébe. Ma ez máskép van. Ma már a gyülekezet 
nem várja a visitátiót, csak a curator, még pedig lelki r e -
megés közt. Ugyan mitől remeg, tán az örömtől ? Nem, a 
fizetéstől fél. De meg nem szeretem végre is azért, mert 
nem ellensúlyozza lelki áldással az anyagi hátrányt. 
Ugyanis, nem lévén eléggé korlátozva az illetők privát vá-
gyai, hol alkalom nyilik, sietnek azt kielégíteni. Igy tudok 
esetet, hogy a mult évben egy oly szegény gyülekezeten, 
mely paplakát dúcokkal támogatja s mely az esperesi la-

* 



kastól csak 5 órányira fekszik, egy visitatióért 21 ft. 74 krt. 
húzott az illető azért, inert olyast tett, minek egy hó múlva 
ép ellenkezőjét elrendelni jónak látta az egyházkerület. 

Nem vétek e mindenkor visitatióért gyülekezeteken 
ily — nem honoráriumot — hanem sarcot venni ? s nem 
emelkedik e a büntettek lajstromába az ily eljárás most, 
midőn, — hogy egyebet ne említsek — csak ezen lap ha-
sábjain is hány igaz szenvedő mutat égÖ könnyűjére ? 

Félre tehát a lelketlen visitatióval! s most, midőn 
nemzetünk az eszmeforradalom nehéz lelkiharcát vívja, mi-
dőn csak oly intézménynek adja meg a polgárjogot, mely 
egyszersmind tiszteletét is bírja: szüntesse meg az egyház 
is azon szokást, mely elvesztve régi, magasztos fogalmát, 
a legújabb idökkben adószedő intézménynyé aljasult. 

Mányoky Tamás. 

256 ÉVES EGYHÁZSZERVEZET. 
Az egyházszervezés küszöbén talán nem lesz érdek-

nélküli dolog, ezen 1604. évi apr. 28-kán, a gömöri ev. 
ágost. esperesség által Rozsnyón elfogadott egyházszer-
kezeli pontokat, melyeknek szövege a mondott esperesség 
anyakönyvében magyar, német és latin nyelven beírva 
találtatik, ide iktatni, a mint következik: 

Articulusi az meg nem változtattatolt Augustana 
vallású Becsületes Atyafiaknak (papoknak) Gömörvárme-
gyében levőknek méltóságával és javallásával Palatínus 
urunknak, Fő-Ispán uraknak, Vice-Ispánoknak és ez nemes 
Vármegyéhez tartozó Patrónus uraknak megerősítettek 
Pöcsétekkel és kezeknek alája való írásokkal. 

Melyeknek Rendek Ilyen. 
Az Első Rend; Hivataljokról vagyon az Anyaszent-

egyház Szolgáinak. 
Articulus I. Az anyaszentegyház Tanitó szolga nélkül 

lévén, élvén^némely szomszédságbeli Lelkipásztoroknak és 
kiváltképen Esperest uramnak vagy legközelebb való Vice-
Esperesnek Tanácsával, valamelly jó reménységnek férfiát 
a próbatevŐ prédikálatra tartozik híni. 

II. Valamely tudós férfiú, valamelly Gyülekezettől a 
próba prédicatio tevésre , hivattatott a közel való Vice-
Esperestől vagy az Esperestől önönmagától erre való sza-
badságot kérvén, 0 hozzá illendő templombeli helyen pré-
dikáljon, és az ö beszédének a mennyire lehet, némelyeket 
az Lelkipásztorok közül az Esperestől vagy közel való 
Vice-Esperestől kérvén , hallgatói legyenek , különben 
cselekedvén megvettetik. 

III. Az meglőtt próbája után, az üres helynek embe-
reitől méltónak Ítéltetik, azonnal teljességesen meg ne 
fogadtassák, de némelly személyek által az Esperest eleiben 
állatassék, a hol élete, erkölcse, kegyessége, tudománya, 
felszentelése, és az ö vallása felöl megvizsgálás legyen. — 
És elolvastassanak, ha valainellyek vannak nála, előbbi 
magaviselésének bizonysági. És igy azután megalkudhatik, 
az Helységnek embereivel, az Ekklézsiának jövedelmi felöl, 
vévén maga mellé egy vagy két atyafiakat, a kik szorgal-
matosan mindeneket följegyezzenek. 

IV. Méltónak állitatott az Isteni szolgálatra, de még 
be nem avattatott; az Szent Rendekért, az egész Atyafi-
ságtűi dicsértető levelekkel, az Esperest által küldetessék 
el, hogy a Törvény szerint béavattatottnak és az magán 
futónak, világos különbsége megtessék. 

V. Az Folszenteltetésröl megtérvén, a neki ajánlatta-
tok Isteni szolgálatnak bizonyságlevelét az Eperestnek 
adja, és ott hagyja. És a szent Sácrámentomokat, minek-
előtte a szokás szerint cerimóniásan az anyaszentegyházba 
be nem iktattatik, ki ne szolgáltassa. És ott viszont a jöve-
delmek felöl való megalkudás elŐhozattassék. 

VI. Az ily anyaszentegyháznak szolgája, midőn kö-
zönséges gyülekezet vagyon, tisztességesen kérje önönma-
gát a szent Atyafiság közibe béfogadni, a hol neve alája 
való beírásával és ajánló engedelmességével, a Béfogadásért 
avagy megtestesitésért egészen egy magyar forintot tegyen 
le az Atyafiságnak ládájában. 

VII. Senki az anyaszentegyházból, a melyben hivatta-
tott, hirtelen el nemenjen, de az megjelentendő hálaadásért, 
legkevesebbé egy esztendőt töltvén, ha szintén ö neki az 
Hallgatóktól a felszentelésre menőnek semmi uti költség 
nem adattatott, hanem ha az Hallgatóknak egyező értel-
mekből és akaratjokból tisztességesen elbocsáttatik. 

VIII. Hogy egyik az másik alá plántáljon, avagy 
csalárdul magát az parochiában beszünlje, az mint eddig 
ez Istenes atyafiságban nem hallott, ugy ennekutánna, és 
kivetésnek büntetése alatt tiltva legyen. Az jól érdemes 
Atyafiaknak előmenetelét mindenek segítsék. 

IX. Másonnét jővén a Tanitó szolga, hozzon Bizony-
ságtételt; elmenvén innen, kérjen Bizonyságtételt, melyért 
letégyen egy magyar forintot. 

X. A Diáconusokaz ö Lelkipásztoroktűi az Hallgatók-
nak összejáruló Értelmekből hivatassanak és a szentegy-
házban az Hallgatók előtt a prédikálás által megpróbáltas-
sanak. — A béfogadtattak hiven tisztekben eljárjanak. — 
Az ö előttök járó Pásztoroknak kegyes engedelmességet 
mutassanak, és azoktűl függjenek, megelégedvén ugy, 
mint szerint való rendeltetett fizetésekkel, azokat a község 
előtt ne gyalázzák, hanem inkább dicsérjék. — És ha az ö 
előttök járó Pásztoroktűi valami boszuságot szenvednek, 
sem a község, sem a külső polgári magistratus előtt, hanem 
az Esperest és az Atyafiság elébe kéressék. 

Második Rend: az Tudományról és Sákrámento-
mokról. 

I. Minden atyafiak ez mi Atyafiságunkban lévők, a 
tiszta Augustána valláson valók legyenek ; uj Tudományt 
ki ne gondoljanak, de azt prédikálják az ö Hallgatójoknak, 
mely a próféták és az Apostolok Írásiban fundáltatik és az 
három rövid ékes mondásokban, az apostoliban a Nicaenai-
ban, Athanásiusiban vagyon. A különben tanítók sem bé 
nem fogadtatnak, sem nem szenvedtetnek. 

II. Minden Tanítónak legyen és forgassa a szent 
Bibliát, a Philep Melanchton Tudományának tisztes könyvét, 
Luther Mártonnak kisebbik Cathekismusát és egyéb m e g -
próbáltatott Auctorokat és szent atyákat. 

III. Az prédikátiókban senki az ö elméjét az e g y -



ügyüek előtt ne mutogassa, sem hiába való és nem hasznos 
kérdéseket ne indítson. A hol pedig történik föjeles férfiak-
nak jelenvóltok, azokhoz alkalmaztassa magát. 

IY. Az vasárnapi és ünnepnapi Evangeliomoknak és 
Epistoláknak olvasási megtartassanak, hogy az Hallgatók-
nak megfogásához jól illjenek; Böjti időben a Catliekismus 
hűségesen az Iffiuságnak magyaráztassék és legyenek 
kérdezkedések; Vasárnapokon is ugyan az legyen. 

V. Megkeresztelendök az Gyermekek a szentegyház-
ban, a szü&ségnek történetét kivévén sem az vendégekért, 
avagy másunnan várandó kereszt atyákért, a keresztség, 
más vagy harmad napra károsan ne halasztassék az Lelki-
pásztoroknak megtudattása és engedelme nélkül. 

VI. A keresztségnek sákrámentomát minden Lelki-
pásztor Istenesen és buzgóságosan szolgáltassa ki a Krisz-
tustól eleinten adattatott forma szerint, hozzája adandó 
Istenes könyörgésekkel, az babonás ceremóniákat há t ra -
hagyván és megvetvén. 

VII. A keresztelő az egyházban tisztességesen és 
tisztán tartassék, és a keresztségnek kútyjához egy része-
ges lelkipásztor avagy kereszt atya se járu l jon; az nyilván 
való vétkekkel megförtöztettek, káromkodók, hüségszeget-
tek, és a kik az Cathekismust tanitni nem akarják, a ke-
resztségtöl eltiltassanak. 

VIII. Intés legyen az fölfogadó keresztatyákhoz, 
hogy mint fiokat gyakorta megintsék, miképen legyenek a 
keresztségben való szövetségnek megemlékezöi teljes 
életekben. 

IX. Ha valakinek gyermeke születendik, az atya ő 
maga személye szerint, és nem az Bába, avagy Ágynő az 
egyházi szolgátűl kérje a keresztséget. Hasonlatosképen a 
kereszt atyákat és anyákat maga az atya hija ; — útra távol 
lévén az atya, ezt cselekedje az atyafiú vagy szomszéd. 

X. Hogy az egyházban mindenek illendőképen és 
rendesen legyenek, az bábáknak az keresztségnek sákrá -
mentomát kiszolgáltatni, mint egyebeknek mindeneknek ez 
tiszt kivül valóknak tiltva légyen. 

XI. A szorgalmatos lelkipásztor ottan-ottan az ö 
hallgatóit megintse, hogy az vallástételre, azután a szent 
vacsorához járuljanak, sem az ö életeknek utolsó lehelleteig 
a paenitentia tartást ne halasszák, mert az Ágoston mondja: 
a késő paenitentia tartás ritkán igaz. 

XII. Az urvacsorájának igéiben, mi állatjuk a Krisz-
tus szavainak együgyü sententiáját, az ö valóságos testé-
nek és vérének igaz és valóságos jelen volta és kiosztoga-
tása felöl méltóknak és méltatlanoknak. 

XIII. A vacsorának kiszolgáltatása légyen a Krisztus-
nak szerzése szerint , hozzája vévén a szokott éltető 
állattokat, kenyeret és bort ; kovász nélkül való kenyér és 
nem közönséges nyujtassék. 

XIV. Az áldozás az azzal élők nélkül ne cselekedes-
sék, sem a sákrámentomoknak kiszolgáltatásában a közön-
ségesnél más nyelven a pap ne éljen, és azzal nyilván és 
különbeztetve, hogy mindenek hallják és megértsék; de az 
kenyér fej fölül ne emeltessék; az Áldozatnak szabad rende 

elhagyattassék; az áldozó beszéd, a hol lehet énekel-
tessék. 

Harmadik Rend: A ceremóniákról és szokásokról. 
I. A lelkipásztor másonnan, az Anyaszentegyházban, 

a mellyben hivattatott jővén, meg ne változtassa a dicsére-
tes és Istenes Cerimoniákat, azelőtt abban szokottakat, 
hanem azokat megtartsa. Ha pedig szükségképen valamit 
meg kell változtatni, azt nem maga akaratja szerint, de az 
Esperesnek és az anyaszentegyháznak értésével csele-
kedje. 

II. A megcselekedendő Szentségekben éljen az pap 
egyházi öltözetekkel, mind a Sákrámentomoknak kiszolgál-
tatásában, mind az tévendő prédikátiókban, és senki azokat 
meg ne vesse. 

III. Az egyszer eltörültetett megszentelések, a mine-
müek voltanak, a viaszgyertyáké, soldoroké az mi atyafisá-
gunknak anyaszentegyházaiba többé bé ne vétessenek. 

IV. Az babonás és bálványozó kigondoltatott szentek-
nek ünnepi eltörültessenek ; a megtisztíttatott Anyaszent-
egyháztól bévettettek pedig kegyesen és egyeránt meg-
tartassanak. Ezek felöl pediglen vagyon bizonyos rendel-
tetett lajstrom. 

V. Az gyermek-szülőknek beavatások, hogy keve-
sebbre négy hétre ne legyenek. Ezek is nem babonásan 
megtartassanak; mint megholtak ne avattassanak be, de 
elevenek intessenek meg, hogy megesmerjék az Istennek 
jótéteményit és neki hálákat adjanak és az gyermekecskéi-
ket kegyesen felnevelni tanulják meg. Vendégségeket a 
szülőknek, a hol meg nem tilthatni, mindazonáltál mérték-
letesek legyenek. 

(Vége köv.) 
— ^ 

ISKOLAÜGY. 

MILYEN LEGYEN A TÖRTÉNELMI TANKÖYNV AZ AL-
GYMNASIUMBAN? 

„A jó tankönyvek csak lángelmék 
szüleményei. Jó tankönyvek nélkül 
a tanrendszerben nem lesz beszélő 
lélek." 

Csepeli S. 

Ritka lelki élvezettel olvastam egyházi közlönyünk-
ben Csepeli iránycikkét a középtanodai nevelésről, ennek 
átérzése után kelt fel lelkemben a gondolat, hogy egy régóta 
érlelődött vélemény nyel — én is előlépjek. Minél több né -
zet, tapasztalat hozatik felszínre: annál biztosabban tájé-
kozhatjuk magunkat. A tündéri fényű épület is egyes kö-
vekből rakatik össze. Oszlik a tizrétü éj, lelkesülve állunk 
küszöbén a szebb időnek, melyben felforgatott tanügyünk 
valahára autonom szervezet által teljesleg átalakittatik: 
nyissa meg minden protestáns ügybarát ajkait, hadd folyjon 
a jóakaratú beszéd, s hadd legyen az ige minél hama-
rább testté! 



Most, ha valaha, szükségek szüksége, hogy édes ha-
zánk protestáns fötanintézetei bölcs elvek szerint nagy 
korunkhoz alkalmaztassanak, s a szellemi haladást képvisel-
jék, különben a keresztyénség megjelente után első nagy-
ságú eszme — a protestantismus — hervadozásnak indul, 
nagy hivatásának akkor felelvén csak meg, ha korona gya-
nánt a tudomány ragyog fején. E korona drága kövei a 
tanintézetek, hatványozni kell becsértékét a drága kövek-
nek, közrészvét, közbuzgóság, közáldozat által. 

Elég régóta hordja a nyolc millió magyar keblében 
azon hattyudalszerü fájdalmat, hogy nincs a nagy földke-
rekségén egyetem, mely a tudományokat állandón Árpád 
nyelvén müveiné, azaz nincs magyar prot. egyetem, pedig 
addig magyar prot. theologia és bölcsészetröl szó sem 
lehet. 

Az egyetem megannyi támoszlopai a középtanodák, 
legújabban lelkeseink ezek átalakitásán foglalkoznak, ide 
kivánok én is hozni egy porszemet, midőn a történelemről, 
mint algymnasiumi tantárgyról véleményezek. 

A történelem kétségkívül egyike a legfontosabb tan-
tárgynak; ö a jellem képző mestere, ö azon szobrász, ki a 
legdrágább anyag, — az ifjak kedélye s lelkületén gyako-
rolja alakitó hatalmát. — Kérdjük meg a mezei élet egy-
szerű fiait, ugy találandjuk, hogy a szent történelmi képek 
emlékükben el nem homályosultak, s mind végig követendő 
példák gyanánt emlegetik. — S ha még meggondoljuk, 
hogy a nemzeti öntudat és hazafiság nemes virágainak is 
ő adja a legtáplálóbb termő földet: akkor különösen nekünk, 
magyaroknak e tudományra nem kis súlyt kell fektetnünk. 

A történelem tulajdonkép felgymnasiumi tantárgy, de 
előizlelőül, bevezetőül igen helyesen taníttatik az algymna-
siumban is oly mérvben, mint a tiszántúli egyházkerület 
gymnasiumi szervezetében kijelöltetett. Első lépcső saját 
édes nemzetünk történelme s aztán az általános. Igy termé-
szetes az emelkedés. Az általános történelemre egy év van 
kijelölve, taníttatván az a IV-ik osztályuaknak. Elég is 
ennyi egyelőre. De hogy a tanitás sikeres legyen: a lehető 
legjobb tankönyvre van szükség. 

Ez okból álljon itt e kérdés: „Milyen legyen a törté-
nelmi tankönyv az algymnasiumban ?" S mig avatottabb 
elmék erre felelnének: megkísérlek én is csekély erőm 
szerint s némi tapasztalatom után egy kis tájékozást nyúj-
tani, midőn felelet gyanánt vázolandom, milyen legyen a 
történelmi tankönyv, 1. alakilag, 2. anyagilag és 3. minő 
pótkönyv ébresztene öntanulásra vagy önvizsgálódásra. 

1. A történelmi tankönyv alakjára nézt az eddigi 
modor, a „párhuzamos tárgyalás, t. i. csak nem minden 
nemzetnek lehető elöl kezdett történetinek egymás mellé 
rendeélse, elhagyandó: mert a tanonc fejében az észtani 
egymásután helyett, évek és tények zűrzavarát idézi elő ; 
p. o. midőn a görögök történelme (Beck szerint, ki müvé-
ben a németek történelmére látszik a fősúlyt fektetni) 
levezettetik Nagy Sándor utánig (200. Kr. e.), akkor a 
gyermek elméje természetes rend szerint folytatásra várna, 
s ím újra visszavezettetik a már hátmögben elmaradt Róma 
alapítására (775. Kr. e.). Még feltűnőbb az elmének előre 

és hátra ráncigálása a közép- és uj korban a szereplő 
népek többülése miatt. A rendszerért — melyet az ifjú 
elme még nem lát, következőleg nem élvez — a könnyen 
felfoghatóság és az észt annyira képző láncozatosság esik 
áldozatul. 

Hogy tehát e nagy bajon segítve legyen, cseréljük 
fel az eddigi modort a haladványos tárgyalással. — A 
történelem egyéne az emberzet, ez mint egy tekintendő, 
mint egy család nézendő. Ekkor a nemzetek — mint csak 
tagjai a népek családja az emberzetnek — alárendelvék az 
egésznek s csak akkor és annyiban hozatnak szóba, a 
mennyiben az összesnek fejlődésére kitünöleg befolytak. 
Úgyis homályos, úgyis keveset tudunk népek eredetéről, 
azzal hát nem kell sokat törődni; ragadjuk meg azon 
ponton a szereplő népeket, hol világtörténelmi tényeket 
miveltek s igy folytassuk jelenig; főszabály: soha vissza 
nem menni, sem meg nem állapodni; ekkor látni fogjuk, 
mint nyomulnak a történelem színpadára a zsidók, persák, 
görögök, macedonok, punok, rómaiak, hunok, góthok, 
arabok, normanok, magyarok, németek, angolok, frankok 
stb. stb. s mint adják át a tetőző események láncszemeit 
egymásnak. Mit sem rontja a következetes haladást, ha 
ugyanazon nemzet több izben szerepeltetik — mert a fő — 
az egységes emberzet, nem változik. A csin, s öszhang 
kedvéért megkívántatik még az is, hogy a korszakok és 
mellesleg évek ne említtessenek; a folytonosan vitt tény-
események néhány főévé egy-két lapon, rövidletben, tiszta 
képét adandja az események egymásutánjának: ekkor ugy 
tünendik fel a történelem, mintha a földgömb hegyláncainak 
csúcsait magaslataik szerint egybeállítva szemlélnők, az 
alacsonyról mindig magasbra emelkedvén szemünk, a köz-
ben eső völgyek dacára a folytonosság meg nem szakitta-
tik. — Mig a párhuzamosság az ezzel együtt járó névleges 
említés, év és névhalmaz, s a korszakocskákba helyezett 
rendszeresség, mint betű öl meg, öli meg az ifjút — az 
algymnasiumban tiszta felfogásra nézve. 

2. A történelmi tankönyv anyagjára nézt következő 
elveket vigyük keresztül s testesítsük meg: 

a) Jobb keveset, de tisztán adni, mint pedantismussal 
oda törekedni, hogy minél több események és egyéneknek 
tudja a tanonc legfölebb is csak, nevét. E cél elérésére 
nézt, legyen az előadás rövid és részleges. Nem mondanak 
ezek ellen egymásnak. Rövidség, a mennyiben kimaradnak 
az érintőlegesen oda vetett belesemények. Részlegesség, a 
mennyiben a fonálban fölvett 10—20 legnagyobbszerü 
tényesemények a lehető oly hiven s felderítve adassanak, 
hogy azon kor szellemét mozogni, fuvalni érezze a tanuló 
lelke. 

b) Szomorú igazság, hogyha a történelmen — kivált 
eddigi tankönyveinkben szemlélve — végig huzzuk sze-
meinket, csak vérnyomokat látunk, háború és békekötések 
tömegét szemléljük : de azért ne ezekre fektessük a fősúlyt, 
mert végre is a háborúk nagyon hasonlók egymáshoz, 
többnyire a népjogok sírját ásták meg, s az ifjú lelke a 
gyilkolások vérfagylaló sorát látva, nem tud különbséget 
tenni kor és kor között, minden időt egy szemmel tekint s 



leverő előterjesztést, meggyőződést szerzend. Láttatni kell 
inkább a haladási mozgalmakat, a vívmányokat, okokat és 
következményeket. — Miként bánt koruk Guttenberg, Ko-
pernik, vagy Galileivel, ezt kiemelni, nagyobb világot nyújt 
a korjellemröl, mint az évről-évre tárgyalt véres hadak s 
felléptetett hadvezérek. 

c) Ragyogjon ki minden föcikk tárgyalásából, hogy 
a cél a z : minél tisztábban látni, belátni, mint küzdött a 
setétség a világossággal, a zsarnokság a szabadsággal, az 
anyag a szellemmel, s mik voltak az emberzet haladásának 
viteltyiii. 

d) Általában ugy legyen szerkesztve a tankönyv, 
hogy minden betűje megtanulható legyen, nehogy a kiha-
gyások és zárjelek megannyi ugart képezzenek termő 
mezején a türelemnek. 

Mind alaki, mind anyagi tekintetben sokkal könnyebb 
a kivitel egyes, például édes nemzetünk történelmében. — 
Ebben főkép szemelött tartandó, hogy ne azt látszassák a 
fejbe nyomni, melyik király s meddig uralkodott — kivéve 
azon keveseket, kik korukat képviselték, p. Mátyás, noha 
itt sem volt egészen szenvedőleges a nemzet —: hanem ez 
egyéneket az egésznek s az eseményeknek kell aláredelni. 
Hozza tehát minden cikk a haza élete alakulásában a 
szöglet eseményeket cim gyanánt. — Ha néhány sorral 
előszámlálhatja a tanonc, mely események képezik a ma-
gyar nemzet történelmének láncszemeit: képzöbb, mara-
dandóbb s ennélfogva üdvösb eredményű az, mintha a 
királyok listáját, uralkodási éveik tabelláját darálja el. Ez 
nominalismusszerü soványság. 

3. Az ekképpen szerkesztett tankönyvet ki kell egé-
szíteni. Ha azon elvet akarjuk — a mit kell is •— érvénye-
síteni „a tanitás célja a tanitás nélkülözhetése;" továbbá, 
ha önmunkásságot, nyomozó szellemet akarunk ébreszteni; 
végre, ha a könyvek tulbösége korában utasítani kívánjuk 
a könyv megválasztásában járatlan, s igy tévedhető if jút : 
szükséges a tankönyvhöz függelékül egy történelmi zseb-
könyv., vagy akárminek nevezzük, melynek tartalmát a 
tankönyvben felemlített nagyobb egyének tanúságos élet-
rajzai tennék. E kedves olvasmány magyarázatul, otthoni 
állandó tanítóul, néma szónokul, s a bebelekbe beletekintetö 
dicső eszközül szolgálna. 

Édes hazánk történelméhez csatolt zsebkönyvbe a 
századok nagy alakjainak — Árpád, I-sö István, Hunyady 
János, Zrínyitől le Széchenyiig—életrajzainkul arcképeiket 
is bele lehetne illeszteni: hadd elevenednének meg az ifjú 
nemzedék előtt multunk óriásai. 

Sőt több, édes hazánk történelméhez még egy máso-
dik olvasókönyvet is kellene szerkeszteni, költőinkből. 
Ugyanis, hála Istennek, alig van nagyobb emberünk, kiről 
nem zengene az ének; csak magára az árpádi korra a hal-
hatlan Garay, egészet szolgáltat. A költeményekben is 
lehetne hozni jelenig történelmünket, s ha meggondoljuk, 
mily kedves olvasmánya a gyermeknek a költemény: ezen 
modor nemcsak történelmi eseményeink feledhetlenségére 
volna kibészélhetlen nagy befolyással; hanem irodalmi 

ismeretségre, továbbá, betanulás, elszavalás által a művel-
tebb irály képzésére is jótékonyan vezérelne. 

Ily elvek nyomán előállított tankönyvek szükségesek 
az algymnasiumban : ekkor nem kellene a nemes csemeték 
kezébe fordított munkát adni, a mi idegen, nincs az a mi 
vérünkhöz alkalmazva. Inkább hazai szerző neve hangza-
nék ifjaink, reményeink, ajkain mint Pützé, kinek tankönyve 
az algymnasiumba épen nem való, sőt rosz. Kolumb neve 
helyett Amerigóé marad fen. 

Im el van mondva a vélemény egy tantárgyra nézve. 
Célszerű lenne a többiekre, különösen az annyira fontos 
nyelvtani könyvekre nézve is nyilatkozni, ezt legilletékes-
ben a szaktanárok tehetnék, kik mind a hiányokat, mind a 
kivántatóságokat legkönnyebben felfedezhetik. 

Egyébiránt teljes lehet a remény, hogyha a magyar 
protestantismus igényeinek megfelelő élő tanrendszerre 
lesz fektetve a két hazában minden tanintézetünk, miután 
emberek nélkül ugy sem szükölködénk, leendnek jó tan-
könyveink i s ; mit engedjen meg minél előbb az örök ifjú 
gondviselés, melynek kegymosolya szivárvány gyanánt, 
valamint édes hazánk, ugy felekezetünk egén is mindig 
feltündökölt, valahányszor a vihar fekete palástját borította 
ránk. 

Debrecen, 1860. őszelő. Balogh Ferenc 
nevelő. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Schaller (Jul.) das Seelenleben des Menschen. Weimar, 
1860. (Böhlau nagy 8-rét 576 l.) 2 tallér. Más cim alatt: 

Psychologie. 1. rész. 

A lélektan feladata a jelen korban szerző szerint 
(III. 1.) az ' i,hogy megküzdjön ama tévedéssel, mintha a 
természetvizsgálók közt jelenleg közönségesen elterjedt 
erőtani és paránytani nézet az exact természettudomány 
szükségképi eredménye vagy lényeges alkatrésze volna. 
Fel kell fedezni a világosság látszatát, mely e nézletet 
környezi, s melyben azt képzeli, hogy a természettünemé-
nyeket fenekestöl felismerte, mig igazán a valóság tárgyi-
lagos lényegét egy ponton sem fogta fel ; végre ki kell a 
következményeket és ellenmondásokat is emelnie, melyeket 
az erőtani hypothesis a szellem terén maga után von." 

Azonban szerző nemcsak a természetvizsgálók ellen 
küzd, hanem mindazon bölcseletek ellen is, melyek mint 
Cartesius dualismusa, Leibnitz ídealismusa és Herbart 
realismusa nem indulnak ki az eszményinek és valódinak 
egységéből, mely az ujabb bölcseletnek elve. Szerzőnek 
könnyű a természetvizsgálók ellenében bebizonyítani, hogy 
tévedésben vannak, midőn a metaphysika helyébe physikát 
tesznek. Vagy, ugyanis, a külső észlelet mellett állapodnak 
meg, s akkor a tünemények semmiféle elméletéhez nem 
jutnak, vagy az észleletek tényein tul fekvő hypothesist 
alkotnak maguknak, akkor meg a metaphysikát illethető 



minden nehézségek mellett még az ellenmondások tömke-
legébe kerülnek. 

Meg kell adni, hogy szerző a természettudósok 
által használt hypothesisek hiányait ügyesen feltudta tün-
tetni; csak volna az ö metaphysikája, melyet amazok he-
lyébe tesz, ellemondások tekintetéből kifogástalanabb. Mig 
ö a természettudósoknak a természet-és vegytani parányok, 
a vonzó- és taszitóerök helyett mást adni nem tud, mint azt 
melyet igy fejez ki: valósítási folyamata az anyagi külsősé-
get ki nem záró, hanem mint lényeges mozzanatot magába 
foglaló összetes eszményiség" (134.1.), addig azok kevéssé 
lesznek hajlandók kézzel fogható eredményeiket kongó 
szavakkal fölcserélni. 

Szerző maga mondja (136. 1.) : „Ki szorosan ragasz-
kodik ahhoz, hogy a természettünemények csak akkor van-
nak megismerve, ha azokat erőtani folyamatokra vissza-
vinni tudjuk, az, az eszményiség szót, mint a természetben 
benható munkásságnak általános kifejezését egy fellengös, 
kézzelfogható ellenmondásokat Összezavaró ész találmá-
nyának fogja mondani." 

De hát szerző azt hiszi-e, hogy a természettünemé-
nyek akkor vannak megmagyarázva, ha azokat erőtani 
törvényekre visszavinni nem tudjuk ? Akkor a szépen 
hangzó „eszményiség" nem volna egyéb, mint roszul pa-
lástolt bevallása annak, hogy a természet bizonyos tüne-
ményeit megmagyarázni épenséggel képesek nem va-
gyunk. 

Szerző szerint eleget tettünk, ha akár a szerves, 
akár a szervetlen természetben felfedeztük ama „természeti 
rendszert," mely szerint a természet eszméje valósul (133. 
1.). A helyett, hogy kifejtenök a föltételeket, melyek alatt 
bizonyos tünemény létre jő, szerző szerint eleget tettünk 
feladatunknak, ha kimutattuk a helyet, melyet a tünemény 
eszméje a természeteszme rendszerében foglal el. Észlelés, 
mérlegelés és a tapasztalat minden egyéb módja e szerint 
mind hiába való. 

A természeti tárgyak, szerző szerint, mind térből 
teremtettek (Kár, hogy magyarul nem tud, mert akkor a 
íeremt szót is felhasználta volna állítása bebizonyításául). 
E tér „külsőség, melylyel az eszméuyiség harcra kél." 
Ugyan ez természetes előjátéka a test és lélek közti viszony-
nak, melyben a lélek „az anyagi külsőt, mint nemleges 
legyőzött mozzanatot magában bírja." (155 1.). A lélek 
nem egyéb, „mint az anyag feletti folytonos diadal" (155 
1.), „a fejlődő szervezet, fejlődő lélek maga," és „a való-
ságos szervezet ép oly kevéssé létezhet lélek nélkül, mint 
a lélek szerves test nélkül" (ugyanott). Ezen állításokban 
sok igaz van; azonban igy kifejezve keveset magyaráznak. 

X X. 
—H>< 

BELFÖLD. 

NÓGRÁD-TAMÁSI. Az ur gondot visel l — Ma egy 
örömteljes napra viradánk fel. Kellemesen lepeténk meg 
ma reggel mindnyájan, de különösen evangy. á. h. egyházi 

községünk egy, egyházunk keblében született, s ifjúságá-
nak első idejét itt töltött köztiszteletü s kedvességü tagja, 
— Ttts. Felső Kubini Kubiny Ferenc ur által. Ki is egy é r -
zelemteljes beszéd kíséretében, ez előtt negyedfél évvel 
tüz által tönkre jutott egyházi községünket, egy ezüstből 
kitünöleg díszesen elkészített, átalán megaranyozott, s ki-
vívott vallási szabadságunkra vonatkozó szép mondattal 
ellátott kehelylyel, az ahoz tartozó tányérral, és egy vö-
rös bársony arannyal gazdagon ékesített kehelytakaróval 
65-dik születése napjának emlékére megajándékozá. — 
Szíves hálát s nyilvános köszönetet mondunk ezennel egy-
házi községünk e nagylelkű jóltévöjének, bő áldást óhajtva 
a mennynek urától, ezen édes hazánk java, s vallásunk 
szabadalmaiért igen sok évtől érélyesen küzdött, s még 
most is folyton ifjonti erővel küzdő védjére, pártfogójára. 

Pékár Lajos nógrád-tamási lelkész. 

A MAGYARHONI ÁGOSTAI EVANG. EGYHÁZ 1861. MÁR-
TIUS 19-kén PESTEN TARTOTT KÖZPONTI BIZOTTMÁ-

NYIÜLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. 

1. Méltóságos elnök B. Prónay Gábor ur örömét fejez-
vén ki a számosan összegyűlt tagok szíves megjelenése 
fölött, elöadá, hogy a küszöbön lévő országgyűlés egy-
szersmind koronázó leendvén, elöbbeni ülésünkben meg-
érintetett ; nem volna e kívánatos, hogy vallásügyi alaptör-
vényeink a koronázási hitlevélbe fölvétessenek. 

A jelenvolt fényes gyülekezet hosszabb megvitatás 
után, egyhangúlag abban állapodott meg, miszerint nem 
látja szükségét annak, hogy alaptörvényeink a koronázási 
hitlevélbe fölvétessenek mert: a.) A magyarkirály külön-
ben is minden magyar törvénynek megtartására meg-
esküszik. 

b.) Mert a koronázási hitlevél leginkább az ország 
közjogai állására vonatkozván, ennek keresztülvitele nagy 
nehézségekkel lenne egybekötve. 

c.) Mert valamint mindig, ugy főleg jelen viszonyok 
között, mi ovatosan kerülni kívánunk mindent — mi a pro-
testáns egyházat, mint egy különös pártfogást megérdem-
lőt akarná föltüntetni, s ez által más felekezetek idegen-
kedését idézné elő. 

d.) Mert azon esküforma, melyet a magyarkirálj 
a templomban letesz, s melyben a hit védelmét igéri, róma 
pápai intézményü-szertartás, s pusztán vallásos színezettel 
bir, — s igy, miután ö azt mint a kath. egyház védura 
teszi le, a más hitfelekezeteknek az nem praejudical. 

Ezek folytán ezen tárgy, mint nem mulhatlan szük-
séges elejtetett. 

2.) A középponti bizottmány áthatva azon szükségtől 
hogy az 1848-diki 20-dik t. cz.-ben kifejezett és még 
eddig csak elvben kimondott, vallásegyenlöség és viszo-
nosság, az élet egyes mozzanatain s részletekben keresz-
tül vitessék, egy törvényjavasolaot készített, mely ponton-
kint tárgyalás alá vétetvén elfogadtatott, s annak a négj 
egyházkerületekkel való azonnali, s oly kérelemmeli köz-
lése határoztatott, hogy azok ezen törvényjavaslatot — az 



esperességek utján az egyházakkal haladéktalanul közölve 
véleményüket kikérve, az eredményt kerületi gyűléseikből, 
melyeknek gyors megtartására fölkéretnek, ide fölküldeni 
szíveskedjenek, — hogy ekként, ha a mindenható Isten 
ugy akarja — az országgyűlésen a sor a vallásügyre 
is reákerülvén, saját hitű lelkes képviselőink állal — a 
kellő eredmény kivívása iránt intézkedhessünk. 

Szontágh Kálmán. 
központi b. jegyző. 

NYÍLT LEVÉL A KÜLFÖLDI EGYETEMEKEN TANULÓ 
AZON IFJAKHOZ, KIK 1 8 6 0 - b a n A GLOSIUS DÁNIEL 

ÉS SÁMUEL- FÉLE ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÍTETTEK. 

A Glosius Dániel és Sámuel-féle ösztöndíjnak elosz-
tásával egyházilag megbízott választmány ezennel föl-
szólítja a tavali díjnyertes, s a külföldi egyetemeken tanuló 
theologusokat: Küldjék be főtisztelendő Székács József su-
perintendens úrhoz a leckelátogatási bizonyítványaikat 
a már bevégzett lSÖ^-d ik i félévről, hogy ezeknek 
nyomán Ítélhessen, kit hagyhat még továbbra is a 
stipendiom élvezetében, mert a hagyományozó érdemhez 
és bizonyos tudományok hallgatásához kötötte a díj to-
vábbi huzhatását; küldjenek be továbbá hiteles erkölcs 
bizonyítványokat az illető egyetemi hatóságok részéről, 
s harmadszor jelentsék ki határozottan, mennyi időt szán-
dékoznak még kint tölteni. A válasz ide érkezésének határ-
ideje f. é. Május 1- jére tétetik. Kelt Pesten a választmány 
ülésében 1861, Apr. 5-kén 
Hunfalvy Pál Háberern Jonathan 

elnök. választmányi tag és jegyző. 

TASS, mart. 31. 1861. Nt. szerkesztő ur ! A mai 
napon a r. kath. és ref. közti igen szép vallásbeli türelem-
nek és egyetértésnek valánk tanúi egy temetés alkalmával. 
A dolog igy történt. Bernát Miklós cs. kir ezredes özvegye 
Szentiványi Rozália asszony f. hó 18-kán Domonyban 
meghalálozván, mivel végrendeletileg meghagyta, hogy 
férje mellé tétessék; a szokásos róm. kath. szertartású 
beszentelés után lehozatott holtteste Tassra, hogy a családi 
sírboltba helyeztessék. Minthogy Tasson r. kath. pap nin-
csen, a kunszentmiklósi t. plébánus ur hivatott, hogy a 
holtat az örök nyugalom helyére kisérje. Azonban sem 
maga nem jö t t , sem káplánját el nem bocsátotta azon 
okból, hogy a holttest ref. temetőbe fog tétetni. — Oh 
vallásbeli egyenlőség igéje, mikor fogsz már testté vál-
tozni. — A helybeli r. k. kántorra is hiába várt az össze-
gyűlt nép, minthogy az engedelem nélkül nem merészelt a 
temetésen megjelenni. Mindenkinek arcán látszott a meg-
ütközés ezen eljárás felett. Végre a rokonok kénytelenek 
voltak minden vallásbeli szertartás nélkül kisérni ki a ha-
lottat a temetőbe. Nagy számú r. kath. és reformátusok 
kisérék a koporsót. A temetőbe megérkezvén, igen szépen 
kimutatta a r. kath. nép, mennyire helyteleníti egyházi 
elöljáróinak eljárását, nem osztja vallásbeli türelmetlensé-

gét. Ugyanis elkezdett temetési éneket énekelni, majd 
elmondva aj„Miatyánkot," s az „Ave Máriát," rövid áldás 
után ismét énekléssel zárta be a vallásos szertartást. A 
jelen volt reformátusok nemcsak hogy levett föveggel s 
áhítattal hallgaták végig e rövid szertartást; sőt annak 
végeztével elénekelték egyik halotti énekünket. Hallottuk, 
hogy a r. kath. hivek közül is néhányan együtt énekeltek 
velünk. Valóban megható volt a két különböző hitfelekezet-
nek e testvéries egyetértése s vallásos türelme, s mind-
nyájan azon benső megelégedéssel hagytuk el a holtak 
hónát, mely a szép és nemes tetteket szokta követni. 

Sz. L. 

ALSÓ-ZEMPLÉN, april 6. E lapok f. évi 12-dik szá-
mában „Egy pap" az alsó zempléni h. h. egyh.-megye, 
f. év mart. 12 s következő napjain tartott közgyűléséről 
értesítvén az olvasó közönséget, — elvárja, hogy a gyűlés 
tárgyairól — a jegyzői hivatal bővebb tudósítást adjon, 

Kívánságát ezennel készsséggel teljesítem, kijelent-
vén, hogy az általa emiitett, az iskolai ügy előmozdítá-
sára vonatkozó intézkedésen, s a nevezetessé vált bacskai 
lelkészváltozáson kivül, a gyűlésen nem merült fel több oly 
tárgy, mely a nyilvánosság elébe tartoznék, s a nagy kö-
zönséget érdekelhetné. 

Az iskolai ügyet illetőleg ugyan is, kitűnvén az egy-
házmegyei népiskolai választmány jelentéséből az, hogy 
már az egyházmegye mindenik vidékén léteznek oly ügyes 
tanítókkal ellátott, s a szükséges taneszközökkel felszerelt 
iskolák, melyek példányiskolákul szolgálhatnak: örömmel 
ragadá meg az e.-m. gyűlés ez alkalmat, s a példányisko-
lákat kijelölte, s egyszersmind elhatározza, hogy ez után 
a tanítói értekezletek is az ily példányiskolákkal ellátott 
egyházakban tartassanak, meglévén győződve ezen intéz-
kedésének a népiskolai ügy emelésére leendő üdvös hatása 
felöl, annyival is inkább, mivel képezdei igazgató tanár t. 
Árvái József ur, késznek nyilatkozott, eleinte a tanítói 
értekezletekben személyesen megjelenni, segítvén kimu-
tatni az irányt, melyben az értekezleteknek haladniok kell, 
ha biztosan célhoz akarnak jutni. 

Másik tárgy, melyet tudósító az igazság és egyház-
jogi szempontból a közönség előtt elmondani célszerűnek 
látott: a bacskai kellemetlenné vált papválasztás. 

E lelkészválasztás történetét elmondom én hiven és 
leplezetlenül ugy, a mint az egyházmegyei kormányszék 
előtt lefolyt. 

1859-dik év nyarán meghalván a bacskai lelkész, 
néhai Keresztúri József a fennálló törvények szerint, az 
esperesi hivatal által M. F. mint legidősebb káplán, idő-
töltő lelkészül berendeltetett a bacskai egyházba. Majd be-
következvén a papválasztás ideje, a bacskai egyház, tör-
vényadta jogánál fogva, az 1861-diki év első napján benn 
maradván isteni tisztelet után a templomban, — megvá-
lasztá jövendőbeli rendes lélkészeíil M. F. ez időszerinti 
helyettes lelkészét, s a presbyterium bemenvén hozzá a 
paplakra, elválasztását tudtul adta, s a Bácskában divatozó 
szokás szerint az áldomást is megitták. Néhány nappal 
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azonban később a bacskai egyh. megváltoztatván szándé-
kát, M. F.-töl elállott, s megválasztá a volt lelkész fiát t. 
Keresztúri József magyar izsépi s. lelkészt a f. zempléni 
e.-megyében. A tavaszi e.-m. gyűlés bekövetkezvén, meg-
jelentek ezen a bacskai egyház követei is, kérvén az e.-m. 
kormányt, hogy Ií. J.-et bácskai rendes lelkészül erősí-
tené meg. De ugyanakkor M. F. helyettes lelkész is be-
adá több rendbeli bizonyítványokkal támogatott folyamod-
ványát, melyben kijelenté, hogy először ö választatott meg 
bacskai lelkészül, s hogy a K. J. megválasztatása csak há-
zankint eszközlött rábeszélés, iratás következtében történt 
stb. Igy állván a dolog, az e.-megye a zöld asztalnál él-
ném itélheté a — kért választás közül melyik tekintessék 
törvényesnek. Az első, vagy M. F. megválasztatását 
ugyanis nem tarthatá törvényesnek, azért, mert jegyző-
könyvbe be nem vezettetett; a minek egyszerű oka az, 
hogy a bacskai egyh. presbyteriumának soha még egy 
végzése is jegyzőkönyvbe nem iktattatott, nem lévén mind 
eddig ily célra szolgáló jegyzökönyve sem. A második, 
vagy K. J. elvalasztatását szinte nem erösitheté meg, 
azért, mert már maga a kétszeri választás gyanút ébresz-
tett az e.-m. kormányban, a választás törvényes volta felöl; 
továbbá nyilvánosan ktfogás tétetett ellene; s végre maga 
az elválasztatott K. J. is szerényen bevallá az e-m. gyűlés 
előtt, miszerint bizonyos egyén által, az ö tudtán s bele-
egyezésén kivül, pálinka itatás közt, csakugyan tétettek az 
ő megválasztatására célzó, helyén s idején kivüli rábeszé-
lések. 

Ezen fölmerült körülményeknél fogva az egyh.-m. 
legcélszerűbbnek látta a hely színére egy küldöttséget 
küldeni; és ezt meg téve, azon utasítással, hogy a lelkész-
választást tartsa meg, a törvényes többséget nyert egyént 
az esperesnek jelentse be, megbízván és felhatalmazván 
egyszersmind az esperesi hivatalt, a szavazatok többségét 
meg nyert egyénnek, a bacskai lelkészi hivatalban azonnali 
megerősítésére. 

Az e.-megyei küldöttség kötelességében eljárván, 
K. J.-t mint törvényes többséget nyert egyént az esperes-
nek bejelentette. — Miért nem iktattatott tehát be az elvá-
lasztott K. J. az e.-m. gyűlés határozata értelmében 
azonnal a bácskai lelkészi hivatalba ? Azért, mert az 
úgynevezett bodrogközt hirtelen elborított árvíz miatt, 
a küldöttség bácskába sokkal később mehetvén ki mint 
szándékozott, ez alatt a lelkészválasztás ideje. Sz. György 
napja elmúlván, mikor a bácskai papválasztás az esperes-
nek bejelentetett, — akkor már a bácskai egyházban lii-
valaloskodó helyettes lelkészt, — be levén töltve minden 
S. lelkészi állomások, — máshelyre elnein rendelhette. Ez 
okból erősíttetett meg K. J. az esperesi concessában, azon 
feltétel alatt, hogy hivatalába csak f. év Sz. György napja-
kor fog beléphetni. 

Esperes ur ezen eljárását az öszi e.-m. gyűlés hely-
benhagyta, s az ügyet bevégzettnek hitte; azért, hogy 
várakozniok kellett a bácskaiaknak, nem vádolhattak mást 
mint önmagukat, — nem hajtatván végre általok annak 
'idejében, törvényesen a lelkészválasztás. 

OK ' 

A dolog azonban nem igy történt, mert ugyanazon 
gyűlésen a Bácskához tartozó leleszi bélyi I.-egyházak, 
továbbá a h. lelkész több bácskai egyh. tagokkal együtt 
benyújtott iratukban, mindnyájan a miatti panaszukat ter-
jesztik elő, hogy a bácskai anyaegyház gondnoka, a 
leányegyházakkal nem közölvén az e.-m. küldöttség azon 
hivatalos levelét, melyben ez az e.-m. által megrendelt 
papválasztás határ idejét kitűzte : ennélfogva ők választási 
jogukkal nern élhettek, a választásba be nem folyhattak* 
Ezen panasz alapossága mind a beadott iratokból, mind 
pedig a mindkét részről számosan jelenvolt egyh. tagok-
nak, a gyűlés színe előtt élőszóval tett nyilatkozatából 
kitűnvén: az egyh.-megye, nem csak az egyházak, hanein 
az egyes egyháztagok választási jogát is tiszteletben óhajt-
ván tartani, — minden eddig történt szavazást semmisnek 
nyilvánított; s uj szavazás eszközlésére ismét egy két tag-
ból álló küldöttséget nevezett. Ezen küldöttség kiment 
ugyan, de jelentését be nem adta, minthogy a S. a. Ujhely-
ben ez után négy nappal tartatott főtiszt, egyh. ker. gyű-
lés, — a bácskai egyh. nevében benyújtott folyamodvány 
következtében, az e.-m. kihallgatása nélkül — itéletileg 
kimondá, hogy a bácskai lelkészválasztást, az emiitett 
esperesi concessa kiadatása óta — bevégezett ténynek 
tekinti, az egyh. megye ezutáni eljárását felfüggeszti, s 
K. J.-t a bácskai lelkészi hivatalban megerősíti. 

Ez a bácskai lelkészválasztás története. 
En a főtiszt, egyh. kerület Ítéletéhez nem szólok 

semmit, csak csupán „Egy pap" tudósító urnák felelvén 
— kijelentem, miszerint igaz, hogy az e.-m. felhatalmazta 
az esperesi hivatalt, azon egyénnek a lelkészi hivatalban 
azonnali megerősítésére, ki az első küldöttség előtt történt 
szavazás alkalmával a „törvényes többséget" megnyeri. 
De kérdem, állhat e elő törvényes többség oly szavzásnál, 
hol a szavazat képesek egy része, választói jogának gya-
korolhatásában — saját hibáján kivül, bármi által is aka-
dályozva van ? Bácskában pedig épen ez történt, a leány-
egyházak meg nem hivása miatt.—S igy midőn az egyh.-m. 
tudomására jővén az elkövetett törvénytelenségnek, Ítéletét, 
— mely töle nem függő akadály miatt különben sem volt 
még végrehajtva, — az ügy tisztába hozataláig felfiig-
geszté: épen nem compromittálhatta sem magát, sem a 
vele mindig egy értelemben Ievö esperes tekintélyét, oly 
rutúl, miként „Egy pap" tudósító ur állítja. Tagadhatlan, 
hogy a kiadott esperesi engedély, vele bánni tudó kezek 
közt, igen bebonyolitható, vitatkozásokra, perlekedésre 
adhat alkalmat, a minthogy adott is ; de ébböl még nem 
következik mindig az igazság. A leányegyházak választási 
joga felett sem lehet oly könnyen pálcát törni, mint közlő 
ur véli; mert prot. szempontból tekintve a dolgot, az álta-
lok viselt teherhez mért jogot, épen nem lehet tőlük meg-
tagadni, különben erőszakkal lennének mintegy leláncolva 
az anyaszentegyházhoz, mit — hacsak igy nem szerződtek 
— okvetlen nem fognának tűrni, és mint protestánsok nem 
is tűrhetnének. 

Nagyon sértő és felesleges, közlőnek az a zempléni 
egyházmegye hivatalnokaihoz intézett azon figyelmeztetése 



is, hogy vagy tegyék le hivatalukat, vagy engedelmesked-
jenek a felsőbb rendeleteknek, különben letett esküjük el-
leni bűnt követnek el. Tudta ezt az a.-zempléni kormány-
szék mindig, s nem szorult e részben senki figyelmezteté-
sére. S ha közlő — mint állítja — jelen volt az e.-megyei 
gyűlésen, igen jól tudhatja, hogy ott szóba sem jött a t. K. 
J. lelkészsége. Ha bekövetkezik az esperesi engedélyben 
kitűzött ideje a hivatalba leendő belépésének, melyet a főt. 
egyházkerület is megerősített: akkor minden közbeszólás 
nélkül, okvetlen elfoglalandhatja helyét. 

Az sem célja az egyházmegyének, hogy az egyház-
kerületet, kimondott Ítélete visszavonása végett megkeresse, 
pedig, ha ezt tenné is, épen nem követne el oly törvénytelen 
és céltalan lépést, mint közlő hiszi, mert hiszen, miért ne 
lehetne a roszul értesült egyházkerületről, a jobban érte-
sítendő egyházkerületre hivatkozni ? De az egyházmegye 
jelenleg ezt nem teszi. E részben csupán azt mondta ki, 
hogy az egyházm. autonómiáján, szerinte elkövetett sé re -
lem tárgyában, tiszteletteljes, de azért komoly felterjesztés 
tétessék a főtiszt, egyházkerületre; s kétlem, ha találkoz-
nék-e oly protestáns ember, ki az egyházmegyének, mint 
az e.-ker . kormány szerves részének, ezen jogát kétségbe 
merészelné vonni ? 

Megjegyzem végre, miszerint olvasván közlő azon 
észrevételét, hogy az a.-zempléni esperes az egyház-
látogatást személyesen nem végezvén, — kárionszerü kö-
telességét elmulasztja : azonnal átforgattam a tályai egyház 
ez ügyre vonatkozó jegyzökönyvét; de semmi nyomára sem 
akadhattam annak, hogy Tályán az esperes, mint egyház-
látogató valaha megjelent volna. Ennek igen természetes 
oka az lehet, hogy az alsó-zempléni esperesek, egyszersmind 
a s.-pataki főiskolának is egyházi algondnokai levén, azon 
időben, mely felsőbb rendeletnél fogva az egyházlátogatásra 
van kijelölve, a főiskola ügyeit intéző egyházker. küldött-
ség tanácskozásain kell jelen lenniök; ezen megjegyzés 
reménylem, megszünteti egy kissé azok fájdalmát, kik az 
esperes urat, mint visitátort oly igen szeretnék körükben 
tisztelhetni. Anti János 

e.-megyei jegyző. 

— 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK, Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

V. 

Még mindig reszket lelkem, mint a megpendített, 
vagy az elszakadásig szólt hur, a keserves küzdelmek miatt. 
Ily fáradtnak és kimerültnek soha nem éreztem magam, 
imádkoznom kell, hogy meg ne törjek. Ne aggódjanak 
azért önök rajtam, megsegít az Isten ! megdicsőíti az irás 
szerint az erőtlenekben az ö erejét és hatalmát. — Mult 
levelem könyes sorai után, minden egyebek mellett az 
iskolát, az elhagyatott kis gyermekeket tanítottam minden 
nap délig, délutánonként pedig az összegyiijthetett ifjakat, 

fölnevelkedetteket tanítottam szent vallásunk ágazataira, s 
az erkölcsi törvény kötelező szeretésére , teljesítésére. 
Itt sokkal nehezebb vala a boldogulás, mint Pitesten; ezt 
ezelőtt pár héttel innen küldött levelem is eléggé bizonyítja. 
Mint Pitesten, itt is könyvnélkül kellett, hogy tanuljanak 
hitet, élő beszédből élő hitet. A mi az összegyűjtést illeté, 
ez nem egy napi fáradságba került ; annyival is inkább, 
mivel a szétszóratás mellett, az összeszedés ellen más is 
munkás vala. Mivel sem erőm, sem időm nincs, megenged-
jenek önök, ha mindent el nem sorolhatok. Ez lehetetlen 
nekem most. Tehát a dologra. 36 ifjút szedtem össze s 
confirmáltam húsvét első napján; mind magyar, egyen 
kivül, kit németül kellett a szükségesekre megtanítanom. — 
Ezen 36 között pedig voltak megélemedettek is, házas 
férfiak, nők, a legidősebb köztök 38 : azaz harmincnyolc 
esztendős lévén. Istenem! igy kellett itt a bujdosóknak 
átmenniök az életen, gyermekes szülék imádkozni nem 
tudtak, s miként taníthatták vala imádkozni gyermeküket! 
Nem feledhetek ki itt egy esetet: midőn keresgéltem őket, s 
már vagy 30 egybegyűlt egy kovács műhelynél, megszólít 
egy legény, elébb, a mi itt szokás, kérvén kezem, hogy 
megcsókolja : tiszteletes atyám! én nem vagyok református, 
de unitárius; barátaim beszélték, hogy igen szép az a 
vallás, melyet atyaságod tanít, én is elmennék, szeretném 
megtanulni, — jól van, szívesen várlak, s ezt is megtanít-
ván, confirmáltam. 

Mivel a confirmátió alkalmávali eljárásomat előbbi 
levelemből már ismerhetik önök, ezt nem ismétlem. Csak 
annyit mégis meg kell említenem, hogy ez a legmeghatóbb 
vala, és senki nem volt, ki a legnagyobb megindulás és 
figyelemmel ne kisérte volna az egészet. Pedig sokan va-
lánk, nem is fértünk. Egy nem oly igen nagy szobában 
110—120 ember ülve, állva, ki hogy tudott, s azért vár t , 
három négy óra hosszig. — Virágvasárnaptól kezdve már 
jöttek más hitfelekezetűek is ; s nagypéntekenshúsvét első 
második napján sokat lehetett látni, kinek az evangyéliom 
beszéde és hatalma meggyőzte lelkét. 

Prédikációm eredményeül csak annyit kell felhoznom, 
hogy most kezdik már érteni és becsülni szent vallásunkat, 
a más hiten levők. Én confirmatio alkalmával egyszerűsé-
günk okait körülményesen megmagyaráztam, mint szintén 
az uri imádságnak egyes kéréseit és több ilyest. — S mily 
nagy öröm, hogy e képzelhetetlen állapotban levő népet 
figyelve s megindulva láttam. Az urvacsoráját mindkét 
napján a husvétnakkiszolgáltattam,mintegy 81: mondd nyolc-
vanegy embernek. Az itteni népességet ebből is meglehet 
ítélni, holott volt még néhány, kit találtam, s kit nem láték 
jelenlenni, s kérdezvén később, okul adták a szegénységet, 
melyre én, mint kellett, feleltem. — Ünnep más napján 
még egy kegyeletes kötelesség várt reám! — Van itt egy, 
a bujdosottaknak vallásfelekezeti különbség nélkül a ján-
dékozott temető, de melyhez, mióta a kath. püspök itt volt,, 
s beszentelte, a római kath. testvérek tartanak nagyobb 
just, S már arról is gondolkoztak, mint mondák, hogy csak 
az övék legyen. Ezen temetőben csak egyszer volt prot.r 
pap s igy, a kik ott feküsznek protestánsok, mind megáldat-. 

* 



lanul mentek el ama nagy útra. Én tehát előző nap be-
szélvén az ágostai testvérekkel is, kik ittlétem óta gyűlé-
sükbe is meghivtak, másod napján az ünnepnek kihirdettem, 
hogyha elvégezzük az isteni szolgálatot, kimegyünk egész 
gyülekezet a temetőbe. Úgyis lett, kimentünk mindnyájan, 
s mennyire örültem, midőn mint egy rajt, ugy láttam ma-
gam előtt a 100-nál több számú hiveket. A temetőben egy 
beszédet tartottam; a feltámadás és halál gondolatai fogták 
körül a lelket! Beszéltem az élet vándorlásairól, mert hisz 
messze földről és országból, kedveseiket elhagyott, kibuj-
dosott, vigasztalallanul élt és halt bujdosók feküsznek ott; 
imádsággal beszenteltük sirhalmaikat, s megáldottuk, a kik-
nek annyi jó sem jutott talán, hogy a vallás és hit karjain 
szenderüljenek el. Beszéd és ima előtt énekeltünk, s körül 
jártuk énekszóval a nyugvók sirhalmait, bánatos arccal, 
könyek között, mert ilyen alkalommal lehetne-e sziv, mely 
meg nem indulna? Gondolják el önök a jelenetet, s annak 
érzékeny voltát, melyet én még most ennyire kifáradt 
lélekkel nem irhatok le ugy, a mint talán magam is sze-
retném. 

Keresztelés, házassági egybekötés, békéltetés, min-
den volt ittlétem óta, s most csak azért nem irhatok többet, 
mert a tollat is alig birom kezemben, a gondolatot lelkem-
ben tartani. 

Isten áldja önöket a távolban, mig én itt a pusztában 
bujdosom, vezéreljenek be az igéret Kanahánjába, s ke-
gyeskedjenek folytonos buzgalommal lenni minden körül-
mények közt, az első magyar missio iránt. 

Oláhország. PIoest, april 2. 1861. 
Czelder Márton reform, lelkipásztor. 

BÉCS, april 10. A hivatalos lap közli a német- szláv 
tartományokra, Tirolt is bele tudva, vonatkozó protestáns-
ügyi pátenst. Ennek főpontjai: „Az egyházi ügyek önálló 
rendezése, igazgatása és vezetése; a vallásgyakorlat tel-
jes szabadságának biztosítása. A tornyok építését s haran-
gok használását, az egyházi ünnepélyeiket, könyveiket 
s irataikat illető minden korábbi megszorítások — meg-
szüntettetnek. A képviseleti s önigazgatási osztályozás 4 
fokozatból áll: községek, esperességek, superintendentiák 
és evang. föegyháztanács a közzsinattal oldalán. Szabad 
vitele egyházi tanodai s jótékonysági ügyeiknek ; továbbá, 
az a l -és föleikészek s egyházgondnokok szabadválasztása. 

Az elnök s a föegyháztanács tagjai a császár által 
neveztetnek ki. A közzsinat által hozott egyház törvények-
nek szükséges a császári szentesítés. Külföldieknek egy-
házi és iskolai célokra meghívása a minisztérium belegye-
zésével szabad. Párbér s hasonló fizetések a kat. papság 
és iskolatanitók javára, vagy pedig a kat. vallás céljaira — 
megszüntettetnek. Az evang. egyházi ügyek kezelésénél 
s rendezésénél, kivétel nélkül s kizárólag a saját egyház 
alapelvei az irányadók. A házasági kérdésekben egyelőre 
a polgári törvénykönyv lesz a határozó. A prot. házasság-
jog megállapítása után, házassági törvénykezésöket kizá-
rólag saját evang, egyházi törvényhatóságaik által fogják 
gyakorolni. A minisztériumban, a vallás- és közoktatási 

ágban egy külön osztály fog alakíttatni, melynek tagjai 
protestánsok lesznek. 

Polgári, politikai jogok teljes élvezete. Államhivata-
lok, ideértve a törvényszékeket is, a protestánsoknak nyit-
vák. Egyházi és iskolai célokra az államkincstárból se-
gélyzések biztosittatnak. Megengedtetik egyházi és iskolai 
célok előmozdítására egyletek alakítása, s egyleti össze-
köttetés a külfölddel. — A pátens a protestáns hadügy-
miniszter Degenfeld gróf által is ellenjegyezve van." 

AZ EVANGELIUM HAJNALA OLASZHONBAN. A nt. 
szerkesztő urnák egy, becses lapja f. évi 3-dik számában 
Külföld cim alatt közzétett cikkében, különösen a követ-
kező, iden érdekes észrevételei vonták magokra figyel-
münket: „A jelenlegi európai mozgalom hátterében, az 
egyházi kérdés nagy szerepet játszik," — s „a népek poli-
tikai autonomiája mellett vívott harcok kíséretében aligha 
oly vallás reform nem készül, mely ha nem lesz is oly 
gyökeres, mint a 16-dik századbeli, de talán annál általá-
nosabb lessz." — „Azért óhajtanám én, tartanánk lépést 
az európai vallás eszmék haladásával, és ha nem találnánk 
sürgösb tennivalót a hazai egyház terén, kisérnök figye-
emmel e külföldi vallásmozgalmak fejlődését, hogy az idő 
jelenségeit megértve, azokhoz képest intézzük lépéseinket 
annak idejében mi is ." — Ez észrevételektől bátorítva, de 
mintegy azoknak igazolásául is, azt hisszük, nem lesz t e -
hát kor- és célszerűtlen, ha az „Alig. kirliche Zeitschrift" 
egyik legközelebbi füzetében talált, e sorok elejére füg-
gesztett című, igen fontos közleményt, e lapok olvasóival, 
ha bár csak kivonatban is, megismertetjük. 

„A figyelem és általános tekintet, — igy kezdi az 
emiitett cikk — ismét azon nevezetes ország felé fordult, 
mely ezer éven át volt színhelye, vagy kiinduló pontja azon 
nagy, és világtörténelmi harcoknak, melyektől a világ 
sorsa függött — A harc és háború csapásai nem tudták 
megsemmisíteni a természet bájait, s a nyomasztó kor-
mányrendszer nem rombolhatá le a föld kimerithetlen t e r -
möerejét; hanem egy titkos és sokkal veszélyesebb ellen-
ség mindinkább meggátolta a szellem dicső adományait, 
mikkel e kies föld lakosai felruházvák, az ö fejlődésükben 
s a nép, mely Európának a tudományban és művészetben 
századokon át példányképül szolgált, a tudatlanság és ba-
bona éjjelébe sülyedt vissza. E visszaesés legmélyebb oka 
felett már ma semmi kétség. Azon hagyományos feltevés, 
mely szerint a reformatió kizárólag a germán népek szük-
ségeinek felelne meg csak, s a román nemzetek attól ter -
mészettől öröklött hivatás szerint irtódznának, többé fenn 
nem tartható. Már csak azon körülmény, hogy a reformált 
protestantismusnak Genf lett anyavárosa, ledönthetett volna 
minden ily felületes Ítéletet. A reformátió európai tény; 
s egy időben közel voltunk hozzá, hogy a papság igáját 
Európa minden műveltebb népei leakarták rázni nyakuk-
ról *). Hanem a német protestánsok roppant balfogásai, 

*) Ez állítás alul még Spanyolország sem tesz kivételt, 
mert, hogy a reformátió eleinte ott is termékeny 



kik a 16-dik század közepe óta a türelmetlenségben a ró-
mai pápával és az ö szolgáival vetekedtek, s az egyházte-
kintély csalhatatlanságát atantekintélyévelcseréltékfel,ezen-
kivüla jezsuiták rendkívüli fortélyossága,kik a conservativ és 
dynasticus érdekek egyiittességét, mindig oly ügyesen tud-
ták a protestántismusnak állítólagos állam-és valláselle-
nes törekvéseivel szembe állítani, nagyon akadályozták a 
reformátiót az ö teljes győzelmében. Calvin 5000 ref. köz-
séget említ Franciaországban, melyeknek az ö idejében pa-
pokra volt szükségök; Ausztria lakosainak hathetede pro-
testáns volt, s kivált a nemesség, csaknem egészen az 
evangéliumhoz tért á t ; III.Pál pápa vallomása szerint az 
egész Olaszország is a „Lutheri eretnekség" ragályában 
sinylett; a társaság legmagasabb körei a reformátiói esz-
méket sajátították el, söt a clerus és a nyilvános iskolák 
tanítóinak is nagy része bensöleg protestáns volt, s magá-
ban Rómában is ingadozott a pápa tekintélye." 

„A legborzasztóbb erőszak és hatalmi eszközöknek 
alkalmazása által sikerült hát csak, a protestantismust 
Ausztriának nagyobb, s különösen német részében, Francia-
országban s jelesül Olaszhonban is elnyomni. S egyáta-
lában nem a nép ellenszenve volt az oka, hogy ez sikerül-
hetett ; mert megfordítva a nemzet legelőkelőbb fiai, a leg-
mívellebb és tudósabb férfiak és nők, még akkor is ragasz-
kodtak az evangeliomi igazságokhoz, midőn már minden 
reménységök kialudt, hogy az ellenállást a túlnyomó erejű 
ellenséggel szemben tovább is győzelmesen folytathassák. 
Az inquisitió félszázadon át dühöngött mind azon kínesz-
közökkel, miket a legraffinirtabb fanatismus kigondolhat; a 
francia forradalom vértettei csak gyermekjáték volt azon 
szörnyű tettekhez képest, miket az egyház úgynevezett 
szolgái a keresztyénség és annak nevében, ki magát Krisz-
tus helytartójának nevezte, elkövettek." 

Mellőzvén itt azon élesebb és szomoritó rajzokat, 
melylyekkel a cikk az inquisitió borzasztó müvét, s átalá-
ban azon századokon át folytatott eljárást adja elő, mely-
nek utóvégre is sikerült az olasz földön, az evangeliumi 
hitnek és életnek még csak csiráit is elfojtani, s melyekkel 
a protestantismus Olaszbonban történt meg nem hono-
sulhatásának valódi okát fejti meg, — azon részéhez fordul-
junk inkább értekezésünknek, mely az idő kedvezőbb 
fordulatát rajzolja s igy folytatja : 

„Egy csaknem háromszáz éves sötétség uralma után, 
Olaszhonra ismét az evangelium hajnala derült. Nem be-
szélünk mi itt azon kedvező politikai változásról, mely az 
utolsó olasz háborúnak következménye; a jogsérelmet sem 
védjük, ha valahol ilyen elkövettetett. — Hanem egy kér -
dést mi is bátorkodnánk intézni azon gyöngéd lelkiismere-
tüekhez, kiknek a legitimitás jogainak megsértése mosta-
nában oly sok rosz órát szerzett: váljon azon háromszáz 
éves, súlyos jogsértések, miket Olaszhonban a protestan-
tismus ellen a törvényes hatalom paizsa alatt elkövettek s 
a hitbuzgók annyi ezreinek ártatlanul kiontott vérével pe-
csételtek meg, ö előttök nem jelentenek-e jogtalanságot 

földre talált, arról több tekintélyes s idevoatkozó tör-
történelmi mü tesz bizonyságot. 

és igazságtalanságot ? Kérdezzük ezen kényes Ielkiismere-
tüektöl, váljon nem hisznek-e ők is egy isteni igazságban, 
a világkormányzás azon igazságában, mely mulhatlanul 
a maga ítélőszéke elébe állitja azon századokon át halmo-
zódott vétkek elkövetőit, kiket emberi büntetés még nem 
érhetett? A baseli „Christi. Volksbote" mult évi utolsó 
számában egy levelet közöl, melyben egy keresztyén 
emberbarát annak szerkesztőjét, az Olaszhonban megsér-
tett legitimitás jogai iránt való részvétéért gyalázza, s a 
többek közt ezeket mondja: „Neked a felforgatott trónok 
feletti fájdalmadban csak a fejedelmek jogai lebegnek sze-
meid előtt. De hát a népeknek nincsenek-e jogaik ? Ha a 
fejedelmek és kormányaik népeiktől megvonják e három 
kincset: jog, világosság és kenyér, eljádszodják saját tö r -
vényességüket, s ha a legázolt népek felkelnek, és a nyo-
más által előidézett lázadás által Isten ítéletet tart a feje-
delmek felett, s ezt mondja nekiek: adj számot gazdálko-
dásodról, megmérettél és igen könnyűnek találtattál — va-
lami hallatlan igazságtalanság-e ez ? Mily'küartó dühön-
géssel szegült ellene a Bourbon uralkodóház, minden t ró-
non, a hol csak ült, Jézus evangéliumának ? Mennyire ül -
dözték Jézus egyházát, s mennyi Ínséget és nyomort okoz-
tak annak követőinek Francia-Spanyolországban és Nápoly-
iban ? Ha valaha nép,- vagy egyháztörténelmet irnék, egy 
hosszú szakaszt áldoznék azon gondolatnak, hogy mit ké-
szitnek magoknak előre azon fejedelmek, kik az evan-
géliumnak ellene szegülnek." 

„Két nagy probléma az, melyek jelenleg Olaszhon-
ban egyházi téren megoldására várnak: a pápa világi 
hatalmának megmaradása és az evangéliumnak az ola-
szok közti terjedése és elöhaladása. E kérdések megoldása 
a német — s hozzá tehetjük bátran, minden — protestán-
sokat nagy mértékben érdekel. Épen ezért nem csudálko-
zunk rajta, hogy közelebbről egy szellemdus protestáns 
és egyhaztörténelem tanára, a pápaság kérdését egy 
hosszabb és nyomosabb vizsgálódás tárgyává tette *). Hase 
az emiitett mü szerzője, találólag kimutatja értekezésében 
annak lehetetlenségét, hogy a pápa az egyházi állam poli-
tikai igazgatásában alapos reformokat hozhasson be. A 
jelenlegi pápa —- miként ö mondja — egy évfolyama alatt 
minden változáson ment keresztül, az ünnepelt hőstől az 
üldöző reactionariusig. A mit az alkotmányozó nemzeti 
gyűlés Rómában 1849. Febr. 9-ike éjjelén határozott, 
„hogy a pápaság a római állam világi igazgatását veszítse 
el, ellenben mint római főpap, minden megkívántató bizto-
sítékokkal látassék el, hogy szellemi hatalmát függetlenül 
gyakorolhassa," még ma is vezérgondolata a nemzeti moz-
galomnak Olaszhonban. 1849 óta semmi sem változott, 
csak a külső helyzet, mely a nemzeti párt törekvéseinek 
most hasonlithatlanul kedvezőbb, mint ez előtt 12 évvel. 
Épen ily helyesen fogja fel Hase Franciaország uralkodójá-
nak is helyzetét Olaszhon egységi törekvésével szemben, 
midőn megjegyzi, hogy a francia császár mindent megtesz, 
a mit látszólagos becsülettel megtehet, hogy Olaszhon 

E mü cime : Dr. Kari Hase, Der Papst und Italien, Leip-
cig 1861. 



egységet és szabadságát megakadályozza; de találólag 
teszi hozzá ezt i s : „néha az események, s még inkább az 
eszmék sokkal hatalmasabbak, mint egy kornak bár mily 
hatalommal felruházott embere." 

Mindezek folytán Hase azon meggyőződésben van, 
hogy a pápa, mint a calholica egyház feje, világi fen-
sőség nélkül is létezhet, sőt egyházi diadalmakat ülhet 
ez utolsó nélkül. 0 azt hiszi, hogy a pápaság eszméje 
még most is nagy hatalmat gyakorol a népek felett. 

(Folyt, és vége követk.) 

GARIBALDI LEVELE. A „Liwerpool Merkury" sze-
rint sir Culling, mint az „Evangelical Alliance" elnöke, 
Garibalditól igen szivélyes levelet kapott azért, hogy a tár-
saság a „Polyglott Bible"-böl egy példányt szándékszik 
neki küldeni. Garibaldi többek közt ezt mondja levelében 
„Nálunk a nép nagy része, ha nem is névleg, de tettleg 
protestáns. Ezt bizonyítja azon közöny, melylyel a pápa 
átkai fogadtattak, nem különben azon kacaj, melyet a csu-
dadolgok idéztek elő. Legyen meggyőződve sir, hogy az 
olasz nép sokkal kevésbé pápai szellemű, mint azt sokan 
elhitetni igyekeztek." , , (M. 
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NEKROLOG. 
Avatottabb kezekre vártam, melyek egy — hivata-

lában számos éven át buzgón működött, s immár közöttünk, 
az élők földén munkálkodni szűnt, protestáns lelkipásztor-
nak kihunyta felett, egyszerű emléket állítanának e lapok 
terén. De azon más avatottal) kezek és tollaknak nincs érke-
zésök, az ilynemű kegyelet munkáira, — más irányban 
levén elfoglalva. Szabadjon azért egyszerű igényemmel 
előállnom az iránt, hogy ezen távol eső Marmaros-ugocsai 
ev. reform, egyházvidékünkben is, jeltelenül ne álljon b. e. 
hivataltársunk sirja. 

F. é. február 5-nek hajnalán szenderült jobb létre 
nt. id. SZÜK JÓZSEF, salánki reform, lelkipásztor, e.-me-
gyei tanácsbiró, több évig volt esperesi helyettes, — élet-
korának 66-dik évében. Született Bereg-Ujfaluban, hol édes 
atyja szintén lelkipásztor volt, tanult a s.-pataki főiskolá-
ban, 3 évig iskolatanitó Facsályban, 5 évig lelkipásztor a 
rozsályi, 23 éven át a halmii és 11 évig a salánki sz. gyü-
lekezetekben. Buzgó hivatalnok, jó férj, családapa és em-
berbarát — : elhunytát gyászolják — 42 éven át hü élet-
párja ns. Ardai Erzsébet asszony, 7 élő gyermeke, kik kö-
zül két fia e.-megyénkben a péterfalvi és tur terebesi egy-
házak lelkészei, — 3 már férjesült leánya, s két nőtlen 
ifjú, mind oly állapotbeliek, kik a szülői gondos nevelés-
nek áldásait már önálló életpályaikon élvezik. Végtisztes-
ségtételén f.-pataki lelkipásztor nt. Barta András ur tartott 
halotti tanítást Dán. 12, 3. szerint; emlékbeszédet — ön 
kívánatára — a boldogultnak kegyelt szolgatársa , alul-
írott tarta, a valódi prot. ker. lelkipásztor jellemét rajzol-

ván; a sirnál t. Maté László, salánki lelkész és tanitó szó-
nokolt. 

Kit a világ, védetlen hivatali állásánál fogva is, oly 
gyakran s méltánytalanul háborgat vala, sóhajtsunk fe -
lette: béke hamsaira, a boldog feltámadásig! 

Verböc, martius 20-dikán 1861. 
Nagy János 

lelkipásztor és e.-m. r . jegyző. 

M.-VÁSÁRHELY, tavaszelő 20. 1861. Folyó hó 
17-ke nagyban vette meg áldozatját Székely Kanahánunk-
tól, nagyba — mondám —, melynél súlyosban csak egy 
nagy pestis, vagy pedig most inkább, mint valaha, korsze-
rűtlen forradalom érheté vala városunkat és környékét. 

Erdély eskulápja, városi főtanárunk algondnoka, 
egyházközségi pesbyter, a vallásos buzgó énekek szerzője, 
s ezerek életének megmentője: Orv. tudor PÉTERFI PÁL 
nincs többé! Iri nap délután, asztal mellett hirtelen szélhű-
dés oltá ki a becses életet 69 éves kőrútjában. Csendes volt 
a halál, mint maga az élet. Nem vetted észre, honnan jött, 
menetét, mint a nagy folyam mozgását kevesen értették, s 
csak a hozzá hasonló bölcs láthatá útjában egy bágyadt 
fényű csillagot, melynek körirata volt: a szenvedő embe-
riség boldogítása! Árvái számlálhatlanok; mint könyüzik 
őtet azon sok ezerszer való ezerek, kiknek e földön in ul-
tima analysi utolsó menedékök volt, s leend még ez után. 
Oly fényes sikerrel, s meghitt bizalommal, hogy ki állami 
helyére — az a jövőnek, s mennyei bölcs gondviselésnek 
titka. — 

Béke, s az utódok hálája porain!! Jc. b. 

KÉZSMÁRK, Aprillisben. Folyó év Martius 23-dikán 
éjjeli 11 órakor szenderült huzamosb szenvedés után jobb 
létre WEBER ÁRMIN helybeli lyceuinunkban a történelem 
tanára. Elte még csak 36 éves korában leszóllitotta öt a 
kérlelhetlen halál azon pályáról, a melyet mély tudo-
mánynyal, lángoló lelkesedéssel, ritka ügyességgel futotta. 
Bár több mint 6 évig sínlődött, bár mindnyájunknak fájda-
lom telt szívvel látnunk kellett iniképcn napról napra 
mindinkább roskadozott teste, a gyógyithatlan betegség 
súlya alatt; mindazáltal meg nem szűnt végső lehelletéig 
szaktudományának, valamint a honi irodalomnak élni, és 
e módon erős lelke gyengélkedő testén uralkodott. 

Végrendelete világos meghagyásánál fogva, a dicső-
ült hült tetemei szokott dísz nélkül komoly csendességben 
örök nyugalomra tétettek. Martius 25-dikén délutáni 4 óra-
kor kisérték öt, nemcsak szerető özvegyének és rokonainak 
könyei, nemcsak tisztársai és lyceumunk tanítványai bá-
nata, hanem egész városunk és vidékünk minden rendű és 
rangú lakosai is bebizonyították részvétük által, hogy: 
„Áldott legyen az igazak emléke." 

Különös vigasztalásul szolgált nekünk végtére, hogy 
ft. Máday Károly superintendensünk boldogult barátját 
örök nyugalomra kisérvén, fájdalmunkban osztozott. 



Béke a dicsőült hamvainak. Ez a végbucsuztató, 
melylyel kisérik a dicsőültet gyászoló barátjai, és a résztvevő 
ifjúság, melynek háladatos szívében élni meg nem szűnt. 

Adakozások. 
Amoldva-oláhországi missio számára: A dunapataji 

ref. egyház 10 ft., a n.-kun-turkevi ref. egyh. 9 ft., 
nt. Nagy József esperes ur debreceni ref. egyházmegyéjé-
ből következő egyházak: a bárándi 20 ft., a tordai 50 kr., 
hencidai 2 ft., bajomi 2 ft., udvarii 3 ft., sámsoni 4 ft., 
esztári 2 ft., pocsalyi 30 kr., szerepi 50 kr., bakonszegi 3 
ft. 50 kr., gáborjáni 1 ft. 50 kr. A feketehegyi ref. egyház 
8 forint. 

A libávonvidéki keresztyének számára: A dunapa-
taji ref. egyház 7 ft. 33 kr., a n.-kun-turkevi ref. egyház 2 
ft., a feketehegyi ref. egyház 8 ft. 

Az alsó-vadászi ref. egyház, lelkész és tanitó szá-
mára: A feketehegyi ref. egyház (az egyháznak) 2 ft. 50 
kr., a lelkésznek 2 ft. 50 kr, a tanítónak 2 ft., — a n.-kun-
turkevi ref. egyház (a lelkésznek) 5 ft., a tanítónak 2 ft. 

A nemes-oroszi ref. lelkésznek Pozsonyból: Csorba 
János 1 ft. Bittó Kálmán 1 ft. Olgyai Titus 1 ft. Dr. Szon-
tágh Ábrahám 1 ft. Csiba Imre 1 ft. Csarada 1 ft. Hauszer 
Ernő 1 ft, Ivánka Imre 1 ft. Dobay Ágoston 1 ft. Kánya 
János 1 ft. Walkó Gusztáv 1 ft. Borcsányi János 1 ft. Föl-
des Gyula 1 ft. Feigler Ignácz 1 ft. Prileszky Tádé 2. Fi-
ringer József 2 ft. Mayercsák Márton 1 ft. Megyessy 1 ft. 
Pisztóry Bódog 1 ft. Mayer Nep. János 1 ft. Schiller Ádolf 
1 ft. Veisz Tivadar 1 ft. Jeszenszky József 1 ft. Kunsch 
Lajos 1 ft. Szálé Antal 1 f. Toperczer Rudolf 1 ft. A 
gyűjtő : Geduly Lajos. 1 ft. öszvesen 28 ft. — A n.-kun.-
turkevi ref. egyház (a lelkésznek) 3 ft., a tanítónak 2 ft. 
A feketehegyi ref. egyház az egyháznak 2 ft. 50 kr., a 
lelkésznek 2 ft. 70 kr., a tanítónak 2 ft. 

A pesti prot. árvaintézet számára : A n.-kun-turkevi 
ref. egyház 2 ft., a feketehegyi ref. egyház 10 ft. 

Az újvidéki ref. egyháznak: A n.-kun-turkevi ref. 
egyház 2 ft. 

A prágai ref. egyház számára: A n.-kun-turkevi 
ref. egyház 2 ft. Szerk. 

Gróf Ráday köngvtár megszerzésére adakoztak : 
Nagyódi ref. egyház 3 ft. 50 kr. nyíregyházi ref. ekklé-
zsia 2 ft. 30 kr. A Prot. Lap 14-dik számában az ó rnoro-
vicai egyházból, sajtóhibánál fogva, 50 kr. van kitéve 
50 ft. helyett. 

A pesti prot, theol. intézetre adakozott: A n.-kun 
turkevi ref. egyház 5 ft. 

A pesti ref. gymnasium részére adakozott: A n.-kun 
turkevi egyház 2 ft. Közli Török Pál. 

VISSZAUTASÍTÁS. 
A „Pesti Hirnök" mai száma bennünket 

megleckéz azért, hogy az általam szerkesztett 

lap mult számában a „Harminckét okot" közlöt-
tük, és, minthogy a „szerkesztőnek képviselői 
állása a kérdéses közleménynek politikai szint 
kölcsönöz (! ?)u: — ,.komoly hazafiúi kötelessé-
gének tartja, a ,,Prot. Egyház és Isk. Lap" neve-
zett közlemény fölött, akár roszlelkiiség, akár 
tapintatlanság adott annak helyet, ezennel nyil-
vánosan és határozattan a legmélyebb közindig-
natiot tolmácsolni.*"' 

Valóságos iróniája a sorsnak, hogy engem, 
ki teljes életemben a kölcsönös türelmet és sze-
retetet szivem legszentebb religiójának vallot-
tam, ki szóval és tettel mindig és következetesen 
a vallási türelmetlenség ellen harcoltam, a „Pesti 
Hirnök" szerkesztősége megtámad , mint oly 
fanatikust, ki felekezeti háborút akarok inditani 
a magyar katholikus papság ellen! 

S miből következteti a ,,Pesti Hírnök" ezen 
átkos szándékomat? Mert programmomlioz hiven 
egy, történetesen kezemhez épen most került 
történelmi adatot közlöttem, melyben becsületes 
érzelmű katholikus emberek 1790-ben kifejezik 
meggyőződésüket azon főpapok irányában, kik, 
midőn a törvényhozás a protestánsoknak vérrel 
szerzett, de a clerus által világos törvények el-
lenére századokig eltiprott jogaikat helyreállítot-
ták, — ez ellen óvást tettek s óvásukat törvénybe 
igtatni akarták. 

Humanusabb idők, sziveinkből a sötétebb 
korok fájdalmas benyomásait rég eltörölték, de 
nem szabad, hogy azonképen a történelemlapjai-
ról is eltöröltessenek azok. A történelem testis 
temporum csak ugy lehet, ha a múltnak mind 
fény-, mind árnyoldalait egyformán adja. 

Nekem volt tudomásom a históriából, hogy 
katholikus laikusok a clerus emiitett óvása ellen 
32 pontot szerkesztettek; de valamint én, ugy 
sok más, ki a hazai történelmet tanulmányozta, 
soha a nevezett pontokat nem látta, s azért, de 
csupán is csak azért szerencsésnek éreztem ma-
gamat, hogy e ritka adatot közölhettem. 

S mi támadtatik meg a 32 pontban'? Épen a 
vallási türelmetlenség, mely századokon keresz-
tül azon gyászos tetteket szülte, melyek a hont 
két ellenséges táborra szakították és a közsza-
badság fölvirágzását annak dacára, hogy a pro-
testánsok vallásuk melleti harcaikban mindég a 
hon szabadságát is védték, folytonosan gátolták. 



Ily történelmi adatok olvasása csak hálás-
érzetet indithat a jóságos Gondviselés iránt, hogy 
megszűntek az idó'k, midőn a türelmetlenség az 
erőszakot a hit mellé helyezvén, a legszentebb 
érzelmet embergyülölet kutforrásává tette; — s 
ha lett volna az idézett cikk kiadásánál a histó-
riai érdeken kivül még más célom, a mondott 
érzések előidézése lehetett volna csak. Mert, hogy 
egyéb célzatom lett légyen, erre sem a napi ese-
mények okot nem szolgáltattak, sem lelkületem-
ben hajlam és inger nem létezett. 

Igy állván a dolog, nemde valóságos meg-
bántása a mostani felvilágosodott derék kath. 
papságunknak, hogy a mit a történelem elődeik-
ben méltán megrótt, a „Pesti Hirnök" erőnek 
erejével reájuk akarja háritani ? 

Én részemről sokkal jobban tisztelem a mai, 
igazi humanitásban nem kevésbbé, mint hazafiúi 
érdemekben gazdag kath. clerust, semhogy csak 
eszem ágába is juthatott volna, miszerint valaki 
közölük találva é;-zendi magát mult századbeli 
olyan recriminatiók által, melyekre ők eddig 

nem, és meg vagyok győződve, hogy jövendőben 
is okot szolgáltatni nem akarnak és soha nem 
fognak. 

Nem én, hanem oly idétlen buzgólkodás és 
hivatlan prókátoroskodás lesz oka, ha — a mit 
Isten ne adjon — köztünk a béke és a jó egyet-
értés felbomlanék. 

Avagy nem valóságos harcriadó-e, midőn a 
„Pesti Hirnök" philippikája végén azt mondja: 

,,A protestáns lap jelen merénye csak arra 
szolgál, hogy a magyar katholicismus felébred-
jen, s ébren maradjon .fU 

Mutasson a „Pesti Hirnök" szerkesztője ira-
taimban egyetlen egy szót, melyben ily valóságos 
izgatásnak csak árnyéka is volna: akkor én 
megadom magam, sőt még nagy hazafinak is 
ismerem el öt. 

De nem folytatom tovább; mert belejöhet-
nék a „Pesti Hirnök'4 szerkesztője botlásainak 
registrálásába s akkor cikkemnek végehossza 
nem lenne. 

Pest, apr. 11. 1861. Dr. Ballagi Mór. 

Felelős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

Csőd-hirdetés kántori állomásra. 
A szentesi helv. hitv, egyházban az első kántori állomás üresedésben levén, annak betöl-

tésére ezennel csőd hirdettetik következő fizetésre: 1-ör. Kész pénz 472 forint 50 kr. o. ér. —• 2-or. 
Tisztességes lakás. — 3-or. Halottemetésért prédikációstól 40 kr., énekszóstól 20 kr. o. é. 4-er. A 
várostól adatni szokott 100 font hús, 25 font fagygyu folyó ára, és 3 szekér széna helyett 3 ft. 60 
kr. o. é. 5-ör. A várostól 2 öl kemény tűzi fa természetben. — Kik ezen kántorságra pályázni kiván-
nak, jelenjenek meg folyó évi május hó l l - ik napjára egyházunkban, hol is a pályázók máj. l l - é n 
az orgonázásban, 12-én pedig az éneklésbeni képességüket a gyülekezet előtt felmutatandják, a 
midőn a választás is azonnal meg fog történni. — Kötelessége lesz az elválasztandó kántornak a 
templomi és temetési szolgálatokat a másik kántorral felváltva teljesiteni, az iskolás-gyermekeket 
nemcsak egyhangú, hanem a négyhangu éneklésben is oktatni s gyakorolni. 

Csőd-hirdetés két elemi íiíanitóságra. 
A szentesi helv. hitv. egyházban két elemi fitanitóság üresedésben levén, azoknak betölté-

sére ezennel csőd nyittatik, következő fizetésekkel: 1-ör. Az egyiknek szabad lakás az iskola helyi-
ségben, a másiknak lakbér fejében 63 o. é. ft. évenként. — 2-or. Mindeniknek külön-külön 84 o. é. 
ft. készpénz. 3-or. 123 véka buza. 4-er. 120 véka árpa. 5-ör. 50 font só. 6-or. Két öl kemény tűzi fa 
természetben. 7-er. A várostól adatni szokott 50 font lilís, 10 font fagygyu folyó ára, és8-or. Egyház 
után jutott legelő osztalék, mintegy 4 hold, 3 darabban, de a melytől a terhet viselni tartozik. — 
Mindenik hivatal állandó. — Kik ezen két fitanitóságok bármelyikére jelenkezni kivánnak, folya-
modványaikat bizonyítványaikkal együtt folyó évi april hó 24-kére a helybeli lelkészi hivatalhoz 
küljék be. — Egyháztanács végzés folytán. Oroszi Miklós 

Szentesen, mart. 26. 1861. egyházi jegyző. 
Pe6t, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál , ( E g y e t e m utca) 2. cz. 



PROTESTÁNS 

ISKOLAI 
SZERKESZTŐ- ES KIADO-

h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELOFIZETESI D I J : 
H e l y b e n : házhozhordással fé lévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint - — " V i d é k e n : postán szé tkü ldésse l fé lévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; he lyben akiadóhivata lban . 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többször i beikta-

tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 
sorja. Bé lyegd i j külön 30 ujkr. 

HOGYAN LEHETNE A PROTESTÁNS PAP-
SÁG ÁLLAPOTJÁN SEGÍTENI VAGYONI-
LAG ÜGY, HOGY AZ EGYHÁZAK MAGOK 

IS VAGYONOSABBAK LEGYENEK? 

E kedves lapok mult évi folyamának 23-ik 
számában Warga János ur néhány eszméket 
közölt a papi hivatal szervezetéről, s ezekre vo-
natkozólag a 26-ik számban Ivánka Imre ur 
értekezett hason szellemben, bár az emiitett esz-
méket nem átalában osztva és helyeselve. Azóta 
elfelejtette az olvasó világ az ott mondottakat, 
mivel a megpendített eszmékről sem magok a 
tisztelt közlök, sem más valaki nem szóltak. — 
Veszek hát bátorságot magamnak, felfogni a 
gondolatok fonalát ott, hol megszakadt. Azonban, 
sokat ne várjon az olvasó világ. Nem lesz ez 
pliilosophia tudományos rendszerben , hanem 
néhány igénytelen szó csak, mit nem azért mon-
dok el, mintha nagyon bántana az irói viszketeg, 
hanem azért, mivel nem tudok nyugodni a feléb-
redt eszméktől, unszolnak s hajtanak azok, hogy 
közöljem, miután más nem közli azokat. — Pedig 
ugy vagyok velők, mint az édes anya alvó gyer-
mekével, ki lábujhegyen jár a bölcső körül, hogy 
fel ne ébredjen a gyermek, holott tudja, hogy 
ébren több örömet talál benne. — De elmondom 
azért is, mert most van ideje elmondani: mi nincs, 
mi kellene ? A hallgatás ez időszakban bűn, mert 
néma gyermeknek anyja sem tudja mi baja. 

Sohasem tudtam kibékülni az iró közönség 
azon visszás szokásával, miszerint, ha valamit 
birálat alá vesz, bár a legszentebb eszmék legye-
nek is a felvett műben, addig rostálja, addig 

fúrja, faragja azt, mig valamit nem talál abban, 
mit megtámadjon. 

r 

En nem cáfolgatom sem W. J., sem 1.1. urak 
cikkeit. Hagyom azokat ugy, a mint közölve 
vannak; azon meleg szavakat azonban nem hall-
gathatom el, hogyha azon derék férfiak közelem-
ben volnának, szeretném őket megölelni a szel-
lemi találkozásért. 

De elég ennyi előzményül, menjünk a do-
logra. W. J. és I. I. urak egyhangúlag emiitik, 
hogy a pap nem viheti hivatalát célszerűen egy 
maga ott, hol az egyházi közönség tulnépesülve 
van; ezért ugy akarnak segíteni a bajon, hogy a 
hivatalt, mi eddig egy emberkezében volt, többek 
között osztják fel, s a kimondott elvet mintegy 
megtestesítve példával mutatják fel az olvasó 
világ előtt. — Ezek nagyon uj eszmék, s helyesek 
is, mivel igen kevés bajjal kivihetők. 

Azonban ez a reform csak a nagyobb egy-
házi községekre van alkalmazva, azok a tisztelt 
értekezők a kisebb egyházakat kifelejtették a 
gondolatból. A nagy testet részekre osztják, s a 
különben megosztás nélkül is kicsinynyel mi fog 
történni, vagy mi történjék ? nem mondják. Pedig 
nem az a kérdés napjainkban: hogy tegyük az 
erőset gyengévé, hanem inkább ez: hogy kellene 
a gyengét erőssé, a beteget egészségessé tenni? 

E gyengéken akarok én segíteni ugy, hogy 
mig a nagyobb községeket részekre osztani en-
gedem, a kisebbeket épen megfordítva összeol-
vasztom, vagy — ha szabad mondanom — tago-
sitom. 

De hogyan ? az a kérdés. 
Mondassék ki állandó szabályul, hogy csak 

5 — 600 családdal biró községnek lehet egy papja, 

W C 



azonnal meg van fejtve a dolog. — E szabály 
szerint a kisebb egyházak mindaddig társittatná-
nak, mig a kivánt családösszeg meg nem lenne. 
Es a hol természetileg, vagy helyrajzilag lehetlen 
volna ilyen népességű egyházat alakitni: ott 
lehetne kisebb is, hiszen a szám nem épen condi-
tio sine qua non. 

Hohó, atyámfia! — mondja talán valaki — 
hát azt a sok szegény papot hová tennéd, a kik 
most élnek? — Elni hagyom mindaddig csende-
sen, mig az örök sors nem rendelkezik velők. Ez 
a szabály senkit sem öl meg, sem kenyerétől 
meg nem foszt, hanem a szegény pap halálával 
megüresült egyházba nem is ültet más papot, 
hogy az is halálig nyomorogjon. Emlitsünk pél-
dát nagyobb világosság okáért. Ha a most létező 
3 vagy 4 kis papságból lenne idővel egy össze-
olvasztott egyház, a bekövetkező halálozás, vagy 
akármi más megüresedés esetében, pap nélkül 
maradt rész egyházat nem tölteném be többé, 
hanem a szabály szerint affilialnám. 

Mintha hallanám, de sok kényelmes ember 
mondja: majd bizony, én csak nem szaladozom, 
mikor helyben is kedvemre élhetek. Edes atyam-
fiap ha nem szaladozol: lépj ki a hivatalból és 
ülj otthon csendesen. Hát nem tudod-e, hogy a 
keresztyén világ legnagyobb papja, Jézus, milyen 
kényelemben élt e földön ? — Ha tudod, hogy a 
világ melyik szögletében volt megépitve az ő 
palotája ? keresd fel, ha még áll az, és foglald el 
szállásul temagadnak. S az első tanítványok is 
talán valami nagy boldogságban éltek ? nem kép-
zelhetem, s nem is foghatom meg ilyen parancso-
lat mellett: „menjetek el mind a széles világra, 
prédikáljátok az evangyéliomot.4,4 

Igen, de már ma egészen más idők vannak 
— mondják a kényelem emberei — a vallás bol-
dogító világa mindenütt fénylik, hol emberek 
laknak, s igy a papság vándoréiete is megszűnt. 
Igaz, hogy ma nem kell házról-házra járnunk, 
de azért fáradság s munka nélkül ma sem lehet 
élnünk, mert „nagyon sok az aratásra való ga-
bona." 

Félre a kényelemmel, uraim! azt mondja 
Jézus: „Vegyétek fel az én igámat," ha felvet-
tük : hordoznunk is kell, mert „nem feljebb való 
a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő urá-
nál, elég a tanítványnak, ha olyan lészen, mint 

az ő mestere, és a szolgának, ha olyan lészen,mint 
az ő ura." Máté X: 24, 25. 

A kényelmet szerető s sürgető emberek 
akaratát könnyű fékezni, nagyobb ennél az a 
kérdés: hát az elgyengült szolgákkal, vén papok-
kal, mi történjék ? Semmi*más, mint ez: ha még 
hivatalképesek, tétessenek át olyan egyházba, 
mely magában társ nélkül is önálló egyházat ké-
pez, s ennélfogva benne a szaladozás nem szük-
séges, a mennyiben szobában ülve is ellehet vinni 
a hivatalt. Es ha már teljesen munkaképtelenek: 
tétessenek nyugalomba, s dijaztassanak illően. De 
honnan? alább megmondjuk. 

Ónként merül fel itt az a kérdés • váljon az 
egyházaknak ilyetén szervezete nem az erkölcsi 
s vallásos élet rovására történnék-e? vagy: az 
ilyen organisatióval nem lenne-e bevágva a val-
lásos haladás s tökéletesedésutja? 

Tagadhatlan, hogy e szervezettel kevesebb 
pap levén, annyi egyházban — mint mqsrt — nem 
lakhatnék helyben a pap. De hát az emberek 
becsületessége s tiszta erkölcsisége a pap jelen-
lététől függ-e ? Nem hiszem. Nézzünk csak szét 
magunk körül. Ugy-e most majd minden apró 
községben van egy pap, még pedig ugy van ott, 
hogyha akarna sem távozhatnék helyéről, mivel 
— röviden szólva — a mindennapi szükség óriás 
sulyja nem engedi, hogy megmozduljon. Igy a 
pap mindég szeme előtt lévén a népnek, joggal 
kívánhatnánk, hogy a gyülekezet tagjai között a 
becsületesség, erkölcsi tisztaság, fedhetlen jellem, 
s mindazon nemes bensöség, mit röviden huma-
nitásnak mondunk, a leggyönyörűbb virágzásban 
s előhaladásban legyen. De váljon ugy vannak-e 
ezek? feleljen e kérdésre minden paptársam saját 
köréből. 

r 

Es ha kévesbülvén a papok száma, a mostani 
3 vagy 4 kis lélkészségből lenne jövőben egy : 
vallástalanabb lenne-e a gyülekezet ? Lássuk 
példából. Itt Grömörmegyében Hanva harmad-
magával képez egy papságot, Grömör,- Szkáros 
negyedmagával, Berzéte ötödmagával és Rima-
szécs hatodmagával, s mégis a hanvai, g. szká-
rosi, berzétei és rimaszécsi egyházakban leebb 
áll-e az erkölcsiség, mint a szomszéd Runyában, 
Otrokocsban, Szalócon és Martonfalán, melyek 
magok képezvén egy önálló papságot, bennök a 



pap mindég otthon ül ? — E kérdésre az ál-
lítólagos feleletet senkinek sem tanácslom. 

A felemlített egyesült egyházakhoz hason 
példát minden tractusban lehet találni, s mi az 
egészhez csak annyit mondunk, hogyha az egy-
házaknak ilyetén összeolvadását céltalannak, s az 
emberek elvallástalanodását szülő módnak bizo-
nyította volna az élet: az illető egyházi felsőség 
gondoskodott volna már gyógymódokról. De ez 
mindekkorig nem történt, s e tényállásból fo-
lyólag következteti közlő, hogy a mi ezelőtt ta-
lán századokkal megtörtént némely egyházakkal, 
miért ne történhetnék meg ugyanaz napjainkban 
is azon kisebb egyházakkal, melyek magokban 
fen nem állhatnak ? 

Igenis, uraim! ha ezelőtt századokkal össze 
lehetett kötni több egyházakat, s oly sok évek 
lefolyása után ma sincs az összekötésből semmi 
kár : miért ne lehetne ma is, midőn tapasztaljuk, 
hogy sok egyházakban — értve a népteleneket s 
s igy szegényeket — tele van a hivatalnokok 
szája panaszszal, mert nem tudnak megélni, de 
tele van az egyházaké is, mert nem birják a na-
ponként növekedő terhet. 

Ugy hiszem: e dologhoz nem kell commen-
tar, de mégis azoknak kedvökért, kik a sok be-
szédet szeretik, hozhatok erősséget elveim támo-
gatására más mezőről is. 

A római katholika egyház —• mondhatnánk 
— talán épen ilyen szervezetű, minőt én sürge-
tek. Ott egy közönséges papnak — plébánosnak 
— hivatalos köre mily végetlen távolságig terjed, 
egy maternek mi sok filiája van, s mégis ki merné 
elmondani, hogy a népünk jobb, erkölcsösebb s 
vallásosabb, mint az övék ? 

De most veszem észre: mi mesze mentem, és 
még egy szót sem szóltam a dologról. Azt tettem 
fel kérdésül: hogyan lehetne a protestáns papság 
állapötján segíteni vagyonilag ugy, hogy a gyü-
lekezetek is ne szegényebbek, de vagyonosabbak 
legyenek? Mondják sokan: mit akar ez a mi 
atyánkfia ? hiszen ez épen annyi, mint jól tartani 
a farkast, de ugy, hogy a bárány is megma-
radjon. 

Ne csodálkozzanak, uraim! a dolog nagyon 
egyszerű. Mondjuk ki például, hogy csak 500 
családból álló gyülekezetnek lehet egy papja. 
Most minden eddig divatozott adókulcsot ves-

sünk el s készitsünk ujat. Ezen kulcs szerint a 
közös Charta ilyen lenne: 

1) Minden család fizessen a papnak 2 u j 
forintot évi rendes adóul, az eddig divatozott 
buza és zab fizetés helyett. 

2) Mind azon földek, melyek eddig a pap 
használatában voltak, vétessenek el, s kárpótlá-
sul neki adassék az esztendő hét száma szerint 
52 kila buza, ennyi a legnagyobb családnak is 
elég. 

3) A rét is vétessék el, s helyette legyen a 
papnak két ló tartása, mert ez szükséges a hiva-
talhoz, és két tehén tartás. 

4) Tűzi fája legyen annyi, mennyi egy évre 
elégséges. 

5) Rendkivüli jövedelmet képezné a stóla. 
6) Legyen legalább is egy pár holdas kertje. 
7) Mind ezen rész jövedelmek az egyház 

pénz- és magtárába fizettessenek, honnan az egy-
ház gondnoka évnegyedenként fizesse a papot. 

Hogy az ekkép életbeléptetendő chartával 
nyerne-e valamit a papság ? bizonyítanom sem 
kell. — E helyett inkább kell, hogy szóljak arról, 
mit nyerne az egyház ezen szervezettel ? Vegyük 
a charta pontjait sorba. 

Az első pont az eddigi buza és zab fizetés 
helyett van ajánlva. Meg kell mutatnunk, hogy 
az ott emiitett két uj forint kevesebb az eddig 
divatozott buza és zab tehernél, mert különben 
nem lesz belőle haszon. 

r 
En csak a magam chartájával demonstrálok, 

tegye ugyanezt mindenki a magáéval. 
Egyházamban minden család fizet a papnak 

évenként 2V2 véka búzát s egy véka zabot. A 
mostani piaci ár szerint a búzának köble 8 forin-
ton, a zabnak 2 forint 40 krajcáron megyen, s 
igy 2Vi véka búzának ára 5 forint, egy véka 
zabnak 60 krajcár, összesen a kettő: 5 ft. 60 
krajcár, e szerint minden családnak 3 forint 60 
kr. nyeresége lenne. 

De vegyünk olyan évet, a mikor bőtermés 
levén, a piaci ár sokkal kisebb a mostaninál, 
például a búzának köblit szállitsuk le 4 forintra, 
a zabnak köblit 1 ft. 20 krajcárra — milyen po-
tom ár 10 év óta sehol a hazában nem volt, s 
Isten tudja, lesz-e időnkben ? — igy is nyeresége 
lesz a családnak, mert 2 ft. 80 krajcár helyett 
csak 2 ftot fizet. 

* 



A charta második pontja szerint a paptól 
elvett földek ruháztassanak át az egyházra, ezek-
nek jövedelmébó'l idők multán, okos kezelés mel-
lett, tekintélyes pénztár állhatna elő még azon 
egyházakban is, hol most egy fillér jövedelem 
sincs. 

Az egyházak jövedelmét nagyon emelné az 
elveendő rétek haszna is, mit a charta harmadik 
pontja emlit. 

A 4-dik pont is világos hasznot nyújt az 
egyes családoknak. Mert — például — ha az 
mondatnék ki, hogy a papnak legyen évenként 
14 öl tűzi fája: e fa illetősége kevesebb terhe 
lenne az összeolvasztandó 2 vagy 3 egyházi kö-
zönségnek, mint a mostani rendszer mellett sin-
lödő sok egyeseknek. 

Az 5-ik pont uj terhet nem emlit. A stóla 
meg volt eddig is, maradhatna ezután is. 

A 6-ik pont egy kis nehézséggel jár. Mert, 
melyik egyház állithatna elő 2 vagy 3 holdas 
kertet a papnak? — Mindenik, uraim! Miből? 
Az elvett földekből 2 vagy 3 köblös cseréltessék 
ki a helység vagy parochia közelében annyi 
földterülettel, mennyiből a kivánt házi kert léte-
sül. — De talán azt mondja valaki: ha elcserél-
getjük a földeket, mi marad az egyháznak ? oh 
nem kell kétségbe esnünk, uraim! — Nincs olyan 
egyház, hol a papnak legalább 12 hold földje 
nem volna jelenleg, 12-ből kettőt oda lehet adni 
kertnek, mégis marad az egyháznak 10 hold. És 
ha 2 vagy 3 egyház összeolvasztatnék: 24, vagy 
36 hold földből még szivesebben lehet adni z 
vagy 3 holdat. — Van olyan egyház is jelenleg, 
hol 50, 60 holdja van a papnak, ha idővel még 
az ilyen is társittatnék s 50, 60 hold helyett 70. 
80, vagy több holdnyi föld birtokkal rendelkez-
hetnék : nem 2, de 4 holdas kertet is kiállithatna. 
— Az ilyen kertek lennének aztán azon végetlen 
becsű tuskulánumok, hol a lelkész a gyümölcs-
termelés, kertészet, méhészet s átalában a gazdá-
szat kicsinyben vitelével olykor nemes szórako-
zást is tehetne, s a mellett az élet zajától elvo-
nulva csendes magányban tökéletesitené magát 
szellemileg. 

A 7-dik pont az, mi legtöbb hasznot ád mind 
a két félnek. Ki nem tudná, mennyi végtelen kel-
lemetlenséget szül a mostani szervezet mellett 
azon körülmény, miszerint csaknem valamennyi 

egyházban maga szedi búzáját a pap , maga 
szántatja földjét, kaszáitatja rétjét s gyűjteti 
szénatermését. Én nem képzelhetek oly csendes 
véralkatú papot, ki a sok szívtelen befizetéseket 
s hanyag szolgálattételeket látva, szót ne emel-
jen, és ha emelt: vége van azonnal nyugalmának, 
vége nem ritkán hivatalos becsületének is. — 
Mindezen kibeszélhetlen csapástól s nyomortól 
egyedül e 7-dik pont menthetne meg bennünket 
az által, ha a hallgatóságtól dijjazás tekintetében 
elszigetelve levén, vele csak egyedül hivatalos 
találkozásunk s szellemi érintkezésünk lenne. 

Ezek volnának közlő nézetei a papi hivatal 
szervezetéről. Tudom mi sors vár ezekre. Látom 
a sürü megtámadást, hallom a kiáltó rosszalást, 
sőt talán meg fog történni az is, hogy a nt. szer-
kesztőség helyet sem ád nekik, mint haszontalan 
szalmabeszédnek ? 

Mindegy, bármi történjék veletek kedves 
eszméim, csak menjetek. Ha világot láttok: talán 
akad egy ember az olvasó közönségben, kinek 
tetszeni fogtok, a ki aztán felkarolván benneteket, 
szépen megsimogat, s felöltöztetvén ékes ruhába, 
ugy ereszt szabad szárnyra benneteket, a mikor 
— lehet — annyira különböztök e mostani alak-
tól, hogy még itthon, az ösi háznál sem fogunk 
rátok ismerni. 

r 

Es vajha ugy lenne! közlőnek ez a leg-
kedvesebb óhajtása, s egyszersmind meggyőző-
dése szerint egyetlen mód arra nézve, hogy a 
protestáns papság nyomasztó állapotján mielőbb 
segitve legyen. 

Szép eszme nagyon az a domestica eszméje 
is. Csókolni való emberek azok, kik az önmeg-
adóztatás elvei mellett olyan meleg részvéttel 
küzdenek. De csak olyan az nekünk, mint az 
igéret földe volt a kivándorolt izráelnek, az egész 
embernyom elsőtől utolsóig vágyott bele, azon-
ban még a legnagyobbnak, Mósesnek is annyi 
jutott belőle, hogy szemeivel látta csak a boldog 
Kanaánt. 

Még nem vagyok vén ember, élhetek — ha 
Istennek ugy tetszik — egy félszázadig: de azért 
még sem hiszem, hogy a mikor az élet végére 
jutok, azon meggyőződéssel halnék meg, hogy 
utódaim a domesticából veendő segélyezés által 
a kétségbeeséstől biztosítva vannak. — Bevallom 
őszintén, én e tekintetben pressimista vagyok, de 



de óhajtóm szívesen: vajha egy rövid év lefolyása 
alatt optimistává tenne az élet ! 

Mi táplálja lelkemben a pessimismust? A 
világnak az adózással túlterhelt állapota. — Az 
elszegényedés közös nyomor lett az emberek 
között, s igy a domesticának szerencsés jövőt 
nem birok igérni, mivel a legszentebb célra tett 
adakozás is, a mondott oknál fogva, maholnap 
unott portéka lesz előttünk. A vagyonosabb osz-
tálytól nem kivánhatjuk, hogy ő maga tegyen 
mindent, a szegényebbtől sem, hogy ereji felett 
adózzék. Mert a mely terhet valaki nem bir, nem 
örömest veszi hátára, és ha más ráteszi is azt, mi 
haszon belőle, ha meghal a teher alatt ? 

Ugyan menjünk csak előre egy pár évvel, s 
vegyük ugy, mintha a domestica kérdése tul 
volna a tervezgetés stádiumán, mintha már in 
praesenti állana az adózási rendszabály. Mi fog 
történni, ha az alapszabályokban ugy van ki-
mondva, hogy — például — én, ki e sorokat 
irom, köteles vagyok évenként egy pár forintot 
fizetni ? Megfizetem szivesen, ha még egyszer 
annyi lesz is, mert gyermekem jövőjét némileg 
biztositom vele. De azonban elfordulván, keserve-
sen sirok a kifizetett adó után, mert, hogy birnám 
meg ez ujabb terhet, kinek minden lehető jöve-
delmet, még a sperativumot is, beszámítva alig 
van 60 krajcárom naponként? S mennyi sok pap 
van a protestáns világon, kinek ennyije sincs ! 

De a nagyobb jövedelmű papság talán majd 
befizeti évi illetőségét örömest, és lesz domestica? 
Igen, be néhány évig, mig a lelkesedés tüze tart. 
Könyezni nem fognak ugyan, mert nincsen reá 
okuk, de jó kedvvel sem teszik, mert minden 
ember közelebb magához, mint máshoz, s minden 
apában meg van az a jóravalóság, s mondhatnánk 
nemes büszkeség: hogyha maga biztosithatja 
gyermekeit, a biztosítást nem bizza másra. 

Hát a nagy közönség részvétével mi fog 
történni? Oh ne bántsuk a népet, uraim! van 
neki elég baja. Mutassunk inkább mostani szoiult 
helyzetében csak egy ujnyi hasznot, ő kétszeres 
áldozattal fogja azt visszaadni. 

Sajnálnám azonban, ha valaki azt mondaná, 
hogy ezen észrevételekkel alá akartam ásni a 
domestica épületét. Elfogadom én ezt is. Legyen 
meg s létesüljön minden, a mi jó és boldogító. — 
De azonban az apró lelkészségek összeolvasztá-

sához kötött jót, mégis elsőbbnek s többnek né-
zem a domestica reményszerií Ígéreténél. 

Tagositás, uraim! elébb, akkor kevesebb 
lesz az árvák s özvegyek száma, vagyonosabbak 
az emberek s igy erősebbek az épités munkájá-
hoz. Lehet később domestica is, és minden, ha 
lesz miből: fizetünk mindenre szivesen és urimó-
don. Hiszen különben is valami pénztárnak csak-
ugyan lenni kell, honnan az elgyengült hivatal-
nokok nyugdíjaztassanak. 

Hogy azonban az se mondathassák: miszerint 
az iskolatanitókat kifelejtettem a játékból, meg-
említem azt is: mikép lehetne az ő sorsukon se-
gíteni? Azon uton s elvek szerint, a mint fölebb 
a papi chartát kiállítottam, csakhogy Isten ment-
sen minden jó lelket azon gondolattól, hogy a 
tanítói hivatalt is épen ugy akarnám összekötni, 
mint a papit. Távol legyen ! Sőt inkább óhajta-
nám, hogy minden szögletben egy-egy iskola lé-
teznék, óhajtanám, hogy minden gyermek kellő 
nevelést kapna, igy mikor az élet nagy iskolá-
jába lép: kevesebb baja lenne vele a társaság-
nak, s az egyháznak is. 

Segíteni, uraim! minden áron a tanítókon is, 
s oly állásba helyezni, hogy ne legyenek szorítva 
a gazdálkodásra, mely minden idejöket felemészti 
a nevelés iszonyú kárára. — Oly állásba helyezni, 
hogy ne legyenek kénszerülve naponként igy 
kiáltozni: „mit együnk, mit igyunk, mivel ruház-
kodjunk" ? 

És Most nt. szerkesztő ur ! leteszem tollamat, 
megnémulok s nem nyitom meg számat. — Ha 
világot lát e cikk, s lesz a protestáns olvasó 
közönségben valaki, ki megszeretné ezen eszmé-
ket : mondja el azokat, a miket én elhagytam. — 
Hogy pedig a fölebb jósolt sűrű megtámadások 
ellen némileg biztosítsam magamat: engedje meg 
ntiszteletüséged! hogy nevemet eltitkoljam, s ne 
boszankodjék reám, ha a világ minden kincseért 
sem mondom meg : ki vagyok ? — Majd később, 
ha talán a szelek megindulnak ellenem: meg-
mondom. — Most pedig igénytelen cikkecském 
elbocsátlak Ovid ezen szavaival: 

„Sine me liber ibis in Urbem." 
Óhajtva Horáccal: 

„Referent in mare te novi fluctus." 



ISMÉT GYÁMOLDA ÜGYBEN. 
Derült érzések közt irom e sorokat. Igen. Mert hitem, 

mely év előtt mustármagnyi se volt, most élőfa, melynek 
oltalmában bármi zivatarok közt, a halál árnyéká-
nak völgyében is nyugodalmat találok. ,,Hagyd el árvái-
dat, én eltartom, és a te özvegyeid, én bennem vessék 
reménységeket." Ez igék, melyek annyiszor eszembe 
jutottak a hányszor özvegyet és árvát láttam, avagy hallot-
tam, édesen hangzottak mindenkor ugyan lelkemnek, de 
fájdalmamat nem szüntették meg, mivelhogy tapasztaltam 
fejlő éveimben, mily darabos az az ut, melyen kelle sanya-
rogniok eddigelé kiváltképen a lelkészek és tanitók özve-
gyei — s árvainak. — Megfoghatatlan uta a gondviselés-
nek. Most látom én, azért volt oly darabos eddig az emii-
tettem özvegyek és árvák életútja, hogy buzgóság álljon 
elö, s lelkesültség ennek darabosságainak letördelésére. 
Felbuzdultak a célra sok helyeken, fel a beregi egyház-
megyében. is. Itt ugyan áll régóta már a gyámolda, de 
az általa nyújthatott segély fél hóra sem vala elegendő a 
táplálandók táplálására. E pénztár tökéjét — ha Isten se-
gitendi az igyekezetet — pár hét alatt háromszorozva fo-
gom felmutathatni. Erre nem kellett, csak egy szikra. A 
szikra gyúlékony anyagra talált még eddig minden szivek-
ben, a melyekre pattant; fellobbant minden szív, s vete-
kedve járulnak e sz. célhoz lelkészek, tanitók és világiak. 
Voltak, kik örömtől sugárzó arccal, hőn karolva mindjárt 
általam megpendittetése pillanatában e sz. ügyet, megnö-
vesztették hitemet annyira, hogy „ha ezt mondom a hegy-
nek : menj el innét amoda! elmegyen és semmi lehetet-
len nem lesz nékem." Halljátok, ó halljátok meg, ti özve-
gyek és árvák, halljátok meg, kik ezen nemes lelkek, hogy 
könyöröghessétek reájok az Isten áldását. De nem! nem 
kell nekem őket ismertetnem, eléggé ismeretesek ök a 
hazában. Azok ezek, a kikhez igy szólhatott, és pedig a 
legméltóbban szólhatott, kivált a közelebb lefolyt tizen-
egy évek első felében sok, a ki mint martyrja honszerel-
mének „szerte nézett, s nem leié honját a hazában" vagy 
pedig sírszerü börtönben ült nehéz rabláncban „éheztem 
és ennem adtatok, mezítelen voltam és megruháztatok, 
utonjáró voltam és befogadtatok, beteg voltam és megláto-
gattatok, fogoly voltam, és énhozzám jöttetek." A Lónyayak 
ezek. Ok magok előállították, sőt kétszerezték csaknem 
azon összeget, melyet én minden beregi protestáns világi 
uraktól együtt véve reménylettem. Az aláírási iven, mit ök 
kezdének meg, láthatjuk, miszerint néh. nagymélt. Lónyay 
János ur ö exellentiájának özvegye Lónyay Florentina 300, 
leánya Lónyay Etelka. 200. — Fiai: Lónyay Albert 250. 
Lónyay János 250 Lónyay József 250 osztr. ért. ft. aján-
lattal járultak a gyámolda tökéjéhez. E tündöklő példákat 
követték a világi urak közül mindazok a kikhez szólottam, 
és sok olyanok is a kikhez nem szólottam u. m. Bay Fe-
renc 100. Bay György 100. Uray Gyula 100. Szarka Ig-
nác 50. Gecsei Ferenc 40 Kölcsey Ignác 30 özv. Bay Gá-
l o m é évenként 12. Buzinkay Péter 40. Guthy István 50. 
Horthy Gyula 50. Belényesy Károly 25. Demjén Lajos 50 ft. 
aljánlattal. Lelkész eddig huszonhét irt alá. u. m. Kessö 

Károly 40. Ecsedi Károly 70. Orbán József. 80. Fazekas 
István 60 kr. Szalontai István 80. Szimány Endre 30. Cso-
bai József (?) Pap Károly (?) Pap János (?) Széles Ferenc 
50. Kovács János 70. Janka Péter 70. Pap György 100. 
Vekerdi Pál 60. Péter Pál 45. Bakcsi László (?) Muhi Dá-
niel 40. Balajthy Mihály 72. Berecki János 40. Fazekas 
Gedeon (?) Cséke Dániel 40. Ritok Dániel 36. Rakócy Mi-
hály 56. Várady József 40. Kölcsey Ferenc segéd leik. 50. 
Átányi Dániel 100. Varga Pál 80 ftokat. — Tanitó tizenhét 
irt alá következő mennyiségben: Színi Zsigmond 15. Kukiri 
Péter 15. Sárkány Sámuel 20. Székely József 16. Somogyi 
Sándor 24. Péntek Istváu 17. Barta András 15. Tóth László 
20. Csürke József (?) Tóth Ferenc 16. Győri Sándor 13. 
Filep Mihály 16. Fodor Gedeon 12. Fejérváry Pál. 16. 
Szécsi István 20. Varga László 20. Kazai Dániel 25 ftokat 

Ily lelkes pártolás mellett azt hiszem, nincs egyébb 
gyámoldánk megszilárdításának munkájából hátra mint: 

a) A mit éppen teendő vagyok — szólani; ínég azon 
lelkésztársaimhoz, tanítókhoz, és világi prot. urakhoz; kik-
hez még eddig szólani időm s alkalmam nem volt. És 

b) Minthogy a világi urak s urnök, tervemnek a l eg-
közelebbi egyházmegyei gyűlés általi elfogadásának fel-
tételéhez kötötték ajánlataikat, a legközelebb tartandó egy-
házmegyei gyűlésnek e tervet elfogadni. 

A terv nem azon mintára készült, mit némely egy-
házmegyékben látok, hogy t. i. a ki kevesebbet fizetett, 
családja kevesebb nyugdíjban vegyen részt. Nem tartom 
ezt hozzánk valónak. — Én ugy vélekedem, hogy a má-
tyusi vagy balazséri pap csak olyan pap, mint a derceni, 
vagy tárpai. Különbség az, hogy emezeknek 150 — 180-
amazoknak 15 — 18 köböl élet jövedelmök van. Hogy a 
balazséri pap nem tarpai, nem az ö hibája; hogy tehát a 
balázséri nem fizeti, mert nem fizetheti azt, a mit a tarpai, 
hanem annak csak tized részét, ez nem ok arra, hogy a 
tarpai lelkész özvegye 300. a balázsérié, pedig 30 ft. 
nyugdíjjban vegyen részt. „A mint kiki vette az ajándé-
kot, az önképen sáfárkodjatok abból egymásnak." Itt közlöm 
a tervet egész terjedelmében. Ha jónak látja nt. ur, mél-
tóztassék lapjában közétenni; ellenkező esetben pedig el-
mellözni. 

„A beregi h. h. egyh.-m. gyámintézet alapjának, s 
ez által az özvegy lelkész- és tanítónők évi segélyzésének 
nevelését következő módon vélem legcélszerűbben esz-
közölhetőnek.: 

Minthogy e.-megyében tiz évre számitható husz pap 
halál, s ugyanannyi tanitó halál, (legközelebb 9 év alatt 
20 lelkész halt meg) és igy minden évben egyre másra 
két üresedés, és igy két lelkésznek, s két tanítónak 
belépése. 

Minthogy e.-megyénkben a lelkészi jövedelem kö-
zépszámitással tehető 50 köböl életre, a tanítói pe-
dig 16. ra. 

Minden lelkész és tanitó fizessen egyszer minden-
korra annyi o. é. forintot, a hány köböl élet jövedelme 
van. Hol az élet helyét egyébb pótolja, ott, azon egyebet 
(p. bor, pénz) kell az élettel egyenértékiteni. Erre a Con-



sistorium által hitelesített kivetés szolgáljon alapul; vagy 
pedig a lelkész és tanitó becsületességére kell bízni; s ha 
valamelyik Ananiásként, járna el, s hazudnék a szentlélek 
ellen, azt szigorún büntetni, p. két, vagy három annyit 
fizetettvén vele mint eltagadott. 

Ez összeget be kell fizetni mindenkinek, vagy e g y -
szerre, az e.-m. gyűlés által meghatározandó napig, vagy 
négy részben négy év alatt, vagy azonban, hogy a be 
nem fizetett részekért fizesse a hatos kamatot. 

Ki jövedelmesebb egyházba változik: után fizetni kö-
teles annyi ftot. a hány köböllel nagyobb jövedelmű e g y -
házba változott. 

Pénztárunk gyámolitása végett világi uraink avagy 
úrnőink megkeresendök, kiktől az ajánlandó egész összeg 
nem kérendő, hanem csak annak hatos kamatja beveendő 
a töke beadásáig minden évben. 

A pénztárt ne egy ember kezelje, hanem választ-
mány, mely állhat a gyűlés által meghátározandó számu, 
a tanitó s lelkészi testület által három évre válasz-
tandó tagokból. Szerintem két tanitó, három lelkész, és két 
világiból. 

A választmány tagjai 1861-dik éven tul napi díjt 
kapjanak, a pénztárnok meghatározott fizetést, a mit is 
évenként a tanitók és lelkészek állítsanak elő, felényit 
fizetvén, mint mennyit a gyámpénztárba eddig fizetni 
szoktak. 

A tanitók családjai %-ad, a lelkészekéi %-ad részt 
kapnak, miután a tanitók J/3-ad, a lelkészek 2/3-ad részszel 
járultak a tökéhez, sőt a lelkészek többel. 

Számitok husz pap- s ugyanannyi tanitó családot, kik 
évenként igénybe veszik a segélyezést. 

Számitásom szerint e lenne körülbelöl a pénztár 
állása : 

Jelenleg töke 55.00 ft. — Most az egyházlátogatóság 
ad 126 ft. — 64 Lelkésztől 50 ftjával 3200 ft. — 64 
Tanítótól 16 ftjával 1024 ft. — Világi uraktól 700; összeg: 
10, 550 ft. 

E 10, 550 ft. hatos kamatjának fele évenként kiosz-
tandó, fele pedig, hozzáadatván az évenként belépő két 
tanitótóli 32, és az egyházakból, perzselyböl, begyiilendő 
68 ft. összesen 200 ft. kamatozás végett a tökéhez 
csatolandó. 

1871-dik 1876-dik 1881-dik években az egész ka-
mat az akkor beadandó 200 fttal együtt összesitendő, s 
2/3-ada kiosztandó %-ada a tökéhez csatolandó. Ily keze-
léssel, és az 1875-dik év alatt fölemlitendő szabálynak 
megtartásával, 25 év múlva egy özvegy Ielkésznö 300 ft. 
egy özvegy tanitó, 150 ft. évi nyugdíjban fog részesülni. 
S még fönmarad 1725 ft. kamat. Mely maradék kamatból 
főiskolában tanuló 20 beregi szegény ifjúnak — kik 
közt a lelkészek s tanitók gyermekei elönynyel bírnának — 
40 ftjával jut 800 ft. .Továbbá elmozdítást érdemlő, de ár-
tatlan családját tekintve könyörületességben részesítendő 
két tanítónak 300 ft. Végre rosz erkölcsű lelkészt nem kis 
egyházba kell degradálni, s vele az egyházat büntetni, 

mert az ott sem épit, hanem ront; hanem hivatalától elmoz-
dítani. Két ilyen lelkész családjának 600 ft stb. 

De lássuk a pénz kezelését s évi szaporodását. 
10,550 forintnak hatos kamatja 633 ft. Ebből 

Évben, kiosztatik, tökésittetik: 
1861. 316 ft. 50 kr. 316 ft. 50 kr 

9 48 
55 >y 209 48 

55 55 

1862. 325 , , 9 8 55 525 , , 9 8 „ 
15 77 

55 55 
215 77 

55 55 

1863. 341 55 75 55 741 5 , 7 5 „ 
22 25 

55 5 } 
222 25 

5 ' )) 

1864. 364 55 964 55 
28 92 

55 55 
228 92 

55 5 , 

1865. 392 ,, 92 15 1192 ,, 92 „ 
35 78 

55 55 
235 78 

55 55 

1866. 428 55 70 55 1428 ,, 80 „ 
42 85 

55 55 
242 85 

55 ' 5 , 

1867. 471 „ 55 55 1671 „ 5 5 55 
50 14 

55 55 
250 14 

5 , 55 

1868. 521 55 69 55 1921 „ 6 9 „ 
57 64 

55 55 
257 64 

, 5 5 , 

1869. 579 55 33 55 2179 „ 3 3 „ 
65 37 

55 55 
265 37 

55 55 

1870. 644 ,, 70 55 2444 „ 7 0 „ 
t tesz Most az összes kamat az évi 200 fttal egy 

3436 ft 7 kr. Ennek 2/3-da 2290 ft 66 kr kiosztatik, mely-
ből husz tanitó családot vévén fel, egynek-egynek jut 38 
ft 17 kr., husz lelkész családot számítva, egynek-egynek 
jut 76 ft 34 kr., %-da tökésittetik. Igy 

1871. 2290 ft. 66 kr. 1145 ft. 33 kr. 
34 35 234 35 

55 55 55 >5 

1872. 2325 „ 1 „ 1379 „ 68 „ 
41 38 241 38 

55 55 1> 5 , 

1873. 2366 „ 39 „ 1621 „ 6 „ 
48 63 248 63 

55 55 55 55 

1874. 2415 „ 2 „ 1869 „ 69 „ 
56 8 256 8 

55 55 5 , 55 

1875. 2471 „ 10 „ 2125 „ 77 „ 
Most az összes kamat az évi 200 fttal tesz 4924 ft 40 

kr. Ennek %-da 3282 ft 92 kr. kiosztatik. Melyből egy 
tanítónőnek jut 54 ft 20 kr., egy özvegy lelkésznönek 108 
ft 40 kr., y3-da pedig, t. i. 1641 ft 46 kr. tökésittetik-

Ez időben már közülünk, most élők közül 30 lelkész 
és 30 tanitó sirban fogja aludni álmát. Hagyjuk meg vég-
rendeletképen akkor élő utódinknak, hogy felgondolván, 
mi lenne sorsuk özvegyeik- s árváiknak e gyámolda nél -
kül, s felgondolván, hogy midőn ez intézet részére áldoz-
nak, ugyanakkor özvegyeiknek és árváiknak adnak enni, 
hogy ne éhezzenek, s adnak ruhát, hogy meztelenek ne 
legyenek: neveljék a tőkésített 1641 ft 46 kr. a bejövendő 
200 fton felül 1400 fttal. Ha 1861-ben mi papok s tanitók 
együtt összetehettünk 4224 ftot, ők is áldozhatják övéik 
jobblétért, ekkor ennek egy harmadát. Ezek szerint 

1876. 3281 ft. 92 kr. 3241 ft. 46 kr. 
97 34 297 34 

55 55 



1877. 3380 ii 16 ii 3538 ii 70 
108 ii 15 ii 306 ii 15 

1878. 3486 IÍ 31 ii 3844 17 85 
115 ii 34 ii 

315 11 34 

1879. 3601 ii 65 ii 4160 11 19 
124 ii 80 V 

324 11 80 

1880. 3726 ii 45 11 4484 11 99 

Most az összes kamat az évi 200 fttal együtt 8680 ft 
48 kr. Ennek %-da 5786 ft 98 kr. kiosztatik, s egy taní-
tónőnek jut 96 ft 45 kr. Egy lelkésznönek 192 ft 90 kr. — 
Vg-da 2893 ft 49 kr. tökésittetik. Tehát 

1881. 

1882. 

1883. 

1884. 

5786 ft. 98 kr. 
86 80 

11 » 

2893 ft. 49 kr. 
280 

5873 
95 

78 
40 

5969 „ 18 
104 28 

80 
11 11 

n 29 „ 
40 

n n 
3475 „ 69 „ 804 26 

11 11 

3180 
295 

6073 
115 

44 
39 

3779 
313 

95 
39 

11 11 

1885. 6186 „ 83 „ 4093 „ 34 „ 
Most az összes kamat az évi 200 fttal tesz 10725 ft. 

25 kr. Ebből 3000 forint kell husz tanitócsaládnak, s jut egy-
nek 150 ft. 6000 ft kell husz lelkész családnak, s jut egynek 
300 ft nyugdíj. S még marad a föntebb nevezett célokra 
1725 ft évenként. Ha még ekkor sem jönne el az az idő? 
midőn a szük jövedelmű egyházakban a lelkészek és tanitók 
fizetései tisztességesre volnának kipótolva: folytatni kell 
a kamatoztatást még öt esztendeig, s harminc év múlva 
nem lesz a beregi egyházmegyében rosz parochia, hol a 
lelkész és tanitó becsületesen meg ne élhetne. 

Váljon nem sokkal nyugodtabb lélekkel fog-e meg-
válni az élettől — ha a gyámintézet épülete ekként meg-
lesz szilárdítva — a z a lelkész és tanitó, kinek halálos-
ágya körül özvegy és árvák sirnak ? 

N.-Lónya, jan. hó 1861. Ecsedi Károly 
lelkész. 

256 ÉVES EGYHÁZSZERVEZET. 
(Folyt, és vége). 

VI. Böjti időben megvetjük a szentségtelen éneklést: 
Egésséggel, Királyné Asszony — mely helyett a Cathekis-
musnak gyakorlása előtt énekeltessék ez: Király, Krisztus 
egésséggel, vagy deák nyelven az deákokéit, vagy szüle-
tésbelit. 

VII. Az Egyházak napjaiban, vasárnapokon és ünne-
peken semmi ne árultassék, sem étel, sem ital, sem másféle 
marhák a meddig az Isteni szolgálatok az templomban 
véghezvitetnek. Ezek ellen cselekedők megbüntessenek. 

VIII. Az Estvéli könyörgésekben a zsoltárok szentül 
és vontatva énekeltessenek; az hymnusok pediglen ugy, 
mint az szenteknek közbenjárások felöl ne énekeltessenek, 
ha nem megjobbittattak. 

XI. Az megholtaknak temetése legyen tisztességes; 
az Istenfélőknek Halotjokat harangoknak vonásával és 

Éneklésekkel böcsületes pompával elkésértessenek, melyek 
mint emlékezete és példázatja az Archangyal Trombitájának 
és a Megholtaknak feltámadásának.—Az mértékletlen sirá-
sok, vagy inkább orditások az halott körül eltávoztas-
sanak. 

Negyedik Rend: Az Schólák és azoknak igazgatói 
felöl. 

I. Az Scholának épülete az templom mellett légyen, 
az tanítandó Iffiuság miatt, mely kiváltképen való és tisz-
tább része az Anyaszentegyháznak. 

II. A hol az Anyaszentegyháznak lelkipásztora és az 
Scholának épülete (van), ott éltessék — tartassék — az 
Scholamester avagy Gyermekeknek Tanítója, az rendelte-
tett jövedelmekből, melyeket senkinek másnak nem kell 
magához ragadni. 

III. Az Scholamester a lelkipásztortűl legfőképpen 
fogadassék, a kitől midőn alkalmatosnak Ítéltetik, azután az 
ének ajánltassék. Alája vettetett légyen pediglen a Schola-
mester az ö Lelkipásztorának, mind maga, s mind az ő 
tisztbeli Társai és Hallgatói; kinek Tisztességet és illendő 
Engedelmességet közönséges helyen és magán való helyen 
adjon. — Se az közrendbeliek előtt, azoknak hiveik (itt 
egy szó érthetetlen) meg ne gyalázza.' 

IV. Mivel az Schólák támaszai az Isteni Szolgálatnak, 
a Schólamesterek Iegelsöbben is azon legyenek, hogy 
gyermeki legyenek, melyéket az deák Tudományokban, 
Isteni félelemben és jó Erkölcsökben szorgalmatosan meg-
tanítsanak. — Azután az Egyházi karokba serényen eljár-
janak és az 0 Lelkipásztoroknak más dolgokban szolgálja-
nak. — A mellyek pedig a Lelkipásztoroknak tulajdon 
tisztek, ugy mint a keresztséget kiszolgáltatni és többeket, 
azoktűl magokat teljeségesen megtartsák. 

V. Az Scholamester ne korcsmároskodjék, avagy 
kereskedjék, se a tobzódásoknak ne adja magát, se éjjeli 
időkben ide s tova ne futkozzanak. 

VI. Az Scholamester valakinek boszuságot tévén, vá-
doltassák nem az biró, hanem az ö Lelkipásztora előtt, és 
midőn józan, intse és dorgálja meg, máskor ne cselekedjék; 
és Ötet az ő elllenségivel, a mennyire lehet megbékéltesse. 
Ha az Scholamester engedni nem akar, vádoltassák az 
Esperes előtt. 

VII. Az mint tisztességesen jött, ugy böcsületesen 
menjen el az Scholamester, nem valami könnyüségtöl indít-
tatott, hanem az ő ideit eltöltve. 

VIII. Az ellenkezők , szófogadatlanok , henyélök, 
tobzódók és a Schólákat megéktelenitök, kivettetnek érde-
mek szerint; az Istenfélőket pedig és az hasznosakat, mint 
a jó tagjait előmozdítsa és táplálja a mi kegyes Atyafisá-
gunk. 

IX. A Schólamesterek a gyülekezetben jelen le -
gyenek. 

Ötödik rend. Az Házasságról és Menyekzőkrő.l 
I. Az magzatok házasságra adják magokat a Szülök 

akaratjokból és egyező értelmekből; azmint pediglen mag-
zatjokat a Szülőknek semmiképen nem kell kényszerí-
teni, ugy nem is kell törvény szerint való házasságokat 



megbántani, hanem, ha leendenek terhes és bizonyítható 
okok. — Az alattomban való kézfogási lakadalmak az isten-
félő szülőknek egyező értések nélkül, megtiltva legyenek. 

II. Az Szűznek félhez menni tizenöt esztendő és az 
ifjúnak huszonegy esztendő alatt (előtt) megházasodni 
megtiltva légyen, mivel az házasságban megtölt életnek 
ideje kívántatik. 

III. Az vér szerint való rokonságnak grádicsi, az 
mennyire lehet eltávoztassanak; az házasságok pediglen 
az negyedik grádicsig avagy izig berekesztve tilalmaz-
tassanak, mind az vér szerint való rokonságba, s mind az 
Sógorságba. 

IV. Az uj házasok az menyegzönek pompája előtt 
két héttel a szokás szerint fölhirdettessenek, a könyörgé-
sekért és elkárhoztatandó vétkekért; és jöjjenek az val-
lástételre (gyónásra) nyolcad nap után, mellyben megvizs-
gáltassanak minekelőtte az Ur vacsorájával élnének. 

V. Az öszveadásnak az fölhirdetés előtt nem kell 
meg lenni, sem annak éjszakai időkben, hanem az estveli 
könyörgéseknek óráiban cselekedtessenek meg. 

VI. Az tilalmas megtörtént együttfekvések az me-
nyegző előtt mind az két rendbeli magistratustól közön-
séges helyen megbüntessenek, ne szenvedtessenek az kö-
zel való helyekben; és illyen vétkekért valahonnét kivettet-
teket, senki az mi atyafiságunkba be ne fogadjon. 

Hatodik rend: Az Tanítóknak és Hallgatóknak 
Életekről. 

I. Minden atyafi vigyázzon az ö szomszédjára, és ha 
megtapasztalándja ötet valamiben vétkezni, atyafiságosan 
ö maga is az között megintse, hogy megtérjen, se ötet ne 
gyalázza a közrendbeliek előtt. — Legyen minden vigyázó 
magára is, hogy másokat tanítson, és nemcsak maga jám-
bor légyen, hanem légyen az Híveknek példájok; eltávoz-
tasson az állhatatlanságokat, botránykozásokat, kártyák-
nak, koczkáknak, tekézéseknek játszását, részegséget. 
Eph. 5. 

II. Az Lelkipásztorok az ö hivataljoknak tiszteket 
cselekedvén, magokat ne egyelitsék másokba, se más 
kere.skedést ne űzzenek, szekerességet kocsmázást, se a 
kocsmákon dobzódásokban mulatozván, az közrendbeliek-
nek épen magokat barátjokká ne tegyék. 

III. Senki a Tanítók közül az ö sarlóját másnak ara-
tásába ne bocsássa, keresztelvén, összeesketvén, beavat-
ván menyasszonyokat vagy gyermek ágyasokat, de ha 
valaminek meg kell lenni, legyen az rendelt lelkipásztor-
nak engedéséből. 

IV. Vízkereszt napján a lelkipásztorok a keresztvei 
környül ne járjanak, mivel babonás. — A Lelkipásztorok-
nak az ö Hallgatójokkal cselekedni kell azt, hogy azt a mit 
kell, az Czerimóniák nélkül elvégezzék. — Ez légyen 
az Soltároknak olvasásáért Nagypénteken 

V. Az lelkipásztornak az ö nyáját az Esperesnek értése 
nélkül nem kell elhagyni, ámbár Törvény szerint hi-
vattassák. 

VI. Az hallgatóknak is ne legyen hatalma kivetni 
az Ekklézsiának lelkipásztorát akármi nem tehetlen (talán 

terhes) könnyű okokért. De ha Tudománya, avagy az ö 
nem javalló erkölcsi találtatnak az Esperesnek jelentessék 
meg, és elégséges kimozditatásnak okai az Gyülekezetben 
elöhozatassanak. — Ha pedig valakik vakmerőségből a 
lelkipásztort kitaszitandják, senkinek másnak az ö he-
lyébe beállani meg nem engedtetik, hanem ha méltán 
eszekre térendnek és az Atyafisággal meg egyezendenek. 
Inkább az hallgatók az ö lelkipásztorokat tiszteletben 
tartsák, és engedelmességet jelentsenek nekik mindenek-
ben, a mellyek az isteniszolgálatot illetik. Math. 10. A ki 
titeket hallgat, engemet hallgat. Hebr. 13. Engedjetek az 
Ti előttetek járóitoknak. 

VII. Szombati napon elhagyván az éjszakai tobzódá-
sokat, és üvöltéseket, az hallgatók az isteniszolgálatra 
készítsék magokat. — Az átkozódások, szitkok és minden 
gonosz mondások megtiltassanak.—Az engedetlenek az vi-
lági Magisztrátustól megbüntettessenek tömlöczczel, veres-
séggel, fizetéssel; a Lekiektöl szóval. 

VIII. Senki az ö dorgáló lelkipásztorának az predi-
katió alatt ne feleljen az közönséges helyen, se őket ne 
gyalázza; Ötet pediglen vétkeset az Esperest és nem az 
városi Magisztrátus előtt vádolja, a ki könnyű panaszt az 
lelkipásztor ellen be ne vegyen. 

IX. Pünkösd napján Királyokat tenni, az embereket az 
ö utjokban feltartani, és egyéb illetlen dolgok tiltva le -
gyenek. 

X. Az egyházi régenten rendeltetett jövedelmeket, 
az Tanítóknak táplálásokra szükségesen meg kell adni, és 
nem az elvettettek, hanem az jobbak hagyatassanak meg 
az lelkipásztoroknak. Prov. 3, 9. Tiszteljed az Urat, az te 
marhádból és az egész jövedelmednek első zsengéjéből. Az 
hallgatóknak is szabad akaratbeli áldozatot, babonás szo-
kás nélkül kell felvenniek. — Az jókedvű adakozót szereti 
az ur Isten 2 Cor. 9. 7. 

XI. Az jövedelmeket is nem kell az lelkipásztorok-
nak megkisebbíteni. Ne találtassanak az egyházi Jóknak 
lopóinak és az utánnok következők prédáiéinak, kivetésnek 
büntetése alatt. 

XII. Minden megelégedjék az parochiának helyével 
és ne szolgáljon más üres helynek, se az üres Ekklézsiá-
nak embereivel meg ne alkudjék, hanem az esperestnek 
és az atyafiságnak megengedéséből. 

XII. Az elmenőnek helyébe senki be ne menjen, 
míglen az elsőnek tisztességesen és teljeségesen megfizet-
nek; különben az hivatás semmit nem használ. — Az bé-
idéztettek, az egy hívásra eljöjjenek büntetés alatt. 

Hetedik rend. A gyülekezetről és magistratusról. 
I. Az esperest hirdetvén közönséges gyűlést két 

héttel annak előtte elkerülő levele által ki kell hirdetni: 
az dolgoknak fejeit (ha hasznosnak láttatik) feljegyezze 
egyesen; és gyors tiszte szerint parancsolja meg, hogy 
kiki jelen legyen. — Ha valaki pedig vakmerően elmara-
dand, három magyar forinttal megbüntettetik. 

II. Az öszvehivó levelet senki sokáig magánál ne 
tartsa, de följegyezvén arra az időt, hamarsággal az ő 
szomszédjához által vönni cselekedje. 



III. Az öszvehivásnak idein minden lelkipásztor az 
megmondatott órára jelen legyen, egy magyar forint bün-
tetés alatt. 

IV. Minden atyafi kétszer egy esztendőben tegyen le 
tizenkét pénzt a ládában. 

V. Minden fizetések és büntetések Szent György 
napjára teljeségesen megadassanak. 

VI. Ha a lelkipásztor valakit megbántand, ne vádol-
tassák az világi magistratus előtt, hanem az espereshez 
vitessék. Ha pediglen közrendbeli lészen a Lelkipásztornak 
bosszúságot tévője, először az helységnek birája előtt 
vádoltassák, hogy a megbántásért az Lelkipásztornak ele-
get tégyen; ha különben, a dolog az Esperest eliben ter-
jesztessék. 

VII. Kérjük az földes urakat magoknak a Lelkipász-
torokon valami hatalmat ne tulajdonítsanak, mind addiglan, 
meddig igazán lanitanak és igazán élnek. Ha valamiek 
vagyon azok ellen, jelentsék meg az Esperesnek. 

VIII. A mellyek jönak egész esztendőn által akármi 
módon megtartassanak a jegyzés szerint az Esperesnek hű-
séges kezénél. Ha valamit elköltend az atyafiságnak nevé-
vel esztendő eltelve számot kell adni Szent György napja 
tájában, a mikor előadja mindazokat is, a mellyek a közön-
séges ládájában ő reá bizottattak. 

IX. Minden esztendőben Szent György ünnepe tájába 
föl kell adni tisztét az Esperesnek, hogy az atyafiaknak 
legyen szabad hatalma a szokott rend szerint mást vá-
lasztani. 

Közli Bartholomáidesz János 
gömöri esperes. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

*) TÁJÉKOZÁS, A BÖLCSÉSZET ÜGYÉBEN FENFORGÓ 
VITÁHOZ. 

I. 
Nincs oly igazság a világon, melynek ne akadna el-

lensége, — valamint nincs igazságtalanság is , melynek 
több, vagy kevesebb védője ne találkoznék. — Szakadatlan 
küzdelmek, végnélküli tusák töltik be az időt és tért, a testi 
és szellemvilágot egyiránt. Ezt az élet fogalma hozza 
magával. 

Küzdünk pedig azért, hogy győzzünk, illetőleg győz-
zön az ügy, mely mellett harcolunk, győzzön az igazság. A 
cél mindenkinél ez , ebbe minden küzdő egyetért. Termé-
szetes. — De már a győzelem mikénti kivivására, a hasz-
nálandó fegyverekre nézve, nagy eltérések szoktak mutat-
kozni. Egyik csak nemes, férfihoz illő fegyvereket hasz-

*) Helyet engedtünk e polemicus cikknek abban a meg-
győződésben, hogy az, egy fontos tudományos kérdés 
tisztázására fog szolgálni, s e tekintetből előre kije-
lentjük , hogy Brassai barátunk viszonválaszát is 
szivesen veendjük. Szerk. .i 

nál; a másik erre nem ügyel; csak győzni akar minden 
áron, bármi uton győzni. — És ez lényeges különbség. 

Közelebb , a képviselő választások alkalmával — 
némely helyütt az a botrányos eset fordult elő, hogy a ki-
sebbségben levő párt, előre látva bekövetkezendő elbuká-
sát, az ellenfél győzelmének meggátlása, vagy legalább 
hátráltatása végett, nem átallott azon megszégyenítő mód-
hoz folyamodni, hogy a más pártbelieket botokkal, kövek-
kel, s mindenféle durvaságokkal igyekezett a szabad vá-
lasztás szent teréről elriasztani. 

Miként Ítélte meg ez eljárást a közvélemény, s az 
annak jogait képviselő sajtó ? nem szükség említenem ; — 
ez itélet csak egy, és nem lehet egyéb a kérlelhetlen 
megbélyegezésnél. 

De mit szóljunk akkor, mikor irodalomban, komoly, 
tudományos vitában, a lehető legeszmeibb küzdelemben — 
bölcsészeti vitában is hasonló eset fordul elő ? 

A tapasztalat ugyan azt mutatja, hogy a nyilvános 
életben, a sok és nagy lármának, az elbizakodottságnak, a 
minden dologban való föltolakodásnak, átalában a nyers 
erő föllépésének nem ritkán sikerül túlkiabálni az igazság 
csöndes szavait, s kijátszani annak képviselőit. Ezért nem 
csuda, hogy a kik minden áron kitűnni, vezérkedni, s bármi 
uton és módon is uralomra jutni vágyakoznak: gyakran 
folyamodnak ilyféle fegyverekhez. 

Ámde, hogy valaki, ki magát az eszmék harcosának, 
a tudomány emberének, a gondolatvilág polgárának, és 
pedig előkelő, kitűnő polgárának kivánja tekintetni; ki az 
emberi szellem legmagasabb functiójában, a végokok földe-
rítésében, az ön- és világismeret rendszeresítésében parti-
cipálni akar — hogy az is képes legyen olynemü fegyverek 
használatát megkísérteni: már ezt részemről lehetetlennek 
tartottam ; s meg vagyok győződve, hogy minden ép velejü 
ember, kinek a gondolatszabadságról, s a szellemi nagy-
korúságról egy kis fogalma van, velem együtt annak fogja 
tartani. 

Fogalmilag — eszmeileg, valóban lehetetlen is az. 
Nyilvánságos, és csak az imént történt példa mutatja 

azonban, hogy nem lehetetlen tapasztalatilag. 
A „Korunk" folyó évi 70—74. számaiban megjelent 

„Philosophiai pöre" Brassai Sámuelnek, szolgáltatja ezen 
tapasztalatot. — Erre nézve szándékom a t. olvasó közön-
séget tájékozni. Mihez képest mielőtt Brassainak érintett 
pőrét (maga nevezte igy; sőt azt is bevallja, hogy az a 
botrány kedvelöknek lesz csak tanúságos) közelebbről 
illustrálnám: a dolog tisztább megérthetése végett, szüksé-
gesnek látom röviden előadni az előzményeket. 

Köztudomásu dolog, hogy az ujabb időkben nagyon 
divatossá vált, kisebb és nagyobb értekezéseknek tárgyául 
szokott választatni, a Hegel bölcsészetének ostorozása. 
Boldog, boldogtalan, ismerte vagy nem ismerte Hegelt, — 
az mindegy: neki állt, hogy öt cáfolja; s el akarta hitetni 
magával és a világgal, hogy miután valamit tud mondani 
ellene, ezért öt philosophusnak kell tekinteni. Elmondták 
aztán róla, hogy pantheista, atheista, újkori Gorgiás, szem-v t 

fényvesztő; akadt még olyan is, ki munkáit „Örült naplója-



nak" cimezgette. Ez a divat nálunk is lábra kapott; talál-
koztak itt is emberek, kik szinte irtak Hegel ellen. Egyik 
illő komolysággal és tüzetes, tisztességes polémiával. A 
másik igazságtalan szenvedélylyel, s hozzá nem értéssel. 
—- A harmadik pedig irt ellene, mert szokása levén min-
denbe bele szólni: itt sem akarta, hogy szava nélkül dönt-
sék el az ügyet. — Ez a harmadik Brassai. 

E megtámadások ellen bocsátottam közre a mult év 
folytán egy védiratot *), — melyben kimutattam, hogy a 
Hegel ellen intézett támadások részben a levegőből kapot-
tak ; a mennyiben pedig az általa fölállított „általános 
eszmeiség" ellen a tapasztalatot és az értelemnek az ellen-
tételekből kiemelkedni nem biró álláspontját sürgetik: 
retrográd irányt követnek, sőt elvégre a tapasztalati tudo-
mányok közé akarják visszasülyeszteni a philosophiát; 
holott annak feladata épen abban áll — kimutatni — mi-
szerint a nagy mindenség, minden mutatkozó különbségei-
ben s ellentételeiben is, egy összefüggő, lépcsőzetes, ösz-
hangzó egészet képez, s minden pontján az okosság, az 
eszme nyilatkozik. 

Szólni kelle tehát emiitett vádiratomban Brassainak 
lélektani alapon fejtegetett logikájáról is. Őszintén megvallva, 
nem annyira azért, mivel hogy ö is ostromolja Hegelt. Mert 
mint kiviláglott, ezen ö ostromlása nem egyéb, mint Hegel 
logikájából csak ugy találomra kikapott egy pár, át nem 
értett, s félremagyarázott, egyébként is másodrendű tétel-
nek betűin való rágódás **). — Hanem szóltam róla 
leginkább azért, mert a pártfelekezethez való tartozás 
gyanújának legkisebb árnyékát is elakartam hárítani. 

Vádiratomról a „Sárospataki Füzetek" ez évi folya-
mának I-sö füzete egy terjedelmes ismertetést hozott; a 
kis munkácskát elismerésben s némi dicséretben is részel-
tetvén. — Az ismertetésben nem lehet fel nem ismerni, 
hogy irója magasan áll csekélységem felett; avatottabb, 
hatalmasabb bajnoka a bölcsészetnek, melynek bizony én 
még — egész készséggel megvallom — csak napszámosa 
vagyok. — Ezért az ismertetés nem is maradt puszta is-
mertetés; hanem az enyimeknél sokkal hatalmasabb kard-
csapásokat osztogató küzdés, a Hegel-ellenesek ellen; 
melyekből aztán Brassainak is jutott egy pár olyan, hogy 
miattuk lehetlen volt magát cl nem kiáltani. 

Semmi egyéb, mint a mélyen vágó seb égető fájdal-
mának nyilatkozata azon félig pörlekedő, félig lamentáló 
beszéd, mely a „Korunk" emiitett számaiban a vonalon alul, 
majd külön füzetben is megjelent. S hogy mily égető a seb, 
mutatja csak azon körülmény is: miszerint a fájdalom kitö-
réseinek még a „Családi Kör" lapjai is kénytelenek voltak 
tért engedni. 

Az is rendkívül bántja, hogy egy először föllépő phi-
Iosophusnak dolgozata annyira elismerésben részesül; és 
pedig egy oly ismertető részéről, ki saját szavai szerint is 

* ) Az eszmeelviség védelme. Tapasztalati s értelmi állás-
pontú bölcsészeink ellen. Lauffer és Stolp. Pest. 1860. 

* * ) E logika jutalmat nyert ugyan ; de csak azért, mert nem 
volt más; s az akadémia bírálata is kimondta rá, hogy 
az ujabb philosophiávali ismeretlenséget árul el. 

magasan áll fölötte; róla pedig az mondatik, hogy ó tömlő, 
mely az uj philosophia befogadására alkalmatlan. 

Ily körülmények közt mit tegyen már ?! Van 
egy fegyvere, melyhez hasonlóval senki rajta kivül nem 
dicsekedhetik; melyet rendesen elő is vesz, valahányszor 
ügye veszedelemben forog — nevezetesen a gorombaság, 
piszkolódás. — Kicsinyli , ócsárolja ellenfelét, s minden 
áron szeretné a küzdtérröl elriasztani. 

Azt gondolta, hogy igy fog tehetni velem is. — 
Szertelen aristocrata fenhéjázásában, elakarja hitetni ma-
gával és a közönséggel, hogy velem már nem marad egyéb, 
mint sebeimet a Sárospataki babérral enyhítenem; nemcsak, 
hanem magát a Hegelismust is leverte, s mindörökre sirba 
temette. 

De persze, hogy ezt ö csak maga hiszi. Mert a figyel-
mes olvasónak lehetetlen észre nem vennie, mint akarná ő 
a dolgot, a voltaképi vitakérdést másfelé terelni; mint hord 
összevissza mindent, a mi ahhoz nem tartozik, szólván 
annál kevesebbet a tárgy meritumáról! 

De ne kíméljük a fáradságot: hogy azt tüzetesen is 
kimutassuk majd jövő alkalommal. Peti József. 

T. Elefánt Mihály a confirmátióról és conjirmitionális 
könyvecskékröli értekezésére. 

Q u o d capita tot sensus. Kedves barátom! Sok helyes 
állítás van értekezésedben, s áment mondanék rá, ha 
épen nekem nem szólna a lecke, de mivel látom, hogy ne-
kem szól, lássuk rövideden miben különböznek nézeteink? 

Neked a confirmatiót megelőző oktatás — ugy lát-
szik — nem egyéb mint előkészület magához a confir-
matióhoz, a confirmationális actushoz tudniillik. Nézetem 
szerint e tanítás több; előkészítés az nem csak a confirmá-
tióra, de az egész életre ; s feladata: előadni a vallástant 
általjában véve ; hogy a confirmálandó gyermeknek fogalma 
legyen arról, mi a keresztyén hit- és erkölcstan? mit 
kell a keresztyénnek hinni ? reményiem ? mikép kell ele-
get tennie Krisztus ama sarkalatos törvényének: „uj paran-
csolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, valamint 
én szeretlek titeket ?" — Továbbá, hogy s mikép kelet-
kezett a keresztyén egyház ? mikép fejlődött az időben ? 
hogy jött létre az evangeliomi egyház ? minő viszonyban 
áll ez a római kath. egyházhoz ? minőben magok az 
evangyeliomi hitfelekezetek egymásközt? stb. 

Ha már mindezekről oly terjedelmesen értekeznénk 
a confirmationális könyvecskékben, mint te azt az urvacso-
rájára és magára a confirmátióra vonatkozólag kívánod, 
akkor nem vezérfonalakat, de compendiumokat kéne írni. 

De hát miért nem irtok compendiumokat ? Azért, 
mert a sok memorizálásnak e tekintetben nem vagyunk 
baráti, s ha jól elkészült, érettebb, s elegendő előismere-
tekkel ellátott nevendékeink volnának, egyáltaljában ki-
küszöbölnénk minden kézikönyveket a confirmálandók ok-
tatásában, s beszélgetve adnók elő az elöadandókat. Itt a 
betű öl! De mivel — fájdalom — ily nevendékeink ritkán 

* 



vannak, legalább vezérfonalat adunk a gyengék kezébe, s 
igy vezér eszméket az oktatásban. 

Szerintem már a legjobb s legcélszerűbb vezérfonal 
ezen okatatásban az volna, mely mennél rövidebben, sza-
batosabban s egyszerűbben, — per apices — adná elö 
az egész keresztyén hit- és erkölcstant, népszerűen. 

Hogy a magyarázás alkalmával mindazokról, melye-
ket emiitettéi, a maga helyén — s kivált a confirmátióról, 
s az urvacsorájáról, bőven s kimeritőleg kell értekezni, s a 
nevendékeket keresztyén evangyéliomi confessiónális ön-
tudattal ellátni, az magától értetik! 

Egy állításodon egyébiránt nagyon megütköztem, s 
megvallom, nem feleltem volna, ha azt különösnek s arra 
nézve a feleletet szükségesnek nem tartanám. Azt mondod 
tudniillik: „annál inkább kellene ez ügyben testületileg 
intézkedni, s határozott irányt kijelölni, nehogy aztán — 
miként legújabban történt — a confirmátiós oktatásban 
szó legyen a helvét hitvallásuak s köztünki különbségről, 
mit szerintem egészen érintetlenül kell hagyni." Ez egye-
nesen nekem szól, s ugy látszik, mintha szerinted e 
különbség kiemelésére különös hiba, valóságos bot-
rány volna ! 

De hát nem kell-e tudni a confirmálandó gyermeknek, 
miért történt az evangyeliomiak közt e szerencsétlen sza-
kadás? miért nem járunk mi egy templomba? mi köztünk 
s helvét hitvallású testvéreink közt a különbség ? Bizony 
bizony mondom néked barátom, oly evangyéliomi keresz-
tyén ki ezt nem tudja, az mitsem tud, s azt hiszi, hogy 
testvére tudja Isten mily pogány! Én ezt már az orientatió 
végett is nélkülözhetlennek tartom, s hiszem, hogy annál 
inkább közeledünk az ohajtott unióhoz, mennél jobban is-
merjük a válaszfal csekély, s jelentéktelen voltát! — 

- Isten veled ! Stehlo András. 

Monumenta evangelicorum aug. conf. in Hungaria histo-
rica. A magyarországi ágost. vall. evangelicusok törté-
nelmi emlékei. Közli Fabó András agárdi ág, vall. pap, 
— I. Kötet: Brevis de vita superintendentum evangelico-
rum in Hungaria commentatio. Venturae posteritatis 
graXia, anno post reparatam salutem LDCCLI. optima 
fide recensuit Andreas Schmal, ecclesiae augustano-evan-
gelicae ratkoviensis pastor et vener. contubernii gömörien-
sis consenior. Pestini. Sumptibus Carolii Osterlamm 1861. 
Nagy S-adrét, öszvesen 122 lap: csinos tiszta nyomással 

Emich nyomdájából. 

Ismét azon ritka örömben részesülök, hogy egy két-
ségtelen és maradandó becsű müvet mutathatok be a 
ttisztelt olvasó közönségnek, a magyar protestáns egyházi 
történetírás mezejéről. 

„Az aratni való bizony sok; de az arató kevés." 
Ha a magyar nemzeti tudományosságnak, komolyabb mű-
veltségnek és irodalomnak van oly ága, melyre ez állít-
mány kétségtelenül illik: a mi egyházi történetírásunk 
egész mezeje, bizonynyal ilyen. Elmondottam már másutt, 
tőlem telhető felfogással és elég bövségesen, hogy eddig 

világot látott egyháztörténelmi müveink, akár terjedelmü-
ket s forrásaikat, akár szerkezetüket tekintsük, még saját 
koruk igényeinek sem felelhettek meg, nem hogy a törté-
netírás mostani színvonaláig emelkedhettek volna. A mit 
korántsem a minden elismerésre és hálára méltó szerzők-
nek maguknak, hanem sokkalinkább, az idők és viszonyok 
nagy mostohaságának kell felrónunk. Elég az hozzá, hogy 
egyháztörténeti irodalmunk és művelődésünk, bizony szo-
morú helyzetben van; elannyira, hogy ha kérdezzük pél-
dául azt, hogy hol van megírva a magyar protestáns theo-
logiai irodalom fejlődése és egész folyama ? a külföldi böl-
cseleti és theologiai iskolák, vagy fejlődési mozzanatok, 
voltak-e befolyással irodalmunkra: vagy van-e valami 
eredeti eszme, avagy irány, melylyel magyar elme gazda-
gította a theologiai tudományosság tárházát ? — vagy, ha 
kérdezzük, hogy micsoda elvek szerint fejlődött, s miként 
jutott oda, a hol most van, liturgiánk ? — vagy, ha tuda-
kozzuk, hogy hol van a szenvedések közt, megdicsőült 
számos magyar protestáns vértanuk méltó csarnoka ? 
mindezekre és több e féle hirdetésekre ezen elszomorító 
egyetlen szóval kell felelnünk: sehol! Pedig korunk, mely 
ugy látszik, hogy a mult évi Május 15-dike óta szereti 
magát nagynak tartani, eszébe vehetné ama reánk is illő 
szózatot: 

Vixere fortes ante Agamemnono 
Multi; sed omnes illacrymabiles 
Urgentur ignotique, longa 
Nocte; carent quia Vate sacro. 

Ily körülmények közt, a legnagyobb elismeréssel 
kell adóznunk Fabó és Osterlamm uraknak, hogy Sehmal-
nak az evangelicus magyar superintendensekröl írott tör-
ténelmi müvét, melyet eddig, csak egyes szerencsés hely-
zetben lévő történetbuvárok ismertek és használhattak, 
napfényre hozták, és közhasználatúvá tették. 

Schmal, mint a közlött cím is mutatja, több mint egy 
századdal ez előtt irta, s végezte be müvét; tehát akkor, a 
midőn sem Ribini sem Klein fel nem tűntek még; akkor, a 
midőn az összes hazai történetírás buzdító és követendő műre-
mekekkel s példányokkal épen nem birt; akkor, a midőn a 
nagy Bél Mátyás az adatgyűjtés, a derék Rotarides pedig 
a történelmi kritika mezején buzgón fáradoztak, de egyi-
kök sem egyházi dolgokban. Schmal müve tehát, ha azt, 
korának szempontjából tekintjük: a legnagyobb helyeslést 
érdemlő ritka tünemények közzé tartozik. Sőt, ha saját 
korunk történetírási mérvét alkalmazzuk is e műre nagy 
dicsérettel kell arról emlékeznünk. Schmal maga biztosítja 
arról az olvasót, hogy ö müvébe semmi olyast fel nem 
vett, a mit kétségtelen eredeti forrásokból, s különösen 
az egyházi testületek jegyzőkönyveiből nem merített volna. 
E szerint müve, a lehető legbiztosabb alapokon nyugszik. 
Innen van, hogy a reformátió nagy érdekű koráról, és az 
azt követett időkről, vagy semmit, vagy igen keveset szól, 
hanem a történelmi fonalat voltaképen a zsolnai zsinatnál, 
1610. veszi fel; mert az ezt megelőzött időkről, nemcsak 
ö nem birt, de még mi sem bírunk kétségtelen biztos 
forrásokkal. Sokkal jobb pedig, semmit sem szólani inkább 



mintsem az olvasót homályos sejtelmek és hypothesisek 
hinárába vezetni. Azon időponttól kezdve azonban, hol 
Schmol a valódi történelem fonalát felveszi, igyekszik 
mindent a lehető leghívebben és kellő részletességgel raj-
zolni, ezért különös gondja van az előforduló napoknak, és 
a tények más e féle meghatározóinak részletes és hatá-
rozott kijelölésére. Kiváló gondot fordit a felvett superin-
tendensek irodalmi működéseire, melynél fogva e mii nem 
csupán egyháztörténeti, de irodalomtörténeti értékkel 
is bir. 

Sajnálni lehet, hogy Schmal eredeti kézirata meg 
nem találtatván, a kiadás a szerint nem intéztethetett. Azon-
ban nincs okunk kétkedni a használt példány kritikai be-
csén, miután az, a források ismeretében ritka szakértelem-
mel biró Gamauf gyűjteményéből való, s részint ö általa, 
részint egy más ismeretlen által, nagy értékű pótlékokkal 
s kritikai jegyzetekkel van ellátva, a melyeket, hogy a 
tisztelt közre bocsátó felvett és kiadott, csak helyeselni 
lehet. 

Szabad legyen az illetőket arra emlékeztetnem 
s illetőleg kérnem, hogy e müvet a külföldi irodalom 
mezején is megismertetni törekedjenek. Én hiszem, hogy 
lesz ennek ott annyi, söt talán több olvasója és méltánylója, 
mint hazánkban. Vajha a közönség részvéte oda segitné e 
vállalatot, hogy ennek folytatása minélelébb elkövetkeznék. 
Részemről igen óhajtanám Burius Mica-inak kiadatását, 
melynek, a mint biztos forrásból tudom, egy oly példánya 
van a posonyi evang. főiskola könyvtárában, melyet a 
szerző sajátkezű jegyzetekkel pótolgatott. 

Végül még egyet. Miként Szombalhi müvénél, mely 
a pataki főiskola történetét tárgyazza: ugy Schmal müvé-
nél is, a Monumenta általános cimet nem mertem volna 
használni. A történészet elmélete és alapelvei szerint, kü-
lönbség van a Monumenta, Documenta, Fontes, és Scrip-
tores — Emlékek, Adatok, Források és írók között. De 
erről majd máskor önállólag! 

Pest, April 12. 1861. Révész Imre. 

KÜLFÖLD. 

AZ EVANGELIOM HAJNALA OLASZHONBAN. 

(Folyt, és vége.) 
„Őszintén megvallva azonban — jegyzi meg a cikk-

iró, szemben Hase tanár érintett meggyőződésével — ne -
künk nagyon kétségesnek látszik, hogy a papság, a mint 
az a 8-dik századtól fogva történelmileg kifejlett, a világi 
fegyver ótalmát, s az uralkodó korona fényét nélkülöz-
hetné ? „A lateran egyház papja" imponálhatna-e még az 
olaszoknál? Olaszhon népségének míveltebb része, nem 
régen kinőtt e már a pápa vallása alól? Ha a világi korona 
fénye megszűnik támogatni a középkori egyházuralom 
igényeit, akkor a mi sejtelmünk szerint, a pápaság befo-
lyása Olaszhonban nem sokára nullpontra fog sülyednú 

De magok Európának világi uralkodói, aligha többé hajlan-
dók volnánk a pápa iránti különös előzékenységre, mi-
helyt az, mint souverain, velők nem egyenszületésü volna. 
A pápaságnak, mint a világ catholicus népei feletti feltét-
len lelki uralom középpontjának, hatalma fentartása végett, 
külsőleg is biztos alapokra van szüksége, mert ha ezek 
szétmállottak, akkor a hierachia ezer éves fenállásának 
egyetemes megrázkodása kikerülhetetlen, s többé a régi 
alakban nem lehetséges. Mi tehát nem lehetünk azon 
meggyőződésben, hogy a világi hatalom elvesztése a pápa-
ságra nézve épen uj diadalmakra vezető ut volna. Ellenke-
zőleg, mi azt hisszük, hogy a jelenlegi pápa az ö világi 
koronájával együtt, egyszersmind világtörténelmi állását 
is védi a fejedelmekkel és népekkel szemben, s épen nem 
vehetjük neki rosz néven, ha a Sz. Pétertől, mindenesetre 
igen kétes jogigényekkel öröklött birtokát, utolsó csepp-
vérig ótalmazni kész. Bennünket protestánsokat, a pápaság 
hanyatló csillagának látásánál azonban csak egy érzés hat 
át. Nem a méltatlan kárörömé, mivel nekünk a pá-
paság háromszáz év óta annyi gyötrelmet okoztak; 
hanem az Isten iránt való őszinte hálának azon ér-
zése, hogy azon a földön, hol örök földi tavasza virul, 
végre még egy szebb tavasz is, az evangyéliom tavasza is 
derülni kezd, — hogy az inquisitió áldozatai ezelőtt három 
századdal nem hiában vérzettek el, s hogy az isteni vég-
zetek, az igazságot, habár lassan is, de bizonyosan, segí-
tik. Mig a pápa, mint világi uralkodó, székel Romában, 
addig az olasz protestánsok felett, szüntelen az üldöztetés 
kardja függ. A még elnem törölt inquisitió is, tekintettel 
az idő kedvezőtlen voltára, már évek óta várakozik Romá-
ban, hogy ismét előtörjön zsákmányára. Azon arányban, a 
mint a világi pápaság csillaga halványul, derül fel Olasz-
honban az evangyéliom hajnala, És ha Olaszhon egykor az 
evangyéliomi szabadság zászlójával megy előre, csak akkor 
fognak neki bátorodni a többi országok azon catholicus 
népei is, melyek jelenleg a hierarchia igáját viselik; csak 
akkor érkezik meg Németországra is a nap, mikor az el-
választott felekezetek ismét a szeretetben találkozandnak. 
A pápa hármas koronája mellett, protestánsok és catholicu-
sok sohasem nyújthatnak egymásnak kezet; ezt csak a 
megváltó kereszt alatt tehetik." 

Lényeges érdeme a fencirnzett értekezésnek, hogy 
az az Olaszok vallásos viszonyai felett mindenféle, de ki-
vált Németországban elterjedt előítéletekkel elfogulatlanul 
és szakavatottan szembeszáll. Szerző, mint a ki huzamos 
ideig tartózkodott Romában, Piemontnak és Toscánának 
több evangelicus községeit saját szemlélet után ismeri, s az 
evang. mozgalom legkitűnőbb vezetőivel volt személyes 
érintkezésben. Tehát ugy beszél, mint szem- és fültanu. 
Előadásában a történelmi utat választva, az olasz evang. 
mozgalmat a reformátió idejétől fogva tárgyalja. Igy a 
valdensisok és azok nyomoráról is említést tesz." Az el-
nyomásnak — mondja a többek közt — és a háromszáz 
éves nyomornak, mily szomorú képe tárul itt fel a szem 
előtt! A napoleoni uralom enyhítette ugyan a papi nyomás 
súlyát, de az 1814-dik restauratióval a régi vallási üldözési 



rendszer ismét visszatért. Ez időn kezdve egész 1848-ig 
a pápaság története, egy látszólag folytonos győzelmi 
menet. Hanem az olasz eatholicismus csak egy bemeszelt sír. 
A vallás öszve van kötve a politikával; s a mennyiben a 
conservativ érdekek együttességének elvét pártfogolja, 
ezáltal a szabad intézményekre törekvő nemzetet az egy-
házzal engesztelhetlen öszveütközésre kényszeríti. A klé-
rus és az egyház ellen való szegülés a nemzeti párt hitága-
zatává válik, s az egyház a világi érdekekkel való össze-
bonyolodottsága miatt, két annyit vészit erkölcsileg, mint a 
mennyit politikailag látszólag nyer. Hogy a nemzet és 
egyház közti ezen szakadás következtében sok sivár hi-
tetlenség, minden vallás iránti ellenséges guny, epicureusi 
lomhaság, hideg érdektelenség, s vallási közönbösség is 
üti fel fejét Olaszhon némely vidékein, fájdalom, nem lehet 
tagadni. Hanem vigasztaló más felöl látni, hogy Isten 
szellemének fuvallata e megpróbált földön a holttetemekbe 
ismét uj életet kezd lehelni. Van Olaszhonban — ez szerző 
határozott nézete — oly magva is az igaz keresztyé-
neknek, kik egész komolysággal a lélek üdveért és nem 
•csak a politikai szolgaság láncainak lerázásáért buzgól-
kodnak. Nem politicai szenvedélyek, s még kevésbé az 
angolok pénzerszényei, mint azt a Civita cattolica állitja, 
hanem az igazság és megigazoló hit alapjáni Jézus Krisz-
tusban való szabadság utáni vágy, mozgatják itt ezrek szí-
veit. Sokan elszegényednek az evangyéliomra való áttérés 
következtében, elvesztik szülői vagyonukat, régi megbí-
zóikat, a cath. intézetik és más pártfogók részéröli gyá-
molitásukat, s Piemont kivételével, mindenfelől üldöztetést 
és másnemű bántalmakat vonnak magokra és az evangyéli-
omhoz mégis rendületlenül hívek maradnak. A népesség 
ezen részében leghatásosabban működnek a biblia társula-
tok, melyek ellen XVI. György, IX. Pius, könnyen magya-
rázható indokokból, annyi átkot szórtak. Egyébbiránt az 
olaszhoni evangélisták számáról való tudositások átalában 
túlzottak. Az államtörvények, Piemontot kivéve, mind-
eddig még mindenütt kemény bütetés alatt tiltották az ola-
szoknak az evangyéliomra való áttérést. Ez áttérést Romá-
ban még ma is gályával büntettetik. Azonban magában 
Romában is, van egy körülbelül száz tagot számláló, olasz-
evangelicus község, hanem a legmélyebb rejtettségben. 
A mult év politikai eseményei után, a mozgalom növekedő-
ben van. Ausztria, melyben több van négy millió protes-
tánsnál, Lombardiában (elnyomta az evangyéliumot. Ellen-
ben Lombardiának) piemonli helytartója már 1859. Jul. 4. 
kibocsátotta azon decretumot, mely szerint: a lombárdiai 
tartományok minden polgárai,bármely vallásfelekezethez tar-
toznak is, a törvény előtt egyenlőknek s a polgári és politi-
kai jogok egyforma élvezetére jogosítottaknak nyilváníttat-
nak." Pármában, Modenában és Toscanában, átalában a med-
dig csak Piemont karja ér, a vallásfezetek ugyan ezen 
egyenjogúsága lett nyilvános törvénynyé. Sőt a Markákatés 
Romagnát is megérintette az evang. mozgalom. Nem hiány-
zanak buzgó apostolok sem, kik az evangyéliumot prédicál-
ják; ilyen külünösen az egykori ügyvéd, Mazarella, ki város-
ról városra zarándokol, s ugy hirdeti az igazságot." 

Sajnos, hogy az olaszhoni evangelikus keresztyé-
nek között sem hiányzik az anyag a súrlódásokra; s kü-
lönösen félni lehet, hogy a községek szervezetlensége 
teszi ki őket a szétszakadozás veszélyének. A florenci 
községben, az igaz, elfogadtak már egy szerkezetet, mely 
szerint a Iegkorosabbak, evangélisták és diakónok képvi-
selik az egyházat, az igazgatásban, szolgálatban s a szegé-
nyek és betegek ápolásában. A Iegkorosabbak közül to-
vábbá két, három- három tagból álló bizottmány nevezte-
tett ki, melyeknek egyike az államhatalommal, másika pe-
dig a bel- és külföld különböző evang. községeivel és tár-
sulataival szemben képviselik az egyházat. Arra nézve is 
történt már figyelemreméltó kísérlet, hogy az olasz evang. 
egyház különböző ágai egyesitessenek. Fájdalom, maga 
a florenci evang. község is, pedig ez volna központja az 
egész mozgalomnak, három pártra szakadt. Az alkotmány-
kérdés oszlatta meg őket. Most ugy látszik, hogy a pres-
byteri rendszer lesz alkalmasint a kötelék, mely őket egye-
sitendi. Hanem az evangyéliomnak Olaszhonban leendő ter-
jedésére nézve legfontosabb esemény minden esetre, Flo-
renezben egy theologiai intézetnek nem régiben történt 
alapítása. A valdensisek utolsó synodusának határozata 
folytán Revei és Geymonat tanárok, — ez utolsót 
1851-ben megláncolva kisérték ki a toscanai határról — 
nyolc theologus tanulóval már meg is érkeztek Florencbe, 
s még a mult télen megkezdték müködésöket. 

Tehát egy nyilvános evang. theologiai academia 
azon városban, melyben ezelőtt néhány évvel a madiaia-ak 
súlyos börtönt szenvedtek csak azért, mert rejtett magány-
ban bibliát olvastak. Mindamellett meg kell jegyeznünk, 
hogy az olasz protestantismus még mindig szűkölködött 
tudományosan képzett theologusok nélkül, s e hiány nagy 
hátrányára van Olaszhon evangélistájának. 

„És mit tett mind ez ideig — kérdi végre az érte-
kező — a német evang. egyház az olasz testvér- köz-
ségekért? A német catholicusok imádkoznak, s mindent 
elkövetnek a pápáért; Péter fillért gyűjtenek, katonákat 
küldenek Romába, s minden rendelkezésökre álló esz-
közökkel támogatják Sz. Péter székét. És mi — negy-
ven millió német protestáns —• a kik, háromszáz év 
óta az evangyéliom minden világosságát élvezzük, leg-
fölebb felületes, hírlapból merített érdekeltséggel szem-
léljük azon evang. hajnal hasadtát, mely az Arno, sőt 
a Tiberis melletti régi hittestvérek porladozó csontjaik, 
s az üldözés viharában szétszórt hamvaik felett világosítja 
a láthatárt. Az olasz mozgalom, az igaz, nem csalatkozik 
épen a német protestánsismus alapelveihez; hanem azért 
a mi husiinkból való hus, és a mi csontunkból való csont 
az. — A megszentelő kegyelem igéje, csillaga és magva a 
jelenleg Olaszhonban hirdetett evangéliumnak is a nemes 
evang. martyr, Paleario szelleme feltámadott a halottak 
közül; az ö „a Krisztus halálának jótéteménye" cimü s 
legelsöbben Velencében 1542-ben megjelent könyve, 
melyet csudálatosképen mostanában találtak meg újra, 
volt előhirnöke mindannak, a mi most Olaszhonban törté— 
nik. Es mily tanulságos e látvány! Egy kis uj község gyűl 



öszve a biblia körül; az élet szavaiból merit magának éle-
tet ; semmi hivatal, semmi pásztorkodás, semmi uraskodó 
egyházkormány, mely előtt a többnek meg kellene hajol-
niok; mindenki az isteni szózat és a Sz. lélek sugallatának 
engedelmeskedik, épen mint az apostoli korszakban, s a mint 
az egyház szervezé magát, a község az, melyben az egy-
ház kormányzatának, az evangyéliom hirdetésének, és a 
testvéri gyámolitásnak öszves munkássága öszpontosul. A 
miután köztünk a jobbak vágyakoznak, a mit azonban 
tőlünk makacsul megtagadnak, vagy csak vonogatva, las-
san és féligmeddig engednek meg, az a fiatal olasz köz-
ségekben magától értetik; ott az államegyházi felsöség, 
az egyházkormányzati gyámkodás, a bureaukratiai sok 
hivataluság és irkafirka, mind el marad. Mennyit tanul-
hatnánk mi németek e községektől! Mily jótékony volna 
tehát ránk nézve, kiknek egyházi alkotmányunk, a refor-
mátió alapján eszközlendő oly átható javításra vár, ha a 
német egyház, és olaszhoni evangyéliom követők között 
gyakoribb és élénkebb közlekedés nyilna. A Gusztáv-
Adolf- egyletnek is uj munkatér kínálkozik az olasz földön. 
S ha bár a kurtalátó politica nem szünend is meg szítani 
a román és germán népek közötti gyűlöletet, — az evan-
gyéliom mindkettőt megfogja szégyenítem; az olasz és né-
met evang. községek között a biblia leend a frigy köte-
léke. A protestantismus Olaszhonban kétségkívül uj élet-
formákat fog felvenni. Mennyire fogja áthatni az a nemze-
tet ? ezt most még meg nem Ítélhetjük. Hanem annyi való-
színű, hogy ezen miveltségre hajlandó nemes nép, a hi-
tetlenségnek és élvvágynak, az anyagiságnak és kétségnek, 
már nem sokáig leszen martaléka. S ha bár csak egy ki-
csiny, de erős magva gyökerezzék is meg lassan-lassan 
egy evang. községnek a catholicus tömeg közepében, el 
lehet róla mondani: ,,Ti vagytok a világ fénye. A hegytetőn 
épült város nem maradhat elrejtve." — Nem hitetlenségé, 
hanem a hité a népek jövője. „Mert Isten mindent a hitet-
lenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörülhessen." 

K. J. 

VALLÁSI TÜRELEM S TÜRELMETLENSÉG. 

Nemes-Orosziban, hamvazó szerdán 1861. négyen 
valánk együtt házamnál történetesen: a sok sár után bekö-
vetkezett kopogóst használni kivánó két szomszéd lelkész-
társam, és a helybeli uraság gazdatisztje, tek. Farkas Pál 
ur (felvilágosult jellem, szép capacitas!) befejezendök a 
farsangot, barátságos beszélgetés és hirlapolvasás közt. — 
A mint beszélgetünk, szóvitázunk — eszméket cserélve — 
barátságosan, s olvassuk a lapokat oda olvadó figyelemmel: 
hát ime betoppan hozzánk két ifjú jajgatva, mondván : tek. 
u r k é r j ü k szépen, tessék hamar velünk Jönni, mert a fia 
Lázár (az épen ma 18 éves ifjú) itt a szomszéd kertben 
„agyonlőtte" magát. — E megdöbbentő hírre azonnal 
rémülten futottunk mindnyájan a hely színére, hol a deli 

ifjút elterülve, vérében fetrengve, keztyüs kezeit mellén 
összetéve, s még néhány percig hörögve találtuk, összecső-
dült nép közepette! 

E látványra, az első rohamában elérzékenyült apa, 
szive fájdalmában ájultan rogyott a földre, kit néhány jelen-
levőknek sikerült karjaikon félholtan házához vinni! — a 
többiek utána az elvérzettet emelvén karjaikon haza, 
rémültében jajgató népsokaság kíséretében! — mi hárman 
zudult kedélylyel vonulván vissza házamba. — A megré-
mült anyának elesett fiáni fájdalmát feledteté, kiüté az 
ájultan elibe hurcolt férjnek leverő látása! 

Néhány óra múlva magához térvén, föleszmélvén 
ájultságából a szive fájdalmában lerogyott apa: azonnal 
hirül adatá a helybeli plébános urnák a gyászos esetet, 
kérve öt másnapom eltakarítására az elhunytnak. — Mi az 
alatt házamnál beszélgettünk mindenről, — különösen a 
megtörtént valóban szomorú esetről! — Estve felé közi-
bénk toppan az elérzékenyült apa, néhány ember kíséreté-
ben azon hirrel, hogy: „plébános ur nem temeti el a ha-
lottat, nem harangoztat reá, s nem ad helyet a temetőben," 
— s ennek folytán, jobbomat szorítva, engem kér barátsá-
gosan, hogy: „protestáns egyházi szertartással temessem 
el szerencsétlen gyermekét, mely szolgálatot felebaráti 
szeretetemtől bizton föltételezi." — Én látva az elérzéke-
nyült atyának megindulását, azonnal habozás nélkül föl— 
ajánlám szolgálatomat, megígérvén teljes megnyugtatására 
a szomorú feleknek, hogy másnap „protestáns egyházi 
szertartásunk szerint eltemetem halottjukat saját teme-
tőnkbe," — azonnal jelt adatván leégett tornyunk harang-
jával a helységben. — Az apa megnyugodva őszinte nyi-
latkozatomon, eltávozott körünkből. 

Az éjt álomtalanul töltöttem, részint elfoglaltatásom, 
részint a zudult kedély, s exaltált érzések miatt nem 
szenderedhetvén el, — ezer meg ezerféle gondolatok höm-
pölyögvén agyamban! 

Másnap épen indulóban vagyok a templomba, kihir-
detendő — ima végeztével — „a protestáns egyházi szer-
tartással véghezmenendö temetést." — Azonban veszem az 
izenetet a szomorú háztól, hogy „már eltemeti plébános ur 
a halottat," — s ezen megnyugodva, végeztem templomi 
szolgálatomat, mindössze is oda gondolván hirtelenében, 
hogy „oleum et operám perdidi." — Két hallgatóm e hir 
vételével azonnal késznek nyilatkozott a sirt kiásni a kath. 
temetőben, — mi megtörténvén, rajtuk üt egy kath. ember, 
fenyegetvén, s a sírgödör bevonására késztetvén őket, — 
ezután a plébánost támadja meg, s feladással fenyegeti 
stb ha „ilyen halottat temetőjükbe enged 
temettetni" stb. . . . A plébános zavarba jővén a házához 
tódult hívei által okozott s előidézett kellemetlenségek, 
szemrehányások, s fenyegetések miatt: elállott szándékától, 
— tudatván a szomorú házzal, hogy „már most — legjobb 
akarata mellett sem temetheti el halottjukat, — tartva népe 
dühétől!" 

Én békében ültem házamban, beszélgetve barátimmal 
mindenről, várva az ügy mire fejlését — mert a követek 



a szomorú háztól és házhoz egymást váltogatták — s előre 
gyanítva, mintegy az utóbb megtörténteket. 

Jön egyszer hozzám az izenet a felizgatott háztól — 
melyre a kellemetlenség jobban hatott, mint a kedves fiu 
halála, kinek elvesztésem fájdalmat ez eset kisodorta a 
vérző szivekből, — hogy „már most elhatározott s meg-
dönthellen szándéka a feleknek, komolyan visszautasitni az 
illető egyházi eljárást, s szolgálatomat venni igénybe." — 
Az eset készen talált. — S igy történt, hogy embereim a 
prot. temetőben ástak rögtön sirt, melybe el is takaritottuk 
a szerencsétlen hullát, nagy sokaság kiséretében, — a 
sirdomb fölé állitván „keresztet" — melyen ez vagyon 
felirva, bevésve : „Vallási türelem". 

A gyászos haláleset körülményeit s okait fürkészni 
sem célomhoz, sem e lap köréhez nem tartozik, mert mint 
gyászbeszédemben érintém: „a halál majd felpattantja 
egykor a titkok zárát", de azt nem mellőzhetem hallgatással, 
hogy a felingerelt kedélyű atya szándékosan, s óvatosság-
ból nem kiséré ki halottját temetőnkbe, attól tartva, hogy 
az uton is fejlődhetik ki valami kellemetlenség, — mert 
hallatszott olyan forma hang is, hogy gátoltatni fogunk 
eljárásunkban, s az utcán keresztül leendő vonulásunkban ! 
— s „non putarem" esetében, ki állhatott volna jót az 
elkeseredett s zudult kedélyű apa kitöréséről ? ! 

írtam Nemes-Orosziban, február 18. 1861., a siral-
mas házzal jó viszonyban s bizalmas lábon álló 

Bátky István ref. lelkész. 

S.-ARNÓTH, febr. 17. 1861. Nt. szerkesztő ur ! Élni 
óhajtunk, azért esedezem én is egyházam nevében, kérel-
mező és köszönő szavaimnak becses lapjábai felvételeért. 

Kérelmünket ev. hitfeleink tiszt, lelkészeihez intézem 
különösen, kérvén, melegítsék fel egyházaik, hiveik rész-
vétét, 1859-ik év julius 1-én tűzvész által annyira megron-
gált arnóthi ev. egyházunk sorsa iránt. Tegyék azt, kérem, 
annál is inkább, mert, nem elégelvén meg Isten egyházunk 
ezen egy megpróbáltatását, az elmúlt évben földjeink ter-
mését szokatlan nagyságú jégeső tarolta le; haldoklik pedig 
akkor a közügy, ha az egyesek nagyon szenvednek. Erez-
zük, hogy egyházunk sebei igen mélyek, de nem halálosak 
s mig annak, mely a halálmagvait hordja magában, a csöp-
pek csak hosszítanák gyötrelmeit, a mi egyházunknak élet-
csöppeivé válandanak. — Hallgassátok meg a testvér ké-
relmét! Máté 25, 40. 

Köszönetünk azon jótevő testvéreinkhez szól, kik már 
eddig is írt raktak fájó sebeinkre. Általuk lehetett meg, 
hogy templomunk, paplakunk s iskolánk födél alá került, s 
nem voltunk kénytelenek egyházunkat nagyobb, jövőnket 
rontó adósságba keverni. — Isten őket érte áldja meg! 

Most még tornyunk befödeleztetése, elolvadt, vagy 
megsérült harangjaink s megrongált orgonánk megujitta-
tásának nagy munkája néz reánk, melyhez minden résztvevő 
kebel segélyeért szeretettel esdünk. 

Az eddig begyült segélypénzek következők: b. Pod-
manyicky Ármin ur 30 ft a. ért., Miskolcról 114 ft 58 kr, 
Szirmay István ur 5 ft 25 kr, Nyíregyházáról 92 ft 80 kr, 
Dessewffy Jób ur 10 ft, S-Gömörről 21 ft, névtelenül 10 ft 
25 kr, Pulcher András ur 10 ft, zihi ev. leánygyül. 3 ft 60 
kr, ongai ev. leánygy. 5 ft, vámosi ev. leánygy. 9 ft 17 kr, 
báthi járásbiró 48% kr, újra 1 ft 15 kr, koszeghi ev. gy. 
4 ft, újra 6 ft, soproni ev. gy. 8 ft, XIII. szepesi vár. esp. 20 
ft, bártfai ev. szláv gy. 6 ft, nagyváradi ev, gy. 10 ft, 
gömöri esp. 5 ft, 6 kr, főtiszt, Binder György erdélyi supe-
rintendens ur 40 ft, nt. Hollerung Károly pozsonyi esp. 39 
ft, főt. Máday Károly sup. ur 6 ft, ismét 8 ft, 73 kr, nt. 
Hollerung Károly ur 4 ft 12 kr, Szepességröl 14 ft 63 kr, 
nt. Loysch Jónás esp. ur 36 ft 56 kr, főt. Máday Károly ur 
7 ft, tokaji ev. egyh. 5 ft 60 kr, a bécsi ág. és helv. con-
sistorium által beküldetett 121 ft 51 % kr. Összesen 655 ft 
50 kr. Holles Dániel. 

Adakozások. 
A Moldva-Oláhországi missió számára: A far-

kasdi egyház hivei 2 ft. — A negyedi egyházközség 1 ft. 
50 kr. — Az alsó-zsolcai egyház 8 ft. 

A nemes-oroszi ref. lelkész és tanitó számára: A 
farkasdi egyház hivei (az egyháznak) 2 ft. — a farkasdi 
lelkész Tóth János ur és neje (a lelkésznek) 3 ft. — 
Deák István tanitó (a tanítónak) 1 ft. — A negyedi egy -
ház (a lelkésznek) 1 ft. — a tanítónak 48 kr. — Decsi Pál 
(az egyháznak) 50 kr. 

Az alsó-vadászi egyház, lelkész és tanitó számára: 
A farkasdi egyházhivek (az egyháznak) 2 ft. — A negyedi 
egyházközség (az egyháznak) 3 ft. 14 kr. 

A pesti prot. árvaintézet számára : A farkasdi egy-
ház hivei 2 ft. — A nyíregyházi ref. egyház 2 ft. — A 
szendrei ref. egyház 2 ft. 

A teveli egyháznak: A farkasdi egyház hivei 2 ft. 
A nagy vázsoni egyház számára: A farkasdi egy-

ház hivei 2 ft. 
A Luther emlékre: A dunamelléki ref. egyházkerü-

let az 1859/60-adik évre gyűjtőit kegyes adományul kül-
dött 6 ft. ' Szerk. 

Gróf Ráday köngvtár megszerzésére adakoztak: 
Szegszárdi ref. egyház 20 ft. somi ref. egyház 2 ft. 50 kr. 
Ómorovicáról Iíecz Zsigmond ur küldött 20 ft. farkasdi 
ref. egyház 10 ft. negyedi egyházközség 2 ft. 52 kr. ka-
mocsai egyházközség 9 ft. 62 kr. bélyei ref. egyház 1 ft. 
haraszti ref. egyház 1 ft. 50 kr. szentlászlói ref. egyház 
50 kr. vörösmarti egyház 1 ft. 20 kr. bajai ref. egyház 9 ft. 
összesen = 77 ft. 84 kr. 

Közli Török Pál. 

PEST, april 17-kén. A pesti evang. ág. hitv. ma-
gyar egyház april 17-kén tartatott közgyűlésében, az 
egyetemes -egyházi felügyelőre megkívántató kijelölési 
szavazatát: első helyen Szentiványi Márton (liptói főis-
pán) , második helyen Radvánszky Antal (zólyomi főis-
pán), harmadik helyen b. Prónay Gáborra adta. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. B a l l a g i Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

ES 
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 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 akiadóhivatalban. 

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

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

TÓRTENELMI ADAT ES TANUSAG APRÓT. 
E. DOMESTICÁRÓL. 

A magyarhoni prot. egyház, ugy rendelvén 
a mennyei gondviselés, mindösszes hazai és nem-
zeti jobblétünk nemes harcában legelső helyen 
küzdve, érdemesité magát. Kat'anthropon mond-
juk ezt; holott igy kell vala szólanunk- evan-
gyéliomi küldetésében eljárt! Az érdemeknek csak 
igen közönséges becsmértéke az, mely szerint 
már az is méltó a dicséretre, ki el nem mulasztja 
a kötelességet. Az evangyéliom ettől nagyon 
különbözőleg határozza meg a becsarányt, 1. Luk. 
17, 18. Nem szabad ennélfogva ugy értenünk a 
prot. hitfelekezetnek még mindig nagy érdekű 
szent ügyében, mintha mostani szerény visszavo-
nultságában, dicsősége babérain nyugodni szállt, 
avagy szállhatott volna. Egyének is, midőn fel-
magasztosult lélekkel a közügyért áldozatul 
szentelik és ajánlják életükkel mindenüket, nem 
tartoznak — a minthogy nem is lehet — kivonni 
magukat az önmaguk iránti kötelességek teljesí-
tése alul. Mennyivel inkább — népmilliók erköl-
csi testülete! ? Egyházunk élethajója bárminő 
szélcsendet és boldogságos nyugalmat igérő ki-
kötőbe csak időlegesen futhat be: újra szervezni 
és ellátni magát, hogy a legelső kedvező fuva-
lommal ismét kiszálljon a nyilttengerre — mind 
ama távoli partokig vitorlázandó, melyeken, majd 
az idők végével, küzdelmeinek ,győzelemdiját — 
üdvözitő sz. hitének megvalósulásában — felta-
lálja. — Az államegyházak biztalan szerencséje 
sem óhajtandó, sem irigylendő, ugyanazért, nem 
is remélni való mireánk nézve. Azon madár, mely 
az édes anyai szeretet örök szépségű példázatául, 

önvéréböl ápolja kicsinyjeit, nekünk azon figyel-
meztetést adja, hogy önerőnkből tartsuk fen ma-
gunkat. Az ujabb kor, s e lapok nemes iránya 
felfogták a jelvénynek értelmét, az e. domesticá-
nak nagy jövendővel biztató jeles intézetében. 
A testvéregyház tul is haladt már a meddő ter-
vezgetések előzményein; mi pedig a jámbor óhaj-
tásnak kezdeményét alig egy-két lépéssel hagyva 
hátunk megett, — énekelünk róla a 143. zsoltár 
szerint: „Tégedet ugy óhajt mi lelkünk, Mint a 
száraz föld a vizet!" 

Számot vetve már most minden, e nembeli 
vívmányaink iránt, jól esik lelkünknek: ezen uj 
folyam „Egyh. és Isk. Lapu érdemleges szolgá-
latának alapul szerezhetnünk elő oly becses tör-
ténelmi adatot, mely — félszázad előtt elvetett 
jó mag levén, immár annyira föltenyészett és ki-
fejlődött állapotra juthatott, miszerint illetékes 
hű kertészi ápolásnak gondjait jutalmazni fogná. 
Igen! közel a jó alkalom, nem sokára itt leend a 
kellemes idő, hogy a felekezet, országos közjogi 
állásának teljes biztosítása közben, és mindjárt 
ezután következőleg, a cultus és e. oeconomiai 
ügyek reformjainak szentelvén az Úrtól megál-
datott buzgó igyekezetét, mint Mester álland meg 
ezen itt bemutatandó tetszhalott leányka felett, 
és kezét fogván, szólitandja: „Talitha, Kiírni ! u 

Oly életrevaló és igen jó tapintattal egybeállított 
domestica indítvány a Lácai Józsefé (lásd „Prédi-
kátori Tárház stb., melyet kiadnak Fábián József 
és Lácai Sz. József. II. kötet, 4-dik Fogás. Vácon 
1807." 91 — 101. 11.), melynek tartalmát, habár 
minden egyes szava is méltó lenne a közlésre, 
kivonatosan itt bemutatni van szerencsénk. Az 
indítvány ez: 



„Venerabilis Superintendentia !44 az isteni 
gondviselés a „Reformatum Publicumnak" ke-
zébe „most" oly igen jó módot szolgáltatott, a 
melyet, ha haszon nélkül elszalaszt, századok 
múlva is nehezen kaphatja meg; a mely iránt 
ennélfogva a közönséges figyelmetességet ezen 
alázatos emlékeztető Írásommal felserkenteni, 
legliivebb papi kötelességemnek ismerem. 

,.Feltévén, t. i., hogy az ujonnnn kiadandó 
Reformátusok Enekeskönyvéből, a négy supe-
rintendentiákbeli 1-300 ekklézsiákban legalább is 
találkozó tizenynyolcszázezer reform, lelkek kö-
zöl, csak minden kilencedik személy vegyen is 
most eleinte uj Enekeskönyvet: ebből kijö, hogy 
két esztendő alatt legalább is 200,000 uj nyom-
tatott exemplár fogna elkelni. Ha továbbá ezen 
nyomtatást a négy ven. suptdtiák a felállítandó 
„Árvák Institutuma" számára a királyi felségtől 
bizonyosan megnyerendő exclusivum privilégium 
mellett fognák nyomattatni; és ha minden 
exemplár csak öt garassal adatik is drágábban a 
vevőknek, mint a mennyibe az institutumnak fog 
kerülni (mely oly csekély nyereség, hogy akár-
mely typographus nyomtassa is ki a maga költ-
ségén, csalhatatlanul többet fog ennél húzni a 
vevőkön); ebből ismét az következik, hogy ezen 
első vásárlásból egy 50,000 ftból álló kapitalis 
summát lehet összeállítani az institutum számára! 
melynek 3,000 ftból álló esztendőnként leendő 
interesén mindjárt elsőben is a collegiumokban 
tanuló száz prédikátori és professori árvát lehetne 
30 ftos alumneummal esztendőnként felsegélni.— 
Vagy, ha e hitelt meghaladó calculusnak tetsze-
nék : — felényit vegyünk! — az csak lehetetlen, 
hogy egyremásra minden 18-dik- személyi az uj 
Énekeskönyvet meg ne szerezné; és még igy is, 
100,000 exemplárok elkelésével 25,000 ft árva-
capitális gyül össze, melyből is egyszerre ötven 
árva provideáltathatnék. A mely szám pedig 
minden esztendőben nevekedvén, valamely soha 
meg nem hálálható jótétemény háramlanék ebből 
a szegény árvákra, — ugy az atyák részéről is 
oly megnyugtató és elfogyhatatlan institutum 
fogna származni, melynek nevelésén, és jövendő-
ben minden reform, tanuló árvára való kiterjesz-
tésén minden jólelkű prédikátor a legbuzgóbb 
háladatos indulattal fogna törekedni.44 

A tervnek részletei: 

1. A négy e.-kerület közmegegyezéséből állit-
tassék fel — „Árva-intézet;" melynek igazgató-
sága — akár mind a négy, akár csak a termé-
szetileg és erkölcsszellemi tekintetben közzéppont 
— Pesthez legközelebbi két e.-kerület bizonyos 
számú papi egyéneiből állana , legszorosabb 
számadás terhe alatt, becsületből, dijtalan ügy-
kezeléssel szerveztetnék. 

2. Ezen intézet részére kéretnék a k. felség-
től az Enekeskönyvek nyomatására 20 éves t a r -
tamú kizárólagos szabadalom (excl. privilégium). 

3. Az igazgatóság szerződnék nyomdászszal 
ugy, hogy az első kiadásnak áráért egy évig el-
várjon. De ha ez nem volna eszközölhető,— 

4. A négy e.-kerület szolgáltatná a megkí-
vántató költség összegét, rendes kamatra az 
igazgatóság jótállása (cautio) mellett, — mely 
előlegezés legkevesebb két év alatt visszafizethető 
volna. 

5. Központi rakhely Pesten, vidékiek: Deb-
recenben, Miskolcon, S.-Patakon, Komáromban, 
s a hol még kivántatnék. 

6. Minden egyházban a lelkipásztorok alá-
írást szereznének: hány uj Enekeskönyv kíván-
tatik 4-edrétben, kisebb és nagyobb 8-adrétben, 
közép és apróbb betűkkel és formában? hogy az 
első kiadást ehhez alkalmaztatni lehessen, s az 
első vevők az utóbbi bolti árhoz képest legalább 
10%-t nyerjenek. 

7. Mihelyt az első kiadás elkelendett, tisz-
tába jő az intézet alapítványi tőkéje, az adósság 
visszafizetendő, — az igazgatóság önköltségén 
eszközölhetne uj kiadást, a fenmaradható pénzt 
kamatokra kiadván. 

8. Ugyanekkor a debreceni, s.-pataki és 
pápai főtanodákban található (egyelőre még csak) 
prédikátori és professori árvák számbavétetvén, 
az igazgatósághoz küldessenek be, hogy az mind-
járt az első év lefolytával, a segélyösszegeket 
részrehajlás nélküli beosztás szerint szétküldöz-
hesse. 

9 Ezen alapítványi tőke folyvást növekedé-
sének hathatós eszközlőiül kéressenek fel a t. t. 
prédikátor urak, — minél nagyobb mérvben ter-
jesztvén az uj Enekeskönyv használatát, — és 
pedig a tervezetben kijelölt ily módok szeiint, 
hogy a) az énekdiktálás megszüntetésére hatni 
igyekezzenek (már akkor! s még jelenleg is, 



pium desiderium). b) Népiskolai növendékek ol-
vasókönyvéül bevétetni buzgólkodjanak az Ene-
keskönyvet (még akkor! de most már teljességgel 
nem óhajtandó). 

10. „Ily formán — folytatja t. t. indítványo-
zónk — minden 2,000 példány elkelésével egy-
egy alumniumra kellő' 500 fttal növekedvén az 
intézet tökéje, rövid idó'n rásegélne a jó Isten, 
hogy nemcsak a három cellegiumban, de minden 
gymnasiumokban is találtató prédikátori árvákra, 
sőt lehet reményleni, hogy minden tanuló árvákra 
örökösen kiterjednének ezen intézet áldásai, s 
örökké áldani fognák az ez által gyámolitandó 
szegény árvák még hamvaikat is a mostani Yen. 
Superintendentiák bölcs és minden tiszteletre-
méltó kormányzóinak, a kik — isteni segedelem 
után — ily csekély alapon, ily jótékony intézet-
nek alkotmányát fognának felállítani. 

11. „Minthogy ezen intézetnek felállitása és 
okos elrendelése egyedül a nro 1. projectált Di-
rectoriumnak érett tanácskozásától s munkássá-
gától függene; mindeneknekelőtte erre kellene 
bizonyos effélékhez értő tiszt, férfiakat activisálni, 
a kik ingyen, jó lélekkel, szoros és mind a négy 
Yen. Suptdtiának évenként megküldendő szám-
adás terhe alatt tartoznának ugyan szolgálni, 
hanem az institutum dolgában tett elkerülhetlen 
uti költségeik fizettetnének csak vissza; és hiv 
szolgálatjükért lenne jussok elmaradandó árváik-
nak az institutum alumniumára „praeferenter," 
és ha jónak Ítéltetnék, 10 vagy 12 ft esztendei 
jobbítással leendő bevételtetésre. 

12. „Ezen institutum jövedelmének szapori-
• tására célozó további projectumoknak tételére, 

valamint minden tiszt, prédikátor urak meghi-
vatnának, ugy egyebek felett a Directoriumnak 
lenne kötelessége e felől a V. Suptdtiák elibe ki-
dolgozandó okos projectumokat esztendőnként 
terjeszteni. 

„Ezekből áll, Ven. Superintendentia! az én 
közjóra célzó alázatos projectumom, melynek 
illendő bővebbi megfontolásaért, és a több Ven. 
Superintendentiák előtt is hathatós közbenvetése 
által leendő ajánlásaért, nagy alázatossággal kö-
nyörgök. Mely kegyes atyai figyelmetességét, 
hogyha reménységem szerint megnyerhetem, 
sokkal boldogabbnak fogom magamat tartani, 
mintsem, ha minden ezen projectum által remél-

hető valóságos haszonnal megajándékoztatnám! 
a ki vagyok B.-Füreden, máj. 13. 1806. 

A Főtiszt. Suprtndtialis sz. Széknek méltat-
lan, de holtig hiv és alázatos tisztelő szolgája 
Látzai József. Lepsényi Pr. mk." 

Érdekes, gyakorlati haszonvehetőségüket 
mostanig sem egészen vesztett aljegyzetei az 
ajánló bevezetés, továbbá a tervezet 4. és 8-dik 
pontjaihoz minden figyelmet érdemlök bár — itt 
s még mostan mellőzhetők; — a szives érdekelt-
ség — nem kétkedünk — hogy ott helyben is 
fölkeresendi azokat. — Mint ugyancsak a „Pré-
dikátori Tárházában egyik szerkesztő,- indítvá-
nyozó értesít: ez áldásos eszme, hatását nem is 
tévesztve, minden tisztelő méltánylással fogadta-
tott. Mégis, az egyetemesen elfogadást az erélyes 
kivitelre szükségelt összes jóakarat hiánya meg-
buktatá. Romjaiból, melyeken máriusi keservein-
ket elsirjnk, fenállanak, csupán az exclusivum 
privilégium, ez is már idők óta roskadó félen; a 
diktálás után éneklés legtöbb helyütt, — és a 
népiskolai olvasókönyvül — gyéren és néhol — 
használtatás, a sok papi és tanári szegény-árva 
tanuló, s azok gyámolitásának kiáltó szüksége. 
Mik lehettek a tulaj donképi indokok, egy ilyen s 
kivált ezen indítványnak elvetésére ? nem keres-
sük ; — ugyanazért a már többé személyesen 
felelősségre nem szólítható eljárást egyenesen 
kárhoztatni sem bátorkodunk; — fájlaljuk s szé-
gyeneljük inkább, függelékül adhatnunk ezen 
történelmi jegyzetet: 

„1806. augustus 24-ki, Pesten tartatott ge-
nerál Convent 7.sz. a. határozata: „határozottan" 
(épen ez a baj! bár azzal sem jobb, határozatla-
nul) visszaveti a dunántuliak s illetőleg Lácai 
véleményét, — azaz itt bemutatott inditványát, 
és kimondja, hogy az Enekeskönyvön nyerész-
kedni nem kell." 

Talán bizony még akkor, a jelenleginél na-
gyobb mértékben sujtolá hitfelekezeti közéletün-
ket azon magyar átok, hogy egy azon folyamnak 
két partján, legalább is kétféle gondolat, tiz kü-
lönböző nemű és fajú akarás, csupán egyetlen 
semmit — nem — tevés, közérdekeltség nemléte 
uralkodjanak, s nemzeti és felekezeti nagylétünk 
buzgó apostolainak fejeikre a Confessor-martyr-
ság diszes koszorút készitgessék. Vagy talán va-
lamely, kevésbbé tisztált pietisticus gondolkozás 



csak épen az „Enekeskönyv"en ily operatiot 
engedni vonakodhatott, ugy nézvén azt, — hiszen 
liturgicum! —, mint az Ur házának külső tor-
nácaiba települendett kalmárkodást ? „Ezen plá-
numnak első mozditója — tehát — azon csekély 
örömben sem találhatta jutalmát, hogy oly fatalis 
alma lehetett, mely a maga leesésével református 
statusunk kegyes és bölcs Newtonjainak alkal-
matosságot szolgáltatott (volna) ezen „szent do-
log" körül leendő gravitatis törvényeinek felke-
resésében és megállításában" . . . saját szavai sze-
rint.Minden esetre óhajtandó,hogyha már akkor ugy 
történt, most pedig nyilvánosság elébe hazatott, 
— ha majdan elérjük a sokáig ki nem maradható 
Énekeskönyv-reformot: tartsuk számon ezen kész 
adatot, nehogy közönyös-egyszerüen „ad acta" 
tétessék. Gonda László. 

KIS- VARSÁNY REFORMÁLT EGYHÁZ MULT S JELEN 
ÁLLÁSA. 

Kis-Varsány helysége fekszik a tiszapartján, Vásáros-
Naménytöl egy negyed órányira, hol Szabolcs, Szathmár 
és Bereg megyék összeszegellenek. Régi község, mert az 
1824-be lerontott Egyháza épitésmodora nyilván mutatta, 
hogy a reformátió korszakát jóval megelőzte. Ki ? s mikor 
hozta ide be a reformátiót ? sürü homály fedi. Gyanitani 
azonban lehet, hogy a szomszéd Nagy- Varsány községben 
lakott Gyulaiak, mint itten, de a környékben is legtekin-
télyesebb birtokosok, hozhatták- be; mire mutat azon kö-
rülmény is, hogy nemzetségi sírboltjuk még most is, a 
szomszéd igen régi nagyvarsányi- reformált egyház ima-
háza alatt van, noha, miután a mostan élő Grófok nagy 
attya catholizalt — abba temetkezni megszűntek. 

Hogy jókor bejött a reformátió, mutatja azon körül-
mény, hogy 1569-ben papjok volt Nicodemus (lásd Lampe 
História Eccltica pag. 249.) Ettől az időtől azonban egész 
1717-ig kik lelkipásztorkodtak itten, tudni nem lehet; de 
hogy ezen reformált egyház fenállott, világos onnét is 
hogy 1643-ban több kisvarsányi lakosok egy ezüst, felül 
megaranyozott poharat ajándékoztak az Urvacsorája kiszol-
gáltatására, mely az ujabb időben nagyobb s díszesebbel 
cseréltetvén fel, jelenleg keresztelő pohárul, s csupán a 
házhoz betegek számára viendő Úrvacsora osztásakor 
használtatik. 

1717 óta kik voltak lelkipásztorok és isk. tanitók, 
egyházi jegyzökönyvünkből szóról szóra kiirva, ide re-
kesztem : 

„Anno 1717 lakozott Kis-Varsányban tiszt. Bölcskei 
ur; de melylyik esztendőben és hova költözött innen, nem 
tudatik. 

Azután következett Debreczenyi István nevezetű 

Prédikátor, és lakott itten mintegy 14 esztendőkig — két-
izben — innen ment Bátkára. 

Annak utánna jött bé Kis- Varsányba tiszt. Tsengeri 
József ur, és itten lakott nem tudatik hány esztendeig, in-
nen ment az ibronyi Refta Ekklába. 

Annak utánna jött ide Kis- Varsányba Szendrei ne -
vezetű tiszteletes prédikátor, és lakott itten mintegy két 
esztendeig, innen hová ment nem tudatik. 

Anno 1726-dikba jött Kisvarsányba tiszt. Győri 
András, itt lakván mintegy két esztendeig, megholt, és itten 
temettetett el. 

Annak utánna lakott itten Bagosi nevezetű tiszt, pré-
dikátor, és itt lakván mintegy két esztendeig, ment innen 
a bogáthi Rfta Ekklésiába. 

Annak utánna a Pestis bekövetkezvén, jött Kisvar-
sányba predikátorságra tiszt. Ráczkövi István, és itt szol -
gálván mintegy másfél esztendeig, megholt a Pestisben, és 
ugyan Kis Varsányban temetetett el. 

Anno 1745-benjött Kis-Varsányba predikátorságra 
tiszteletes Ballay János és itten szolgálván mintegy két 
esztendeig — itt holt meg. 

Anno 1747-ben jött Kis-Varsányba tiszteletes Huszt 
István, itten töltvén nyolc esztendőket, ment innen 1755-ik 
eszt. Besenyődre. 

Anno 1755-ben jött Kis-Varsányba predikátorságra 
tiszt. Megygyasszai András, és töltvén itten nyolc eszten-
dőket, ment innen Anno 1763. N. Varsányba. 

Anno 1763. jött Kis-Varsányba predikátorságra tiszt. 
Jenei István, és itten lakván két esztendeig, ment innen 
1765-ben Pálczára. 

Anno 1765. jött Kis- Varsányba tiszteletes Debre-
ceni Béniámin, és itt lakván esztendeig, 1766-ban ment 
innen Bakára. 

Anno 1766-ban jött Kis-Varsányba tiszteletes F e -
kete János uram, és eltöltvén két esztendőket, ment innen 
1772-ben Pálczára. 

Anno. 1772-ben jött Kis-Varsányba predikátorságra 
Szele Mihály, és eltöltvén 21 esztendőket, innen ment 1793 
ban Hodászra. 

Anno 1793. jött Kis-Varsányba predikátorságra tiszt. 
Tóth Sámuel uram, és ment innét Jékére 1794-dikben; egy 
esztendőt töltvén itt. 

Anno 1794. Die 2. Apr. behozattattam a prédikátori 
szent hivatalra ezen K. Varsányi szent Ecclába én Gönci 
István rnpr. ki is eltöltvén itt 4 esztendőket, vitetett Gé-
génybe anno 1798. 

Anno 1798. Die 11-a Április Én Miskolczi Szigyártó 
János — Gyulajból ezen kisvarsányi Rfta ns. Ekklésiában 
lejendö papi sz. hivatalnak folytatására béhozaltattam 
m. s. k. Minek utánna 6 esztendőket eltöltöttem volna, a 
7-ikre és a ns. Ekklésia által becsülettel marasztattam és 
megfogadtattam volna; sőt Fő Tiszt. Superintendens ur 
által is meg hagyattattam volna, a T. Hunyady Sigmond ur 
méltatlan haragja miatt a V. Tractus által Gyulaházára ren-
deltetvén, elvittettem Die 4 - a Apr. 1804. 

Anno 1804. Die 4-a Április Én Nemes Jósef Eőrböl, 



ezen kis-varsányi ref. ns. Ekklésiában lejendő papi sz. hi-
vatalnak folytatására behozattattam, és minek- utánna hét 
esztendőket eltöltöttem, vitettem 8-a Április 1811 Pácára. 

Anno 1811. Die 8-a Április Én ns. dörgetsei Farkas 
Dániel a panyolai Rfta ns. Ekklésiából hozattattam prédi-
kátori szent hivatalnak folytatására ezen kisvarsányi ref. 
ns. Ekklésiában. Itt holt meg- 1830-ban, és eltemetetett 
tiszteségessen *) . 

1831-ik Eszt. Én Nagy Sándor — minekutánna 
elébb esperesi engedelem mellett törvényesen meghivattat-
tam volna; ugyan ezen esztendő Sz. György havának 6-dik 
napján behozattattam a K.-Varsányi ns. Ekklésiába a pré-
dikátori sz. hivatalnak folytatására Ny. Bogdány városból — 
az hol 25 esztendőkig békességben laktam, és az 26-ik 
esetendöre is egy szivvel lélekkel marasztatván, meg is 
maradtam volt. . . . Fentnevezett tiszt. Nagy Sándor 21 
éveket mint közkedvelt lelkész Kis- Varsányban eltöltvén, 
1852-ik év Martius 27-n rövid, — de sulyosb fájdalmak 
kiszenvedése után megholt. Utána 

1852-ik év Április 5-én, Én Nagymáté Ferenc, mint 
akkori segédje nyertem meghivást a lelkészi sz. hivatal 
folytatására — a kisvarsányi egyház kicsinyeitől s na-
gyaitól. Mely hivási kérelmét az egyháznak a Főtiszt. Su-
perintendentia meg is adta. 

A kisvarsányi Oskola mestereknek lajstroma: 
Anno 1726. jött Kis- Varsányba Oskola mesterségre 

Szilágyi nevezetű, és itten hány esztendeig lakott, s hová 
ment, nemtudatik. 

Annak utánna következett Turi, hová ment innen nem 
tudatik. 

Annak utánna bizonyos ideig nem volt a kisvarsányi 
Ekklának Oskola mestere. 

A pestiskor jött Kis-Varsányba Osk. mesterségre 
Böszörményi István, és itt lakván két esztendeig, itten 
megholt. 

Annak utánna idővel többel mint 30 esztendőkkel ez 
előtt jött Kis-Varsányba Oskola mesterségre Nagy Gábor, 
innen ment Jánosiba. 

Annak utánna következett Vári István, ki is szolgált 
itten mintegy két esztendeig, s innen ment Pácára. 

Anno 1763. jött bé Balog István, itt lakott 2 eszten-
deig, innen hová ment nem tudatik. 

Anno 1765-ben jött be Vári Péter, és itt lakván 2 
eszt. ment Ibronyba. 

Anno 1767. jött Kis-Varsányba Gáthy István, és in-
nen ment Piricsére. 

Anno 1771. jött Kis-Varsányba Oskola mesternek 
Hajnal Gergely, és itten lakván 3 esztendeig, ment innen 
Tasra. 

* ) E néh. tiszteletes férfiú anyagilag is meglevén áldva a 
Gondviseléstől — jóravalósága bizonylatául tetemes 
kiadásai közepett a kisvarsányi Egyházat — 200 = 
kétszáz pengő forinttal ajándékozta meg, mely öszve-
get mint az egyház által töle felkölcsönözött adóssá-
got, Isten dicsőségére hagyományozott. Béke porai 
felett! N. m. Ferenc. 

Anno 1774. jött ide Böszörményi István, és eszten-
deig szolgálván — megholt itt. 

Anno 1775. jött be Lökös János, két esztendeig lak-
ván itten ment innen Gyulajba. 

Anno 1777. jött Kis-Varsányba Jesztrebi István, itten 
lakván 2 esztendeig, ment innen Pátrohára. 

Anno 1779. jött Kis-Varsányba Dékmár János, és 
itten lakván két esztendeig, ment innen Sényöre. 

Anno 1781. jött Kis-Varsányba Szele József, és esz-
tendő múlva ment Békés vármegyébe — Tarcsára. 

Anno 1782. jött bé Gyöngyösi Márton, és itten lakván 
2 esztendeig, ment innen Kótajba, vagy Kereszturra. 

Anno 1784. következett Némethy Sámuel, és esztendő 
múlva ment Jékére. 

Anno 1685. következett Kereki István, esztendőt e l -
töltvén ment Panyolára. 

Anno 1785. jött Kis- Varsányba Vincze András, és 
eltöltvén 3 esztendőt, ment Ó-Fejértóra. 

Anno 1789. jött Kis-Varsányba Oskola mesterségre 
Kántor Sámuel, ki is eltöltvén itten három esztendőt, ment 
innen Berencsre. Kinek helyébe 

Anno 1792. hozattatott bé helységünk Oskola Mes-
terségére Ó-Pályibul Szabó Imre. Ki is eltöltvén itten 
12 esztendőket vitetett innen Jándra. 

Anno 1804. hozatott bé helységünk Oskola mester-
ségére Gebéről Farkas István, ki is eltöltvén itten egy esz-
tendőt, vitetett innen Hodászra — kinek helyébe. . . 

Anno 1805. hozatott Kis-Varsányba Oskola Mester-
ségre Kis-Várdából Ivánka Ferencz, ki is eltöltvén itten 
egy esztendőt, vitetett innen Megyerre. 

Anno 1806. Jándról ismét behozattatott Szabó Imre, 
a ki is ezelőtt 12 esztend. lakott itten. 

Anno 1813. hozatott be ezen kisvarsányi Rfta. ns« 
Ekklésiába Oskolatanitóságra Puskás Mihály Ugornyáról. — 
Gondos szorgalommal ápolván 41 éveken keresztül Kis-
Varsányban a népiskolai növendékek seregét, mint elévült 
isk. tanitó hivataláról lemondott, s az érdemes egyháztól 
nyugdijt nyert agg — ment fiához akkori papi lelkész 
(a felsőszabolcsi helv. hitv. egyh. megyében) Puskás Ist-
vánhoz, hol kevés idő múlva meghalt. Utánna 

1854-ik év Április 24-n jött a kisvarsányi Isk. tani-
tói hivatal folytatására a S. pataki anyaiskolából — mint 
másod éves theologus — Sárközi Gedeon. Ki is itt 4 évig 
tanitóskodván, elment Madára t. Péchy László urnái mezei 
gazdaságot folytatandó. . . Utánna. . . 

1858-ik év Április 6-án jött Kis-Varsányba K. Apáti-
ból isk. tanítónak Milotai István, — ki innen a n. t. egy -
házmegyei Consistorium által K. Apátiba f. 1860-ik év 
Mart. 8-n vissza rendeltetvén, utána ugyancsak K. Apá-
tiból Nagy Gábor rendeltetett Egyházunkba iskola-
tanitóul. 

A mi Egyházunk jelenlegi állását illeti, számlál 669 lelket. 
Van 1834-en bevégzett tornyostemploma, mely akár kül alak-
ját, akár belső felszerelését tekintjük, egy a legdíszesebbek 
közzüla felsöszabolcsi helv. hitv. Egyházmegyében ; van két 
harangja, melynek egyike 1855-be került vissza hat évi-



számkivettetése után az aradi várból. Van a tagosítás óta 
a földes uraság kegyességéből szántó földje, malma stb. 

Az egyházi lap 8-dik számában Lónyai Menyhért 
ur által közlött tervet egyházunk már a mult év elején 
életbe léptette. Ugyanis, ezelőtt két évvel a felsöszabolcsi 
helv. hitv. egyházmegyei gyűlésre tiszteletes Béressy Jósef 
vajai lelkés ur, az esperes s superintendensi díjazásra 
nézve, egy a Lónyai Menyhért úréval tökéletesen meg-
egyező tervet nyújtott be, mely bár a gyűlés helybehagyá-
sát meg nem nyerte is, — az egyes egyházakra hagy-
ván a rájok eső teher bár mikénti fedezését, — egyháztaná-
csunknak annyira megtetszett, hogy azt kebelében már a 
mult év elején életbe léptette, oly formán: hogy az uri 
szent vacsorával először élni kivánók megrovását — köny-
nyen átlátható oknál fogva — a tervből kihagyva, minden 
keresztelendőtől, halottól, uj házasok összeesketésetől, 
kihirdetésöktől, akár követte összeesketés akár nem 10—10 
uj kr. fizettetik az egyházi pénztárba. Ezen krokból az 
egyházunkra esperesi s superintendensi fizetésekre kivetett 
összeg, minden kellemetlenség nélkül ki is került. Igy itt 
az élet és tapasztalás már tettleg megmutatta, hogy a Ló-
nyai Menyhért ur terve valóba életre való, és minden eddig 
terveiteknél legcélszerűbb. Behajtása könnyű. Biztos ellcn-
örje az egyházi Anyakönyv. Az öszves protestantismusra 
nézve igen káros lenne, ha ezen terv közmegegyezéssel el 
nem fogadtatnék. 

Községünkben az egyháziak fizetése az 1844-ben 
behozott úrbéri rendbeszedéskor csaknem egészen az úr-
béri birtokra fektettetett; oly formán, hogy: féltelkes 
gazda fizet a lelkésznek évenként 2 vék. búzát, 2 v. gabo-
nát; tanilóntónak: fél vék. búzát, fél vék. gab. Ezen 
arányban rovatván meg félteleknél kisebb birtok is. Házzal 
biró zsellérek a lelkésznek 60, a lakók 40 uj krt. — taní-
tónak [a nős cselédek 40 uj krt. — fizetnek. Ezenkívül a 
a lelkész egész — tanitó féltelek utáni szántó s kaszáló 
földet birnak. Fájdalom azonban, hogy az úrbér felszaba-
dulása óta, az urbériség egy negyede izraelita kézre ke-
rülvén, az egyháziak fizetési jövedelme is, egy negyeddel 
csökkent. Minthogy pedig az egyháziak fizetése számtalan 
községekben van igy birtokra fektetve, igen idves munkát 
cselekednék, ha valaki a mostani joghoz értő, az egyházi 
lapokban fölvilágosítást adna, nem volna e lehetséges az 
ily birtokon fektetett egyházi tartozásokat, a telekkönyvi 
bíróságnál bejegyeztetni ? hogy aztán, bár mi vallású 
egyén kezére kerüljön a birtok, az egyházi személyek jö-
vedelme csökkenést ne szenvedjen. 

Nagymáté Ferenc 
kisvarsányi ref pap. 

ISKOLAÜGY. 

NÉPTANÍTÓI ÉRTEKEZLET A GÖRGÉNYVIDÉKI HELY. 
HIAV. EGYHÁZMEGYÉBEN. 

A görgényvidéki helv. hitv. egyházmegyében három 
év óta törvényül vétetett, hogy minden évben egyszer, 

a tavaszi egyházmegyei gyűléssel kapcsolatban: átalános 
néptanítói értekezlet tartassék. A mult martius hó végén 
vettük nt. esperes ur parancsát, hogy april 9-kére a 
Körtefáján tartandó értekezleten minden tanitó mulhatlanul 
megjelenjék. S valóban csak örvendeni tudtam, midőn a 
harmincnégy megye iskolatanitóit — alig egy pár kivételé-
vel — egy helyen összegyűlve szemléltem. Azt hittem, 
hogy valahára mi is lendítünk valamit zilált iskolaügyün-
kön, de bizony ez alkalommal sem sokat mozdítottunk. 

Nt. esperes ur, több lelkész és az egész tanítói kar 
jelenlétében megnyitja az értekezletet, és t. jegyző ur a 
tavalyi értekezlet tárgyát a jegyzőkönyvből fölolvasta. 
Mult évi tanácskozásunk tárgya a vallás és történelem ta-
nitásmódszerének megvitatása vala; s jelen alkalommal is 
e tárgyak, de főleg az utolsó vétetett tanácskozás alá. 
Azonban fájdalommal kelle tapasztalnunk, hogy a mi érte-
kezletünk nem értekezlet — hanem inkább : szegénység és 
szenvedés okozta keserű kifakadások zűrzavara vala. Ugy 
látszik, nem azért gyűltünk egy kerek esztendő lefolyta 
után össze, hogy az alatt tapasztalt ismereteinket közöljük 
s azokat tisztába hozzuk; hanem azért, hogy az évben 
összegyűlt panaszainkat, miket az anyagi nélkülözés, élet 
terhei okozlak — ott egymás előtt kiöntsük. 

Testvéreim az Úrban! ez a mi dolgunk igy nem ren-
dén van! 

Én jól tudom, hogy mily állapotban vagyunk, mert 
énmagam is eléggé érzem a nyomorú helyzetet, de min-
denekfölött önmagunk segítsünk magunkon, azután várhat-
juk, hogy mások is segítsenek rajtunk, mert: a ki elhagyta 
magát, azt az Isten is elhagyja. 

Ha igy értekezünk, akár száz esztendeig is, mi an-
nak semmi hasznát nem látandjuk. Mert mit ér minden 
igyekezetünk , ha esztendőben egyszer egy pár órára 
összeülünk, s ott egy-egy tárgyat kiragadva az összes 
népiskolai tantárgyak közöl — arról a legkisebb előleges 
egyezkedés , eszmecsere nélkül beszélgetünk majdnem 
annyiféle, a hányan vagyunk ? Még egyszer ismétlem: ez 
nem rendén megy; igy mindig csak egy-egy Bábel-tornyot 
építünk. 

Jöjünk tisztába önmagunkkal, kezdjük elöl a dolgot! 
Történelmet tudni növendékeinknek szép ugyan, s elkerül-
hetlen szükséges is, de mikép gyönyörködhessék a növen-
dék majd az iskolából kikerülve azokban a szép hazai tör-
ténetekben : ha nem tudja azokat — elolvasni ? — Meg-
vallva az igazat, mi bizony még az olvasástanitással állunk 
különösen igen gyenge lábon; pedig tagadhatlan, hogy 
mig ezzel tisztában nem vagyunk, addig, valamint egyéb-
ről, ugy rendszeres történelemtanításról sem igen szólha-
hatunk. Egyházmegyénkben 36 iskolatanitó van, s azok 
közöl 12 tanit hangoztatva irás nélkül; 4 (mond négy) 
irva-olvastat, — s kimondjam-e, hogy a többiek még most 
is azzal a szerencsétlen betünevezö-módszerrel kínozzák 
növendékeiket! 

E hiány rám igen érzékenyen hat, s ezért jelen alka-
lommal vagy három ivnyi gyakorlati alakba tett utasítást 
írtam az olvasástanitásról — és vittem magammal, hogy az 



értekezleten felolvasva: valamit ezáltal segítsünk szánandó 
állapotunkon; de az idő rövidsége és az emiitett tárgynak 
széles alaponi vitatása megakadályoztak szándékomban. 

Mindenekfölött tehát a dolog ABC-jére kell térnünk 
s azon segítenünk, a mi mindnyájunkra nézve égető szük-
séggé vált, tudniillik: az olvasástanitás módszerén; s ha 
azon tulmentünk — léphetünk fokozatosan a többi tár-
gyakra. 

Hogy pedig minél rövidebb és jobb uton érhessük el 
a célt, legelőbb is értekezleteinket kell évenként legalább 
négyre szaporítanunk, s azok alakját és irányát meghatá-
roznunk ; de erről, ha a tér engedi, egyszer el fogom 
mondani egyszerű nézetemet. 

Szászrégen, april 15. 1861. Gergely Lajos 
ref. tanitó. 

A „NÉPTANÍTÓK KÖNYVE" 1861-dik évi folyamá-
ban volt egy cikk, a melynek rövid tartalma ez volt: „mi 
felső baranyai tanitók is ébredünk, mert megértvén a kor 
kivánatait, a tanítói értekezleteket felállítottuk" s most 
— fájdalom — ismét elaludtunk. 

Egy évi munkája — ezen a téren — ez egyház-
megyei tanítói karnak — tisztelet a kevés kivételeknek — 
hasonlít az álomlátáshoz, mely a felébredés után csak is 
álomnak bizonyul. A néhány jobbak részéről — jó kedv — 
kitartás — s minden szükséges kellékekkel megkezdett 
munka dugába dölt. Elkeseredés született a nemes érzel-
mek helyén azon keblekben, melyek igyekeztek hatni tiszt-
társaikra ; utat akarván mutatni, hogy mi módon lehet min-
denektől becsülésünket kivíni, a honnak, — az anyaszent-
egyháznak bajnokokat, hü fiakat nevelni. 

És mind e sok szép remény meghiusult az által, hogy 
a hivatalokban avatatlanok — ez legkevésbé sem lehet sértő 
kifejezés többekre — az értekezleten meg nem jelennek, 
az ellenök hozott határozatokat gűnynyal fogadják. 

Igaz, vannak tanítóink közt olyanok, kikre büszke 
lehet egyházmegyénk; de ép azért kellene, hogy min-
denek jelen lennének az értekezleteken, melyeknek célja : 
az egymás közti barátságos eszmecsere által, iskoláinkat a 
lehető tökélyre emelni. 

Az értekezletek fenállása óta ismerem az egyház-
megye — különösen a siklósi kör — tanítóinak munkás-
ságát, de nem sok örvendetest tudnék felmutatni; s a ha-
nyagság — mert ennek ellenkezőjét kezdet óta sem ta-
pasztaltam — oly fokra hágott, hogy ez évi april 5-kén 
tartatni akart értekezletre 15 tanitó közül 7 jelent meg, 
s határozatunk ebben öszpontosult: „kéressék fel a nt. 
egyházmegye, az ily hanyag tanitók rendreutasitására, 
vagy teljesen oszlassa fel az értekezletet, nehogy a 
többiek — mások hanyagsága miatt — idejöket hiába 
vesztegessék. 

A mondottak — bár e tekintetben a panasz általános, 
— leginkább illetik a siklósi kört; mint a hol a legjobb 
egyházak levén, természetesen tanítóikat legjobban dotál-
ják ; s még is a helyett, hogy zászlóvivője lenne egyház-

megyénknek a nevelészet magasztos eszméje körül — 
mire — ismerve egyéneinket — alkalmas is volna, — 
a mindennapiság legalacsonyabb sphaerájában találja jól 
magát. 

Semmivel sem kisebb panaszunkat, lelkész urak ellen 
is, kik magassabb képzettségük és tudományosságuk mellett 
segítőink, útbaigazítóink lehetnének, kik alapszabályaink 
értelmében, mintegy erkölcsileg tagjai az értekezletnek, s 
még is a rendes elnökön kivül, alig egy — kettőhöz van 
szerencsénk. 

E hó 22-dikén tartand az egész egyházmegyei ta-
nitókar nt. főesperes ur elnöklete alatt nagy értekezletet, 
váljon lesz-e siker ? 

Végül nem hagyhatom említés nélkül egy tanitótár-
sunk Vikár Gábor urnák tanítói pályájáróli leköszönését, 
kire méltán illett e nagy szó: „tanitó." Annál fájdalmasabb 
pedig, jelesebbjeinknek lelépése, mert ifjabb tanítóink 
vajmi nehezen képesek átmenni még azon gyenge egy -
házmegyei vizsgálaton is, melynek csak a neve szigorlat. 

Kis-Harsány Apr. 9-kén 1861. 
Bokor Benő academ. rector. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

TÁJÉKOZÁS, A BÖLCSÉSZET ÜGYÉBEN FENFORGÓ 
VITÁHOZ. 

II. 

A kinek a bölcsészetről csak egy kis fogalma van is, 
tudni fogja, hogy az egy szétdarabolhattam egész, a gon-
dolati szükségességen alapuló igazságoknak szabatosan 
egybealkotott rendszere; a ki tehát bármely bölcsészeti 
rendszert elsajátítani, annyival inkább megítélni akar, attól 
nem kevesebb követeltetik, minthogy az egész rendszerben 
otthonos legyen. Épen ebben áll a tudományok tudomány-
jának egyéb positiv s tapasztalati tanoktól való lényeges 
különbsége. 

Nem azt akarom ezzel mondani, mintha más tudomá-
nyoknál a rendszeres egybefüggés, az ismeret teljessége 
szükségtelen volna ; hanem csak azt és annyit, hogy más 
tudományoknál nem épen lehetetlen egyes részleteket is , 
helyesen s alaposan birni az egész nélkül, — a bölcsészei-
nél azonban teljességgel nem. — Lehet valaki az ó kori 
történetekben járatos, és a szó teljes értelmében tudós, a 
nélkül, hogy p. o. a közép, vagy uj kor történeteit is kellő-
leg ismerné, és megfordítva. Lehet valaki jó botanikus, — 
kevésbbé jó zoologus. Jó mathematikus, — rosz mérnök. 
Nagy törvénytudó, rosz politikus stb. — A tapasztalati s 
positiv tudományoknak meg vannak saját, olyként cordinált 
alkatrészeik, melyek, bár szinte egy egészet kell, hogy al-
kossanak, de még sem oly egymásból folyó, egymást szülő 
igazságokat tartalmaznak, hogy az egészből kivenni is 
nem lehetne. 

Ennek oka az, mivel, hogy a tapasztalat s valóság — 



szóval az észrevételek világa, mely után ama tudományok 
készülnek, maga is különültségben tűnik föl; a tárgyakat ö 
maga is részletenként terjeszti elö. 

Nem igy azonban a bölcsészel; mint a mely néma 
tapasztalat kíilönültségei szerint, nem kivülröl vett, külön-
féle elemekből összeszerkesztett ismeret; hanem a dolgok 
eszmei létének, vagyis azokban levő okosságnak, észi 
szükségességnek kimutatása. Igazolása más szóval annak, 
hogy a dolgok igazsága, a bennük nyilatkozó ész, melyben 
azok mind megegyeznek, a mit a vallásos hit szebben ugy 
fejez ki, hogy: Egy az Isten, a ki mindeneket teremtett. 

A bölcsészetben tehát dilettánskodni nem lehet. S a 
ki ezt akarná tenni — ki egyes, kikapott tételek ismereté-
vel akarná annak ügyeit intézni: az eo ipso bezárta maga 
előtt az annak szentélyébe vezető ajtót; annak bölcselke-
dése nem egyéb kontárkodásnál. 

Nem tehetek róla, hogy Brassai kéz alatti philoso-
phiai pőrében maga szolgáltatott bizonyságot arra, mikép 
ezen Ítélet az ö bölcselkedésére is alkalmazandó. 

A második közleményben ugyanis (Korunk 71. sz.) 
Brassainak saját szavaiból veheti ki az olvasó, a mit én 
fölebb mondottam volt, hogy az ö polemizálása nem a 
Hegeli bölcsészet, hanem annak egyes kikapott tételei ellen 
van irányozva. ,,Nem szabad-e nekem" — úgymond a 
többek közt—Hegel egy, vagy más állítása ellen kikelnem, 
ha szinte nem tudnám is, mit mindent hozott ő fel támoga • 
tására munkái 19. kötetében ? Más volna, ha én a Hegel 
egész philosophiai rendszeréről akarnék írni. Akkor iga-
zán lehetne kívánni tőlem, hogy öt át meg áttanuljam; de 
igy — hol a bün ?" 

Ezt maga Brassai mondja, elég világosan és érthe-
tően ; még pedig nehogy a vádiratomat biráló szemlésznek 
alkalmat adjon, feddöleg állítani szembe az ő léha modorával 
az én komoly fejtegetésemet, — mondja egész komolyság-
g a l , sőt buskomorsággal (nb. ez elmésség akar ám lenni); 
s még példát is hoz fel erősségül, hogy nevezetesen felöle 
akár egy egész füzetet, vagy könyvet írhat teli szemlész a 
„szélfordulás theoriája" elleni polémiával; s akár legyen, 
akár ne legyen igaza, ö azért soha nem fogná mondani: 
„látszik, hogy ez a szemlész nem ismeri Dovet, s nem tudja 
mily nagy phisicus, jelesen meteorologus ö." 

Ehhez nem kell commentár. Tisztán láthatja az olva-
só, minő fogalmai vannak Brassainak a bölcsészetről; — 
neki ép ugy lehet egyes philosopiai tételek ellen polemi-
zálni, mint egyes természettani theoriák ellen. 

Ám szabadítsa föl magát Brassai, ha neki tetszik, 
ilynemű polemizálásra s tartsa magát akkora philosophus-
nak, a mekkorának csak akarja: de azzal ne áltassa magát, 
hogy ily fogalmaival mások is annak tartják; legkevésbbé 
pedig azzal, hogy ily kiváltságok usurpálása — az igazság 
keresés törvényeinek lábbal tapodásaért szárazon ma-
radjon. 

A tudomány és igazság nem ismer kiváltságos osz-
tályokat, itt mindenkinek egyenlő jogai, egyenlő köteles-
ségei vannak. — Azért, ha még egyszer oly nagy tudós 
volna is valósággal, mint a mekkorának némelyek képzelik, 

s még egyszer oly alaptalan handabandát ütne a bölcsészet 
mezején: ha senki más nem is, én mindenesetre fel-
emelném szavam, s védelmére kelnék [a tudomány szent 
jogainak. 

Most is tehát mindaddig, mig a philosophiai köztudat 
által eg yértelmüleg vallott azon igazságot, hogy a bölcse-
leti rendszer szétdarabolhatlan egész, hogy annak egyes 
tételeit csak az egész rendszer alapos ismerete mellett, 
lehetséges helyesen és világosan érteni: a mig mondom ez 
igazságot megerőtlenitve és ledöntve nem látom: addig 
nem állhatok el kimondott nézetemtől; lehet Brassai — 
nagy mathematikus, llnguista — lehet minden egyéb; — 
de philosophiája — csak satyrája a philosophiának. 

Valóban, neki a philosophiáról igen alantjáró fogalmai 
vannak, s azon hitben látszik lenni, hogy arra semmi külö-
nösebb adomány nem kívántatik. — A védiratomat biráló 
szem lész azon állítására, hogy a Hegel philosophiája olyan 
volna Brassaira nézve, mint uj bor az ó tömlőben: egész 
naivul azt feleli, hogy mikor a Hegel philosophiája nemcsak 
uj, hanem a divat és dicsőség tetőpontján volt, ö a 30-ak 
körül járt. Elég vén arra, hogy megérthesse, és elég ifjú 
(uj tömlő), hogy megtarthassa. — De nem tetszett, nem 
bűvölte el a divatos philosophia. — Azt mondta a róka is a 
szőlőre, melyet el nem ért, hogy „non dum matúra, —• nolo 
acerbam sumere." 

A bölcsészet barátai méltán fognak csudálkozni, hogy 
oly polémia ellen, melynek irója ily nyilvánságos testimo-
nium paupertatist ad ki maga mellett, a legcsekélyebb fá-
radságot is vettem magamnak cáfolatot irni. 

Én mégis azt hiszem, tartozunk a felelettel, nem 
annyira Brassaira, mint az ügyre való tekintetnél fogva, a 
mely ily megtámadással szemben valósággal kettős léptek-
kel baladhat előre. — Nem kétlem tehát, hogy a védirato-
mat biráló szemlész is lefogja róni ebbeli tartozását; any-
nyival inkább, mért Brassainak e pöre jó részt ö ellene 
látszik irányozva lenni. 

Ez ok miatt én a specifice ő hozzá és ellene intézett 
részét a pörnek — a mennyire lehet érintetlen kívánom 
hagyni; s azokra fogok szorítkozni feleletemben, miket a 
phalanxhoz, s némileg hozzám, mint theologushoz, intézve 
mondott el a tudós pörlekedő. 

Brassainak fixa ideája, hogy a Hegel-féle philosophia 
elbukott. — Nem fogy ki ennek folytonos emlegetéséből, 
ismétléséből. 

„El biz az, el van bukva a Hegel-philosophia, elsü-
lyedve a tátongó mélységbe, mely a többi rendszereket is 
rövidebb, hosszabb uralkodás után elnyelte." Még egy 
elmés verset is idéz rá : 

„Haza takarodtak a jámbor vendégek, 
Csak néhány szilajabb maradt a bor mellett." 

És hogy magát körül sáncolja, nehogy egy nem 
védett, vagy nem védhető ponton reá rontson a forinidabi-
lis tábor; bővebben is megmagyarázza a dolgot ilyetén-
képen: 

„Midőn én — úgymond — a Hegel-philosophia el-
hunytát állítom, értem alatta annak a philosophiai nagy ága-



zatnak, melyet más összefoglaló kifejezés hiányában 
Pantheismusnak nevezhetünk , azt a határozott alakját, 
Hegel formulázta kifejezését, mely a thesis, antithesis és 
synthesis walzer-rythmusában táncolva akará construálni a 
világot. Mert hogy maga a Pantheismus, ez a janus fej, 
melynek egyik arca a realismus, másik az idealismus, a 
Hegel szabta tógát, vagy frakkot levetve, mindig áll és 
hatalmaskodik, vak volna, a ki tagadná. — Gyanúm van, 
hogy Sz. is és védence csak azt sürgetik, amaz az „egységes 
álláspont," „egységes bölcsészet," Peti József „eszmeelvi-
ség" nevezete alatt." 

Kevésbbé avatatlanokat képes volna talán félrevezetni 
e nagy nekikészülés, ezen alaposságot játszó nagy fenék-
kerités; — pedig az egész nem egyéb egy kis cselfogásnál. 
— Olyasforma harci készülődés, melynek háta mögött szép 
tisztességes visszavonulás történik. Lássuk csak hogyan ? 

Lélektani alapon fejtegetett logikájában az volt még 
a nagy kifogása Brassainak Hegel ellen, hogy ez az isme-
ret anyaga és formája, a tárgyi világ és gondolkodás stb. 
közti különbséget tagadván rendszerében: ezáltal a foga-
lomzavar lett teljessé. — „Markó leggyönyörűbb tájképét 
zsuroljuk összevissza — úgymond — olajos szivacscsal, 
mig sem ég, sem föld, sem hegy, sem lapály, sem szikla, 
sem erdő nem látszik rajta, s aztán mondjuk, hogy nem 
festett tájképet" stb. — Szóval nem tetszett neki Hegel 
rendszerében, hogy az, egységet követel; mert az egységet 
nem tudta másként képzelni, mint a különbségek össze-
visszazsurolását. 

Erre annak idejében megfeleltem vádiratomban. — 
Szólott róla bírálatában a szemlész i s ; — még pedig oly 
meggyőzöleg, oly hatályosan, hogy Brassai maga kénytelen 
elismerni, miszerint az emberi ész egységi vágya ügyes 
fejtegetéssel kimutattatott (Korunk 72.). 

Most már tehát az egység ellen nem szólhatván, más 
valamit kelle felhozni, amin nyargalhasson, s legcélraveze-
tőbbnek találta a Pantheismussal való vádolást. Peti József. 

BELFÖLD. 

ALSÓ-BOBSODI EGYHÁZMEGYE folyó hó 10,11- ik 
napján tartotta közgyűlését nt. Édes Albert és esperes és 
nagys. tolcsvai Nagy Gedeon s. gondnok ur elnöklete alatt 
Sajó Kereszturban. Hol elsőben is, a reggeli isteni tíszte-
etre templomba sereglettünk, onnan az iskolába a gyű-

lésbe, mit esperesünk érzésteljes imával s rövid velős 
mondókával nyitott meg, meghatóan buzdítva az egyházi 
ügy férfiait, mondván, hogy miután a haza köz sorsa j e -
lenben már a törvényesség terére jutott, azon nemes ön-
tudattal, hogy a nemzeti autonómiát szorongató korlátok 
közül lett kiszabadulásra vezető ösvényen, az első réstö-
rök az evangyeliomi szabadságot lehelő hit bajnokai valá-
nak, nyug-odt szívvel térhetünk meg mint Cincinnatus 
saját ekénkhez, az egyház és iskola körében, a tiszta er-
kölcsi maghintésre, azon nagy feladatnak megfelelni tö-

rekvéssel, miszerint valamint elhunyt dicső elődeink, 
minden rang, fény és az oly igen megérdemlett méltány-
lásban részesülhetéstől is megfosztva, sőt többnyire sze-
génységet, lenézetést, néha üldöztetést szenvedve a hazai 
nyelvnek, nemzetiségnek, szellemi szabadságnak oszlopai 
voltanak, ugy mi is e ránk bizott nemes munkában, ha bár 
háttérben hagyatnánk is, meg ne lankadjunk stb. — Meg-
nyittatván e szerint a tanács ülés : 

1. Az esperesi hivatal által a mult őszi gyűlés óta 
végzett teendőkrőli előterjesztés olvastatott fel, melyből 
felemlítendő az, hogy esperesünk az iskola látogató hiva-
talnokok számát az eddigi 10-ről 4-re olvasztotta le, 
meggyőző nyomos indokai, körül- belől, a sok bába közti 
gyermek sorsát juttatták eszünkbe. — I)e e szám leolvasz-
tást nem tartá elégnek a cél előmozdítására, hanem mivel 
az iskola látogatók általában igen kedvetlen vendégek sok 
egyházban, miért ? könnyű kitalálni, s ha még ok leszen 
rá,.másszor kitalálom irni is; s mivel ezekről az egyházak 
sem magokról, sem fogataikról nem szívesen gondoskod-
nak, sőt megtörtént az esperesi hivatalhoz tett panaszos 
jelentés szerint, hogy egy népes egyházban, a saját alkal-
mán körutazó látogató lovait ugyancsak megkoplaltatták, 
egy üres hideg ólba zárván azokat egész éjjelre pipázni; 
hol ? ha még egyszer ilyet cselekesznek kiirom; espe-
resünk, hogy mint monda, a szent ügyben fáradozók kör-
utazása némileg könnyittessék, saját erszényéből a látoga-
tóknak évenkint fizetendő tiz tiz, a négynek negyven fo-
rint tisztelet dijt ajánlott. — Erre a gazdag, de hideg lel-
keknek példányul, a közjótékonyságban esperesünket min-
dig megelőző nemes vetélytárs ngos Nagy Gedeon ur, 
kinek az iskolák körüli feláldozó jótékonysága a pataki, 
miskolci iskolák, leány növelde s több falusi egyházak 
jegyzökönyveiben a késő maradék előtt is emelékoszlop 
gyanánt leszen, 200 o. forintot tett örökös alapítványul az 
iskolai nevelés oltárára, hogy annak kamatja szinte a láto-
gatók tisztelet dijjául szolgálván, ezentulra az e.-inegye 
közigazgatási pénztárából hozzá évenkint 30 o. forint adat-
ván, egy- egy iskolalátogató dijja az esperesi ajánlattal 
együtt 20 és 20 o. forintra emeltessék. — Elrendeltetvén 
ezúttal egyszersmind, az e.-megye iskolai bizottmány ala-
kulása is akképen, hogy annak állandó tagjai a négy 
iskolalátogatón kivül, azon tanítók legyenek, kik pél-
dányiskolát fognak felmutatni. — Elnökségét e.-megyénk 
köztiszteletben álló világi elnöke szíveskedvén önként 
elválalni. 

2. Az egyházmegyei tanácsbirót választó felbon-
tott szavazatokból, általános többséget nyert onodi lelkész 
tiszt. Fekete Károly urat 29 találván, az e.-m. gyűlés a 
szokott mód szerint felavatá, s a megürült főjegyzői hiva-
tal betöltésére a szavazás elrendeltetett. 

3. A poroszlai egyház folyamodványa vétetett tár-
gyalás alá, melyben a lelkészi fizetés járulékát tevő nyolc 
szekér szénának a dijj ivböl ezentulra kihagyatását kérel-
mezé. Indokolván kérelmét azzal, hogy e széna mennyi-
ségét akkor midőn, a poroszlai egyház hivei a Poroszló 
körül fekvő szénatermő pusztákat birták, a nélkül fizethe-
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ték, hogy megérzették volna. Jelenleg azonban, a mit 
drága pénzen bérelnek részvény utján, ahhoz nagy rész-
ben katholikusok, sőt izraeliták is birván részvénynyel, a 
nyolc szekér széna megadásába bele nem egyezhetnek. 
De más részről miután a lelkészi hivatal az elébbeni 6 
köblös földbirtok helyett a tagosítás által 60 köblöst nyert, 
ezen nyolc szekér szénát könnyen nélkülözheti. Más 
tárgya a kérelemlevélnek az volt, hogy az első tanitó elég 
fizetéssel lévén jutalmazva, midőn tanítványinak száma 
30 — 40. a kisebb fi- s leány tanitónak pedig, kiknek külön 
130 — 140 növendékkel is kelletvén foglalkozni, egyéb 
fizetése a gyermekektől adatni szokott tandijjon, s kétkét 
köblös földön kivül semmi más fizetése nem lévén, az 
kiélhetésökrc is alig elégséges; ugyanazért az első fitani-
tónak 375 véka buza fizetéséből 48 vékának a két tanitó 
fizetéséhez javításul áttétele engedtetnék meg. 

Sem az egyik, sem a másik ága a kérelemnek nem 
találtatott jogosnak, mivel a dijjívek csonkítása, csak 
az egyház eltehetetlenedése esetében engedhető meg. 
Poroszló pedig köztudomás szerint folytonosan növekedő 
jólétnek örvendhet, annál fogva méltán megvárhatja az 
egyházmegye, hogy a dijjak javítására uj forrás nyitásá-
ról gondoskodjék. 

4. Két megürült egyház lelkipásztori hivatala sza-
bad hívás utján töltetvén be T.-Keszibe Ando Lajos, Miskolc 
Csabára Sárai Szabó Sándor nyertek megerősítést. 

5. Apapi-i egyház tanitó állandósításért folyamodott, 
azon indokra fektetvén kérelmét, hogy több mint három 
évtized lefolyta alatt a három éves tanítók közül kettővel 
alig volt szerencsés, s e miatt iskolája sinledözö állapotra 
jutott, jelenleg pedig a s. pataki tanitó-elöképezdéböl oly 
egyént nyert mostani tanítójában, ki szorgalmas és ered-
ményteljes tanításával ugy a papi-i egyháznak általános 
bizalmát, ragaszkodását, mint az egyházmegyei fölügyelő-
ségnek teljes méltánylását birja. Nem akarnának tehát ez 
egyszer valahára nyert jó tanitójoktól megválni, ugyan-
azért kérik az egyházmegyei széket, kérelmüknek, egy-
házkerületi szék elé pártfogással leendő terjesztésére. 

E kérelem azon okból mivel a theologus ifjak közül 
különben is a papi-i tanítóságot senki elnem fogadván 
kitűnt, hogy ez nem is számitható az academiai előlép-
tetések közé, a fötiszteletü kerületi gyűlésre pártolólag 
terjesztendönek elfogadtatott. 

6. Két tanítói pályát végzett jeles és tudományosan 
képzett ifjú bekebeleztetést és vizsgálatot kérő folyamod-
ványa, azon okból, mivel jelenleg is felesleges a káplánok 
száma — nem vétetett fel; de jövendőre, ha segédekre 
szükség leend, azon esetre neveik jegyzőkönyvi sorozatba 
vétettek. 

Volnának még több pontok is, melyek részint «kesen 
és szép renddel elintéztettek; részint mivel nyomozást 
igényelnek, küldöttség vizsgálata alá rendeltettek, amazok 
nem annyira érdeklök, ezek befejezetlenek lévén, közlé-
sem tárgyai nem lehetnek; hanem van egy oly tárgy, 
melynél az egész e.-m. gyűlés bölcsesége oly formán 
esett gondolkozásba, mint mikor a szegény ember szekere 

sárba sülyedvén, az elöfogatot ütni sajnálja, az oldalcsa-
pást a merre menekülhetne, a két felöl lévő mély árok gá -
tolja, és akár merre tekint segítség sehonnan sem érkezik. 
Ez volt egy alapos készültségü s illő méltánylásra érde-
mes, nős és gyermekes segéd-lelkésznek elhelyezése. Több 
segédlelkészeket tartó egyházakon végig ment a kísérlet; 
de végre is sehol sem lévén a családos segédet befogad-
ható hely, s oda hol külön lak van, az időseb segédek és 
azokhoz ragaszkodó egyházak s lelkészek jogsérelme nél-
kül elhelyeztethetni nem lehetvén, meghagyatott Miskol-
con az adható nyílásig számfeletti segédlelkésznek, hol 
magán órák, s az iskolai növendékeknek asztali tartás 
adással, ö maga is könnyebbnek találta családja fentart-
hatását. 

E pályatársunk mint igen szép hirü jeles tanitó, bár 
mely iskolában nyiló tanítói székre mindnyájunk közvéle-
ményeivel érdemesnek ítéltetik. Ugyanazért addig is, mig 
hivatalba alkalmazásának szerencséje mutatkoznék, ötet a 
ti. c. szüléknek, kik gyermekeiket a miskolci gymnasium-
ban neveltetik, mint képzett nevelöt teljes biztonsággal 
figyelmökbe ajánlani bátorkodom. 

Volt a már többször tervezett egyházmegyei könyv-
tár létesítéséről is szó; végeztetett; hogy majd másszor, 
az az, ha előbb egy küldöttségi munkálat a létesithetés 
eszközeiről kivánt tervet adand, akkor fog végzés hozatni. 

Végül tagadhatlan lévén, hogy az ember nemcsak 
lélek, hanem test is, és mindeniknek megvannak, épen ily 
összejöveteleknél háttérbe maradásra számítani nem szo-
kott igényei, miután ezen gyűlést higgadt, komoly, méltó-
ság teljes, evangyéliomi szeretet melegétől áthatott szel-
lem vezetvén, benne a lélek élvezetet, s épülést nyert; nem 
lehet elhallgatni, hogy a test örömeivel kínálkozó köz-
asztal is, a legválogatottabb s legizletessebb magyar étkek 
eminentiájával lepte meg egyéniségünk másik felét, mely 
nem az igazságot éhezte és szomjúhozta. — E tárgyról 
legyen elég annyit mondani, hogy ez a gastronomiának 
non puls ultrája volt. — Két fogás volt csupán nem nem-
zeti, tán azért, hogy a magyar izlés elé mosolygó tálak 
tartalma annál fényesebb győzelemnek örvendjen. — 
Mert ugy volt. — Mondhatni, példány magyar asztal volt. 
Az egyházat, mint saját rendezett gazdálkodását erős ka-
rokkal vezénylő nagytiszteletü szíves házi gazdát a kapuk-
ban megdicsérő cselekedeteiből tekintve, el lehet mondani, 
hogy volt miből-, a márthai belkormányzat szembeötlő 
kétségtelen jelei után, hogy volt kinek, s a négy jól 
szoktatott serdülő leánykákban az erőteljes és szép 
családfajra pillantva, hogy volt kik által rendezni a meg-
lepő kiállítást 

E gyűlésről sem az, ki csupa lélek, mely megelevenít; 
sem az, ki csupa test mely nem használ semmit Ján. VI : 63, 
sem az, ki csupa szív, mely a testnek élete Péld. XIV: 30 
(mert ilyenek voltak közöttünk) nem egy hamar felejt-
kezik el. Edes Vince 

tiszatarjáni segédlelkész. 



A MAROSI EV. REF. E.-MEGYÉNEK, ;i861. APR. 8-ik S 
KÖVETKEZETT HÁROM NAPJAIBAN M.-VÁSÁRHELYEN 
TARTATOTT PARTIALIS SYNODUSSA KÖZIGAZGATÁSI 

JEGYZÖKÖNYVÉBŐL KIVONAT. 
12. v. szám apr. 8-ik délelőtti ülés. Előterjeszti espe-

Tes aláírása alatt azon körülményt, miszerint mult 1860-ik 
év végén a 46. számú „Prot. Egyh. és Isk Lap"-ban igtatott 
egy cikkben, marosi egyházmegyénk kormányzata kivált 
a part.-synodusok tartására nézve, kárhoztatólag gyanu-
sittatik, sőt vádoltatik e.-megyei paptársunk Gönci Lajos 
által; mely vádra, part. szék által a tényállása valóságáról 
leendő felderítés felöl, tett is esperes aláírása alatt ugyan 
hirlapilag rövid nyilatkozatot, — ezt követöleg, e.-megyei 
14 paptársunk aláírása alatt, viszont adatván ki azon cikk 
ellen egy cáfolat, s ennek következtében, ismét Tollas 
Károly aláírása alatt, a cáfolatra egy észrevételi cikk 
adatván, ki ugyan azon „Prot. Egyh. és Isk. Lapu-ban 
ezekből folyólag, jelen part. synoduson, mint a történetek 
után első gyűlésen, tanácskozás alá bocsátván ezen tár-
gyat esperes aláírása alatt. 

Határozat, algondnok Antal Imre Aa. elnöklete 
alatt, Erdélyi Sámuel ur, Silveszter János, Pap Elek, 
Rákosy Lajos és Albert János aláírásai alatt, személyökben 
bizottmány neveztetik ki azon utasítással; miszerint az ezen 
tárgyban már négy külön számok alatt álló Egy. és Isk. 
Lapokban költ különböző cikkeket olvassák össze, tárgyal-
ják, és azokból kifolyólag — a meglevő adatokból készít-
senek egy formulázott véleményt, melyet jelen part. syno-
dus tartása alatt, adjanak is be székünkre. 

44-dik v. szám: apr. 10. délutáni ülés. Apr. 8-ki 
ülés 12. vezérszámja alatt kinevezett bizotmány be adván, 
elkészített véleményét — tárgyalás alá, ennek következ-
tében : esperes Péterfi József, rendes jegyző Vischi Zsig-
mond, Losonci Móses és Szlász János közigazgatók alá-
írás alatti, mint egyh.-megyénk rendes hivatalnokai, ezen 
tanácskozásban részt venni nem kívánván — elnöknek 
megbizatik idősebb székbiró Sebestyén István, és tollvivö-
nek Pap Elek aláírás alatt, s evvel fentebb nevezett hiva-
talnok aláírás alatt a gyűlést elhagyták. 

45-dik v. szám: apr. 10. délutáni, és 11. délelőtti 
ülések. Az ekként újból alakított ülésünk, Antal Imre és 
Dósa Elek algondnok aláírásai, mint a rendes székezö bí-
rák és több lelkész aláírás alatti jelenlétében, tovább foly-
tatván működését; tárgyaltatik a Gönci Lajos ismertetése 
véleményezésével, megbízott küldöttség munkálatja, melyre 
nézve a részletezések után következőkken történt meg-
állapodás, s határoztatott jegyzőkönyvbe vezettetni: 

a) Olvastatik mult évi Prot. Egyh. és Isk. Lap 46-ik 
számában megjelent, s egyházmegyénket, annak kormány-
zatát vádakkal terhelő ismertetése kelementelki pap 
Gönci Lajos aláírásának; melynek folyamán — egyébb 
aprólékos elméncségek s célzó bántalmakon kivül — es-
peres aláírása alatt — s kezelő tiszti kar ellen, több ne-
hézségek irányoztatnak, nevezet szerint: aa) mintha es-
peres aláírása alatt, törvényen kivül kánonizálta volna 
a negyedik partiálist. bb) A megyéktől, részben a papok 

— és isk. tanítóktól fizettetni kezdett 100 — 100 conv. 
forint pártiális tartási dij, mint egy sokalva — indo-
kolatlan terheltetésnek mutattatik fel. cc) Az ebből fen-
maradó feleslegről, csak magoknak számolnak a kezelők, 
dd) Mintha testületünk pátriárkális kiskorúságában és 
önkény alatt nyögne, és végül — ee) minden roszak-
nak oka a hivatalkodás élethossziglan tartásának tulaj— 
donitatik: 

Nem helyeselheti, sőt alaptalanoknak kénytelen nyil-
vánitni — part. székünk, valamint egyébb sértő és illetlen 
kitételeit, annál kevésbé érintett fő vádpontjait nevezett 
paptársunknak, mert ugyan is: aa) A negyedik partiálisrak 
rendesen való tartásában nem esperesi önkény, de tör-
vény — és korkivánalmának szükséges hódolást látunk, 
ott állván a sz. udvarhelyi közzsinatnak 1856-ban hozott, 
és tisztán szabályzó 43 pont alatti határzata. Ide tarto-
zólag — ha vissza megyünk félszázados múltjára egyház-
megyei életünknek, látjuk: hogy 1805-ig mind a három 
rendes gyűlést, papok — és isk. mesterekkel, az egyházak 
tartották fel; azon innen kezdődik a' harmadiknak idvezült 
gr. Teleki Mihály ö nagyméltósága s követöleg más ke-
gyes fö-és algondnokaink által központilag M.-Vásárhelyre 
hozatása, s fel is tartása a megyék helyett magok költsé-
gén hivatalkodásuk ideje alatt; s a negyediknek megyék 
költségein való tartása csak is 1858-ban — és igy törvé-
nyesítése után két évvel — veszi kezdetét, addig azon ne-
gyedik gyűlésen, kiki saját költségén, s olykor esperes 
aláírása alatt, asztala mellett élelmeztetvén. — bb) Hogy 
kell-e, és kitartsa az évenkénti rendes gyűléseket, valamint 
egy gyűlésre sok-e városon, s akár holott is 100 con. fo-
rint ?? ? Ezekre véleményünk: •— kell-e tartani? meg 
felel erre az annyi vér — és küzdelemmel kivívott önkor-
mányzat, mely nélkül evangyéliom szellemébeni protes-
tantismus halni igen, de fenmaradni, és ker. józan szel-
lemben haladni nem képes. — Hogy kitartsa ? ott áll a 
89-dik három tárgy sorozata után megítélhető értelme: 
a kikért tartatnak — való keresetek, s egyébb ügykeze-
lést igénylő egyházi személyek és községek. Háromszáza-
dos igazság — és kegyelettel párosult gyakorlata ez 
anyaszentegyházunknak, s még jobbat és célszerűbbet 
nem teszünk helyébe, — ad analogiam, mint a közzsina-
tot évenként, rendre az egyházmegyék tartják fel — álla-
mink kell mellette. — 1855 — 72 püspöki szám alatt 
körözteti főtiszteletü püspök ur egyházmegyéiben, a part. 
synodusok mikénti feltartása iránti tudakozását; melyre 
ugyan azon év mártins 28-kán 642. szám alatt elküldötte 
esperes aláírása alatt, part. székünknek a mártius 20-diki 
ülés 5-dik pontja alatt tárgyalva adott azon feleletét, mely-
ben épen azon kérdéseit 100 conv. forintnak, a könnyebb-
séget látó megyék szabad választására bízott, s part, szék 
feltartásra fizettetni kezdett pótszerezése, illetőleg — az 
arróli körülményes felterjesztés van megírva; és erre 
még eddig, soha rosszaló, vagy módosító rendelvény, nem 
érkezett. — Nem is áll az, hogy nagyobbára csak váló-
perekért tartatnának a gyűlések; mert a tényállás és 
jegyzökönyveink azt tanúsítják, hogy a tárgyalásoknak 

* 



nagyobb része közigazgatási volt, és ina is az; tehát 
legtöbb idejét, közigazgatási, megyék és belső személyek 
közti, ügyes bajos dolgok, vévén igénybe közgyűléseink-
nek. De, feltéve azonban meg nem engedve — ha állana 
is azon esel: kiéi azon szerencsétlen váló személyek ? Az 
egyetemes egyházéi ? Ha a váló kereseteket, a mint kel-
lene, ugy megdijazzuk; egy kilenced része ha célt érend, 
a többi örökös ligában sorvad — ; ha pedig el- és kidobjuk 
őket kezeink közül, magunk elitéltük magunkat, elitélt a 
világ, s főleg a testvérhoni pjrotestantismus, melynek a 
nem rég folyt kebel sebző küzdelmeit csak hallottuk és 
részvéttel kisértük, de közvetlenül nem éreztük; mások-
hoz képest nem hántatván egyházhatóságaink, sértetlenül 
hagyatván ős törvényeink, s kezeink közt maradván váló 
pereink; melyre a müveit protestáns Európa — nem mond-
juk irigységgel, de — feszitett után törekvéssel néz már 
régóta. S kell-e mondani, hogy ezen s hasonló institutió-
nak megőrzése, a legjózanabb, s protestantismust mul-
hallanul feltételező önkormányzatot, kell hogy érvénye-
sítse most és ezentúl ?! A mi már illeti, a 100 conv. forint 
tartás dijt, közelebbről, — fentebb már érintve levén az 
ide vágó, s csak röviden levezetett, szükséges tény törté-
net: 1848-an innen megnehezednek egyházi kormányzás 
tekintetéből is az idők, s kivált a gyanakodó kormány 
scrupulussai kerülése szempontjából, nem propria auctori-
tate; hanem kebli határozat, — s annak idején, mindég a 
feltartó megyék szabad választására bizott megállapodás 
következtében, esperes aláírása alatt M.-Vásárhelyen kez-
dette inkább tartani a gyűléseket, értetvén; hogy a mely 
megyéknek ugy tetszett, ki vitték és feltartortták a parti-
alist magoknál. Hosszadalmasság kerülése tekintetéből — 
mind tényekre, és jegyzőkönyvi számokra hivatkozhatván 

— álljon csak az: a miszerint már 1850-ben, tehát nem 
is jelenlegi esperesünk esperességi idejében, M. Madaras 
volt az első, mely a 100 conv. forintot kérelmezés utján 
önként megajánlotta, s M.-Vásárhelyt tartotta fel a part. 
synodust, mint erről tanúskodik a mondott év apr. 9-én 
tartatott part. gyűlésnek 4-dik pontja. — És most, hogy sok-e 
vagy kevés, három s néha négy napon is keresztül 40 — 50 
egyénnek élelmezésére azon 100 forint? Ítélje meg akárki, 
ki főleg a mostani életmód gazdászatával ismeretes, — 
hogy ne is említsük közelebbi időkben, legtöbb helyeken 
azon megszorító körülményt mely legelök hiányában, a 
gyűléseknek falun való tartását, épen lehetetlenné is tette. 
— Itt van már helye cc) azon tiszta valósággal egyező 
nyilatkozatnak, miszerint az egyszer, vagy máskor meg-
gazdálkodott 5—10 forintnyi feleslegről, a mi t. i. — egy 
reggeli s szerény ebéden kivül, minden egyébb nélkülö-
zéssel — azon 100 forintból meg marad, exactoriának 
1851-től fogva, időről időre vezetett, és a kebli számadá-
sok évenkénti megvisgálásával, a part. synodusi jegyző-
könyvben álló adatai szerint, mindig igazságos szám vé-
tetik, és senkitől el nem sajátitatik, de sőt. a legszíikséges-
bekre forditatik, p. o. az iklandi és csihfalvi szegény me-
gyéknek, templom építésre, ilyen feleslegből nyújtatott 
segedelem, — a képezdét csak (?) két év óta fizetvén 

rendesen, csak is a megyék, — az efféle megtakarított, 
s egyébb közigazgatási pénzekből kerül ki annak szük-
sége, — legközelebb, ennek segedelmével fedeztetett 
részben, a M.-vásárhelyi ekklézsiánák tartozó, s gen. sy-
nodus tartásból felesen maradott adóssága egyh.- megyénk-
nek, melynek hordozásába, csak papok és mesterek foly-
tak be, a megyék megkíméltetvén. — Mindezeknek utána 
— dd) a kiskorúságban tartás, — s önkényre vonatkozó 
vádakat, visszautasítjuk. Egyházmegyénkben, ugyanis: 
csak törvény uralkodik, vallásos élet virágzásában, me-
gyénk javai legjobb rendben tartatnak; melyre nagy mér-
tékben befoly esperes aláírásának éber figyelme, s azon 
alkotmányos érzület, miszerint minden intézkedései egyh.-
megyénk kormányzatának, részint a méltóságos egyh.-
megyei tanács, s illetőleg részletes zsinatunk törvényes 
ellenőrködése alul kivonatni, mégcsak meg sem kisértettek. 
— Legvégül dd) a mi illeti az örökös hivatalkodás elnézé-
sét és talán annak elbizakodott zsarolását: miután a jegy-
zöségre nézt, a gen. synodus parancsolva reánk is paran-
csolt, annak nyomán alig három éve, hogy a két igazgatói 
hivatalt örökösitetlük, — s részünkről óhajtjuk az idő e l -
jövetelét, midőn a legszélesebb alapra fektetendő népkép-
viselet utján, egyebek közt a hivatalok is változzanak. — 
Melyekből az emelt vádakra meglevén téve tesületi nyi-
latkozatunk — megítélheti az olvasó közönség: mennyire 
birhat hitellel, mind a kérdéseit alap vádcikk, mind pedig 
a jelen évi „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 12-dik számában 
megjelent, s partialis székünknek hallgatását — a mely 
pedig a Gönci Lajos cikke megjelenése után most tartatik 
először — felhasználólag még sértőbb észrevétele, szö-
vérdi egyháztag Tollas Károlynak. Kifolyólag. 

b) Nem levén kikerülhető, hogy t. i. székünk ünne-
pélyes nyilatkozata a törvényeknek is érvényt ne szrezzen 
— határoztatott: rosszaltatván előre is, alaptalanságai, — 
s illető elöjárók iránt tiszteletlenséget tanúsító alakja miatt, 
bántalmazó föllépése Gönci Lajos aláírásának: a 86. s 
89-dik canonok combinatiója értelmében, helytelen vádjai 
— és gyanúsításai okadása végett, hogy meghivattassék a 
a jövő part. gyűlésre, illető közigazgató afiának rendeli 
p. székünk. 

c) Szükségesnek láttatván, miszerint testületi nyilat-
kozatunk, s illetőleg — helyre igazításaink, ne csak j egy -
zőkönyvben álljanak; hanem a mely közlönyben az azokra 
okot adó, és férevezetö közlések meg jelentek, éppen 
oda küldessenek meg, s igy a közvélemény szinte sajtó 
utján tájékoztassék — határoztatott: e tárgyalások folytán, 
esperes aláírása alatt, ugy r. jegyző és igazgató aláírása 
alatt, ki levén kelve székökből ; korelnök Sebestyén Ist-
ván és jegyző Pap Elek bízatnak meg, miszerint ez egész 
tárgyfolyamot illető jegyzőkönyvi kivonatot, 12. 44. 45. 
vezérszámok alatt, saját név alájegyzésökkel hitelesítve 
— a szokott módon Pestre küldjék fel a „Prot. Egyh. és 
Isk. Lap" szerkesztőségéhez, a végre, hogy lapjában adja 
világ elébe. 

Vásárhelyt, Apr. 18-kán 1861. egyházmegyei meg-
bízásból Sebestyén István korelnök — jegyzette: Pap Elek. 



IGÉNYTELEN VÉLEMÉNY ERDÉLYBŐL. 

Az erdélyi helv. hitv. anyaszentegyház 1861. évi 
közzsinata jegyzökönyve 69-dik száma alatt vélemény 
adásra szólitja fel az egyházmegyéket, a mint értesültünk a 
marosi egyházmegye ezeri indítványára : ,,Minö intézke-
dés tétessék az oly lelkészekre nézve, kik, habár nem 
követtek is el oly törvényellenes hibát, miért törvény utján 
beperelhetök, s illetőleg büntetendők lennének; de mégis 
azon kedvetlen helyzetbe jönek, hogy ellenük ingerült 
hallgatóik között papi szolgálatuk nem lehet célnak meg-
felelő." 

A tétel oly simán van felállítva, hogy első látásra 
helyesnek hinné az ember; de ha figyelemmel vizsgáljuk, 
aligha vissza nem borzadunk tőle; mert ugy jő ki belőle, 
hogy törvényes firma alatt^ szeretne büntetni, ott, hol tör-
vény szerint büntetni lehet.—Szép sima a pázsit, de kigyó 
lappang benne, — csendes a viz felszíne, de fenekén pré-
dát les a cápa. 

Az erdélyi helv. hitv. anyaszentegyház közzsinata — 
ha jól emlékszem — 1842-ben törlötte el a dislocatiót, és 
törvényt hozott, miszerint papot csak akkor lehet egyházá-
ból elmozdítani, ha vétke méltatlanná teszi papi hivatala fo ly-
tatására, kisebb hibáiért törvényszerűen lakolván illető egy-
házában. Szép, nagyszerű, a kor igényeinek megfelelő tör-
vény, mely a papot conventiós cselédből, hivatala méltósá-
gának megfelelő állásra emeli, és igy fényt áraszt az anya-
szentegyházra. 

És most törjünk rést a papság ez arany-bulláján, — 
tán csak azért, mert némelyek kezét kissé megköti, — a 
rés aztán rövid időre tágas kapuvá szokott nyilni. 

Törjünk rést, és mi üdv háromlandik belőle a pap-
ságra ? Veszteni fogja nagy rész lelke önállását, és hogy 
lételét biztosítsa, szolgailag csoportosuland, az e tárgyban 
szabad kezet nyert, — nélkülünk a szokás és törvény által 
is, — ínég pedig successionaliter, örökös, és igy a közvé-
lemény ellen is vértezett egyházi hivatal árnyékába, s 
könnyen elfelejtendi, hogy neki a szabadság, nem a 
szolgaság lelkét kellett vennie, — felejtendi az evangyé-
l ium, s ebből kifolyólag a protestántismus szellemében 
mindeneket megvizsgálni, és a mi jó, csak azt tarta-
ni meg. 

Törjünk rést, és mit nyer az anyaszentegyház? sza-
bad ember helyett a papban szolgát, kit az utcáról fogadott 
be, és mihelyt kedve tartja, újból kilökheti, hogy hurcolja 
magával rongyos gyermekeit, mig valahol könyörületből 
újból befogadtatik. Váljon egy ily megalázott, és ennél 
fogva majd mi tekintélylyel sem biró egyén működése, le-
het-e az egyházra nézve oly üdvhozó, mint különben lett 
volna ? Ugy hiszem, nem. 

Törjünk rést, és bizonyosan nyerni fognak azok, 
kiknél a főcél nem az anyaszentegyház dicsősége, hanem 
önhasznuk, vagy tán bosszúvágyuk kielégítése. Szép nye-
Temény, mely a világ által rég időktől fogva, — nem tu-
dom méltán, vagy méltatlanul, nyakunkba akasztott nepo-
tismus, simonia, és engesztelhetlen gyűlölet bűneinknek 
rovását, tán minden nap egykét uj vonással nevelendi. 

De nem is tudom, mi lehet az az indítványban felál l í -
tott, törvény szerint nem bün; de a mit mégis büntetni 
kellene, még pedig törvényes firma alatt. — Tán a népsze-
rűtlenség ? Oh ez nagyon bajos nálunk. Van hely, hol csak 
részben lehetséges; mert az egyházban egymást gyűlölő 
pártok vannak, és a pap bármelyikhez szegődik, a többiekre 
nézve nemcsak népszerűtlen, söt gyűlöletes is,—van földes 
ur, és volt jobbágy, s a kettőre nézve még ki nem tisztázott 
enyim és tied kérdése, mibe a pap akaratja ellen is bele 
sodortatik, s csak egy kis inspiratio kell és a tűz — uti 
exemplum docet — nagy lángra lobban. 

Gondolatom szerint egészen más egy papban m e g -
kívántató népszerűség, mint ama mindennapias, mely min-
dennek tetszeni kiván, és minden áron. A pap tanit, és 
vigasztal, és ha igen mindennapiassá lelte magát, vesztett 
hatásából, neki ugy kell viselni magát, hogy tiszteletét akkor 
is kiérdemelje, mikor a nép applaususát, — mit gyakran 
önméltóságunk megtagadásával kellene megvásárolni, meg 
nem nyerhette. 

Van hiba, elismerem; de ha figyelemmel megvizsgál-
juk, ugy találjuk, hogy legtöbb ott van, hol az önkény, a 
nepotismus tért talált magának. — Van hiba másutt i s ; de 
vannak canonaink azoknak megbüntetésére, és a hol nem 
volnának, inkább még ujakat alkossunk, csak azt a m e g -
alázó dislocaliót ne hívjuk uj életre. — Szabályozzuk a 
nálunk olyannyira rendetlen kepe fizetést, hogy ne legyen 
kénytelen a pap minden egyes fizetővel személyes érintke-
zésbe, és többnyire súrlódásba jöni, — határoztassék az 
összegbe, az egyházi elöljáróság által befizetendönek. — 
Szabassék törvény, és alkalmaztassák, vagy eszközöltessék 
kemény büntetés az ellen, — bár ki legyen is, — ki több-
nyire haszon, vagy bosszúvágyból, ingerültséget idéz elő 
az egyházban a pap ellen. Én megvallom, nem emlékszem 
oly esetre, hogy egy is az ily kolomposok közül, — bár-
mely méltatlanul is támadta meg papját, valaha legkisebb 
büntetést kapott volna; néha inkább dicséretet. — Es ha 
mindezek mellett is maradna fen még valami hiba, jusson 
eszünkbe, hogy valamint mindenütt e nap alatti világban, 
ugy az egyházban is teljes tökéletesség nem lehet; — 
jobb tűrni keveset , mint egy-két hibás ablak tábláért 
lángba borítani az egész házat. 

A képnek csak árnyoldalát rajzolhattam, mert bár 
mennyit kerestem fényoldalát, megtalálni nem tudtam, és 
bevallom, nem előítélet, de a mindennap bizonyult tapasz-
talat vezetett arra a meggyőződésre, hogy a gyermek, 
bárhol kereszteltetik is meg, visszaüt édes apjához. 

Hiszem, és teljesen meg vagyok győződve az iránt, 
hogy azon nemes érzelmű érdemes férfiak, kiknek leikök-
ben a fenemiitett, a papság méltóságát biztosító törvény 
eszméje fogamzott, kik annak életet adtak, azt mint életre-
való, jó reményű gyermeküket féltékenyen megörzendik, 
és nem engedik meg, hogy az irt indítvány terhéből e lö-
állandó idétlen szülött, amannak örökségében osztályosul, 
bármely kis részben is elismertessék; mert a mint előre 
látható, ez majd azt fogja mondani: „Si mihi turpaeque 
meae par esse potueris" stb. 



Nem! a szent zsinat visszalépést nem tehet, — azt a 
kor szelleme sem engedi — az haladand, és a szeretet 
kapcsánál fogva magával vonandja azokat is, kik netalán 
ellenkezőt akarnának. 

Abafája, április 15. 1861. Szabó Sámuel 
helv. hitv. lelkész. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOl LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

VI. 

Ismét uj szálláson vagyok, s még ki sem pihentem 
íáradozásimat, hogy az emlékezet hűtlen ne lehessen, s a 
tapasztalat által felköltött érzemények lelkemből el ne 
mosódjanak: hacsak töredékesen is, feljegyzek egyet' és 
mást. — Ploesten, hol számos hiveink elhagyatottságán 
annyi lelki kint éreztem, azon valék, hogy mielőtt eltávoz-
nám, mindent rendben hagyjak, nehogy hetekig tartó lelki 
verejtékezésem megsemmisüljön, s a nép vallásos életére 
ismét az előbbi szomorúság, elhagyatottság fátyola boruljon. 
Mennyi s mily egy ily pályán, mint az enyém, a tenni való: 
arról a kedves otthonban egy társunk is alig bir még csak 
tájékozással is. Kedves testvéreim ! ha még egyszer látand-
juk egymást, a keserves kínjaitól megszabadult szent anya 
kebelén : kik nekem a távolban is kedvesek vagytok: csak 
akkor beszélhetek el mindent tinéktek. 

Mint hagytam Ploesten az iskolát, erről kell először 
is számolnom. A tanitó, kiről egy levelem nem kedvezöleg 
emlékezett: hogy keveset említsek , önvigyázatlansága 
miatt annyira jutott, hogy kórházba vitettük, s mint halálos 
beteget meg kellett áldoztatnom. Én, hogy távozásom után 
addig is, mig alkalmatos embert kapok, az iskola meg ne 
szűnjék, egy prot. német zongoratanitóval, ki magyarul 
irni, olvasni tud annyit, hogy a gyermekeket elvezetheté: 
ideiglenesen szerződtem; a tanításba beoktattam, s né-
hány nap tanított is ugy a hogy tudott. Azonban mi törté-
nik ? A halálos beteg tanitó fellábbadt, s eljön hozzám 
nagy töredelemmel; megtudván mindent, hogy az iskoláról 
intézkedve van: könyezve járt, kelt, nem tudva mit tegyen, 
ígért most mindent; s én pár nap engedve a bánat által 
szaggattatni lelkét, miután irást is adott biztosítékul, meg-
bocsátottam neki, hisz Istenem, a megtéröt befogadni, a 
tetteit megbántnak s önmaga előtt is szégyenkedönek al-
kalmat adni a megjavulásra, ez is az én keresztyéni missio-
nariusi kötelességem. Hogy minden jól legyen, bizonyta-
lan időre hagytam meg mégis s bíztam reá mindent; azon-
ban, ha jól viszi dolgait s hivatalának szenteli magát, fedd-
hetetlen erkölcs és viselettel: ha állandósíthatom, azon az 
ő boldogságának eszközlése mellett, nekem lesz a l e g -
nagyobb örömöm, én az én ügybarátaimmal darab kenyere-
met is megosztani kész lévén. 

Fizetésül a tanítónak lakáson és koszton felül, mely 

utóbbit a hívektől kértem, hónaponként négy aranyat biz-
tosítottam oly formán, hogy ezért minden vasárnap reggel 
templomi szolgálatot is köteles végezni, mely célra hagytam 
neki egy imádságos-könyvet, a magamét, egy bibliát, s az 
Isten igéjének egy példányát felolvasni, ebből egyet-egyet 
vasárnaponként. A híveknek meg szivükre kötém, hogy a 
templomot visszajövetelemig is szorgalmasan gyakorolják. 
Mivel pedig az iskolaház, hol a templomozás is tartatik, 
csak az oláhok szent György napjáig van kivéve, tehát 
ugyan azt, mely alkalmatos külön álló épület, egy eszten-
dőre kifogadtam 30 aranyért, elöpénzül adván két aranyat; 
s most már csak az a feladat, hogy a 30 arany felét honnan 
szerezzem. A tanítót is egy hónapra kielégítettem; s ma-
gam sem tudom, honnan áldotta meg Isten szegény erszé-
nyemet akkor, midőn Ploesten is, a hívektől semmit nem 
kértem és nem is adtak, kivévén két esketési stólát. A papi 
hivatalnál előfordulható minden teendőből kijutott a rész, 
még a házasfelek békéltetéséből is, mely egy nagyon 
botrányos eset miatt volt. Az egyházi élet rendbehozására, 
a mit bírtam, mindent megtettem; fizettem a fizetni valókat, 
de hogy jövőre a hivek magok is tegyenek magokért vala-
mit, s én a missioi pénzből (eddig 14 aranyat kaptam Dr. 
Ballagi úrtól), ha jutand, templomépitésre többet fordíthas-
sak, s még ebből helyet vehessek: egy ivet készítettem, a 
magok sorsát szívökre kötő élőbeszéddel, s azt az elöljáró-
ság kezében hagytam, hogy arra írassák fel, kiki mit ajánl 
évenként az iskola és egyházi élet fentartására. Az elöljá-
rókkal, noha nehezen, megkezdettem az aláírást, s most 
tapasztalám, hogy még a jobbak is nehezen vehetők a 
leikökért való áldozatra. De mégis meglett minden. Aggód-
tak távozásomon itteni hiveim is, s kértek már előbb a 
maradásra, de még másutt is lévén sok tenni való, mig a 
már nyilvános zűrzavaros idő teljesen beállana: a dolgot, 
mint lehetett, rendbe hozván egy időre, el kellett hagy-
nom Ploestet. Meg kell említenem még, hogy ágostai test-
véreinknek van egy papi szolgálatra is felhatalmazott német 
levitájok, kire bíztam a legszükségesebb alkalmakkali szo l -
gálatot, t. i. beteg gyermek keresztelését, haldoklónak az 
uri szent vacsora feladását s temetést, ha papot kivannak, 
mindegyik szolgálatra, (német levén az ember) rövidke 
kész dolgozatot, a magamét hagyván neki. — Ágostai test-
véreinktől vettem szót, hogy maradjak ott papjokul mindkét 
részről, ök megelégesznek német tudásommal is. Én nem 
ígérkeztem ; biztattam azonban őket, hogy egyben-másban, 
a miben lehet, segítségemet tőlük meg nem vonom, hiszen 
mi egy élő fának együvé nőtt galyja vagyunk. — Ekként 
mindeneket lehetőleg elvégezvén, s sajnáló híveimet a 
viszontlátással biztatva, nyugodt öntudattal jöttem tovább a 
nehéz pályán; ha nem fájdalmas érzés nélkül is, mert meg-
vallom, hol lélekszakadásig munkálkodtam, nehéz vala ott-
hagynom a helyet. 

Most Buzón vagyok. Itt csak néhány prot. lelket ta-
láltam esztendők ótai szomjazásában, talán elfeledésében is 
az Isten igéjének, s a vallásnak. Tegnap tartottam isteni 
szolgálatot nekik , mivel magyarok és németek voltak,, 
magyarul és németül. — Az uri szent vacsorát is kiszolgál-



tattam 16 léleknek. Még- igy nem éreztem az elhagyatás 
fájdalmát, mint itt, s pályám eddig nem vélt nehézségei itt 
tűntek fel előttem. A németek tudtak énekelni, ugy a hogy, 
magyarul csak én magam énekeltem. Délután kimentem 
szegény híveinkkel a temetőbe, s itt is prédikáltam, be-
szenteltem imádsággal a temetőt, megáldottam minden sirt 
egyenként, s a kik jelen valának, sirva köszönték meg 
azokat, melyeket értök tettem, s kértek, hogy juniusba 
menjek el megint Isten beszédével és vigasztalásával. 

Ezeken kivül, még más kötelesség is várt itt reám. 
Két ifjút kellett confirmatióhoz készítenem, s pár nap alatt, 
mert tovább őket nem hagyhatám és soká nem kérhettem. 
Az egyik egy fiu, midőn kérdém tőle, hallottad-e az Isten 
nevét ? nemmel felelt. S mintha tört döftek volna lelkembe. 
A többit elhagyom, megtanítottam, coníirmáltam s urvacso-
rájában részesítettem. A másik egy gyógyszerész leánya, 
már a mi szólásunk szerint eladó leány s német. Itt izzad-
tam meg ugyancsak, midőn órákig németül kellett taníta-
nom a vallás föigazságait, nekem, ki nemcsak hogy német 
nem vagyok, de a németnek nyelvét is gyarlón értem. — 
Magam is csodálkoztam magamon, honnan tudtam minden 
könyv nélkül órákig német nyelven tanítani. Isten megse-
gített. A confirmálás megtörtént amazzal együtt másnap 
reggel, s ugyakkor megterítve levén a szent asztal, az 
előbbi napon jelenlétemet nem tudva, némely elmaradtak 
jobbára evangélikusok jöttek egyenként úrvacsorájával 
élni, sok meg is gyónt egész római módon, elbeszélte vét-
keit, s én ha már igy történt, némelyiket, ki megérdemlé, 
megfeddettem, hogy földre borulva sirt. Mintegy 14-et 
áldoztattam meg igy is, s reggeli 8 órától 1 óráig tartott 
mind ez. De jött elő még más is. Egy római kath. halálhoz 
közelgő beteg hozzám küldött esedezve, hogy áldoztatnám 
meg; hallotta, hogy én ref. pásztor vagyok, de kívánja, 
könyörüljek rajta. Én keresztyéni kötelességemnek ismer-
tem, hogy hozzá elmenjek s tápláljam lelkét; el is mentem 
(már második esetem vala ilyen), s nem kívántam, hogy 
református legyen, mint a r. katholikusok szokták, hogy 
rómaivá legyen, különben nem imádkoznak velők. Tárgy-
rokonságnál fogva meg kell említenem, hogy Ploeslen a 
kórházban a tanítót betegsége alkalmával meglátogatván, 
egy római kath. beteg kért, vegyem át, református lesz, 
régen arra vágy, imádkozzam vele; s én nem vettem át 
reformátussá, ha egészséges lesz, mondám, majd akkor; 
de azért nem vontam meg tőle a lelki vigasztalást. S Isten 
látja lelkemet, hogy ezeket csak azért hozom fel, hogy 
immár elhagyva azt, a mi volt, mozdulna meg ott, a hol 
kell, a krisztusi szellem s újélet várva-várt kikelete. 

Megint oly hosszas valék, pedig alig van a fogalma-
zásra lelki erőm. Isten önökkel a távolban! A haza sza-
badságának evangyéliomi igéi közt, hallják meg a puszta-
ságból menő árva szót is, hogy az önök jósága által a 
pusztaság is viruljon fel győzelemmel, diadallal! 

Oláhország. Buzó, april 6, 1861. 
Czelder Márton reform, lelkipásztor. 

KÉRELEM A „BUKARESTI KÖZLÖNY" ELŐFIZETŐIHEZ. 
Néhány héttel ezelőtt tudósította t. Koos Ferenc ur a 

„Bukaresti Közlöny" előfizetőit, hogy az előfizetési pénz 
minden hiány nélkül van kezei között. Most a dolog ugy 
áll, hogy az eddigi ingyen szerkesztés mellett is, a körül-
mények miatt a lap többé nem folytattathatik. A körülmény 
a politikai nehézségeken kivül az isjhogy a begyült előfize-
tési pénz a lap kiadhatására kevés; s mind a szerkesztő 
Oroszhegyi Józsa, mind a kiadó Koos Ferenc urak fára-
dozásaikon kivül saját erszénvökből a lap fentartására 
pótlékot nem fizethetvén, határozott megegyezésükből nyil-
vánítom, hogy a lap megszűnik. Most nekem a t. előfizetők-
höz egy honfiúi kérésem van. A Bukaresti Közlönynek 
szellemi érdekén kivül anyagi célja moldva és oláhország-
bani iskolák segélése, gyarapítása. Van itt Oláhországban 
egy hely, hol csak református majdnem háromszáz lélek 
van s mind magyar, Ez Ploest, hova egy magyar iskolát 
kell állítanunk, mely református lesz ugyan, de minden 
fekezeti különbség nélkül befogadja az elhagyatott magyar 
születésü gyermekeket, hogy megmaradjanak a magyar 
nyelv és nemzetiségnek. Egyes ember vagy társulat pár 
forintot meg sem érez. S én nem hiszek magyar embert, 
ki az elhagyatottaktól, véreinktől pár forintot sajnálná. 
Méltóztassanak azért egy ref. magyar iskola alapítására 
ajándékozni a Bukaresti Közlöny előfizetési diját. A pénz 
hat hétig még t. Koos Ferenc urnái lesz. S mert az ügy 
szentsége mellett is a kényszerítés távolról sem célunk : a 
kik a kért célra nem ajándékoznák azon pár forintot, hat 
hét alatt méltóztassanak azt Pestre megírni Dr. Ballagi 
Mór urnák, a Prot. Lap szerkesztőjének; s a visszakivá-
nóknak visszaküldjük a pénzt; a hat hét alatt nem nyilat-
kozóknak nagyon megköszönve hazafiúi ajándékait. Koos 
ur akkor nekem a pénzt átadandja, s én a nagylelkű hon-
fiak neveit az iskola alapitói gyanánt sorozom be érdemlett 
emlékezésül! 

Hazafiúi kérésemnek sükerét minden jóktól várom és 
remélem! 

Oláhország. Rimnik, april 8. 1861. 
Czelder Márton 

a Moldva és Oláhországban szétszórt ref. magyarok lelki-
pásztora. 

A lapok szerkesztőit bizalommal kérem e sorok 
átvételére. 

Szerkesztőségünkhöz beküldött következő 3 érdekes 
irodalmi újdonságra hívjuk fel az olvasó figyelmét: 

1) „A nemzeti mivelődés alapja." Irta Karcsanyéki 
G. (álnév). Ára 1 ft. 40 kr. — 2) „Történeti és vallástudo-
mányi értekezések." Irta Löw Lipót, szegedi főrabbi. Ára 
80 kr. — 3) „Alkotmány-zsebkönyv," magyar publicisták 
számára, közzétette Osztróvsky József. Ára 20 kr. 



Adakozások. 
A moldva-oláhországi misszió számára: A íasi egy-

ház 5 ft. 
A nemes-oroszi egyház, lelkész és tanitó számára: 

A makói ref. egyház (áz egyháznak) 2 ft. — a lelkésznek 
4 ft. — a tanítónak 4 ft. nt. Kuthy Lajosné asszony a taní-
tónak 2 ft. t. Juhász Antal ur a tanítónak 1 ft. — a lelkész 
nek 1 ft. t. Szöllösi Antal lelkész ur (a lelkésznek) 1 ft. — 
a tanítónak 1 ft. — a tasi egyház (a lelkésznek) 2 ft. 
50 kr. (a tanítónak) 2 ft. 

A pesti prot. árvaintézet számára: A makói ref. 
egyház, mint alapító 6 ft. — A tasi egyház 5 ft. 

A Libánon-vidéki keresztyének számára : nt. Péterfi 
József esperes ur által a marosi ref. egyházmegyéből kö-
vetkező egyházak : a vadaski 1 ft. 60 kr. — a sóváradi 3 ft. 
— a mezöbándi 16 ft. 40 kr. — nyárad-sz.-annai 1 ft. 
40 kr. — sz. gerlicei 1 ft. — maros- sz. királyi 1 ft. 
öszvesen — 24 ft. 40 kr. o. é. Szerk. 

Gróf Ráday köngvtár megszerzésére adakoztak\: 
Kégl László és Árpád 10 ft. mezőföldi egyházmegyében 
Csajágh 2 ft. Hidvég 4 ft. 82 kr. Mező-Komárom 8 ft 81 kr. 
Nádasd Ladány 2 ft. Soponya 13 ft. 44 kr. Ösi 7 ft. 22 kr. 
Bali Mihály esp. ur 1 ft. = 39 ft. 39 kr. — a makói ref. 
egyház, — azon 190 ft. 60 kron. felül, miről a m. évi 
Prot. Egyh. és Isk, Lap 45-dik számában van emlékezet, — 
8 ftot; = 57 ft. 39 kr, Közli Török Pál. 

A pesti főiskola részére : Tóth Dániel ur, dunavecsei 
lakós gyűjtött 20 ft. Temesvár városa, a M. K. helytartó-
tanács utján, küldött 21 ftot. Közli Török Pál. 

SZÚTOR JAN. 6. 1861. *) Nt. szerkesztő ur! egyhá-
zam hivei részéről ide mellékelve küldök 5 forint adakozást 
osztrák értékben. Szegény háztól ösztövér bárány. De 
épen azért, hogy szegények vagyunk, annál mélyebben 
érezzük mennyire fáj a szükség. Annyiban ugyan szeren-
csésebbek vagyunk másoknál, hogy csak aratásunk volt 
mostoha, s nagyobb része helységünknek régen pénzes 
kenyéren él; de hála az égnek, pusztító tüzelem még sem 
hamvasztotta el mindenünket, mint például az alsó-vadászi 
és nemes-oroszi egyházak híveinek. Azért is az idezárt 5 
forintból 2 uj forintot az alsó-vadászi megégett egyház 
fölsegéllésére, 1 uj forintot a nemes-oroszi lelkész szá-
mára, ismét 2 forintot az oláhországi misszióra számunk. 
En pedig magam részéről a hatodik forintot a nemes-oroszi 
isk. tanitó részére mellékelem ide. 

Kérem e kevés, de jó szívből eredt adakozásunkat 
a nagyobb értéküekkel a nevezett szűkölködőknek nevünk-
ben megküldeni. Simon Sámuel lelkész. 

•*) E levél s az abban foglalt küldemény közlése, mind-
eddig tévedésből maradt el. Bocsánatot kérve az ille-
tőktől, most utólagosan helyre hozzuk a hibát. 

Szerk. 

B. Vay Miklós főgondnoki felhívására a sárospataki 
ref. főiskola ujabb alapitványaihoz járultak következők. 

(Második közlés.) 
8. Kócán Józsefnő, szül. Puky Franciska 1000 ft. kötle-

vélben, egyúttal a konviktusra 1000 ft. kl. 9. Bodnár Dá-
niel 10 ft. készpénzben. 10. Nagyszokolyi ref. egyház 
50 ft. kl. 11. Szentgáli ref. egyház 15 ft. 80 kr. kp. 12. 
Szűcs János 20 ft. kp. 13. Szemere Géza 100 ft. kp. 14. 
Korláth László 100 ft. kp. 15. Miskolci ref. egyház 200 ft. 
kl. 16. Turkevii ref. egyház 100 ft. kp. 17. Tiszafüredi 
ref. egyház 8 ft. 25 kr. kp. 18. Lónyai Gábor tanszékekre 
2000 ft. konviktusra 500 ft. képezdére 50 ft. kl. 19. Nagy-
kőrösi ref. egyház 100 ft. kp. 20. Lacházi ref. egyház 27 f t 
kp. 21. Beregi egyház. 10 ft. kp. 22. Vizsolyi János 
Gyonkröl 100 ft. kp. 23. Kis Ábráhám Mádról 20 ft. kp. 
24. Kemecsei ref. egyház 10 ft. kp. 25. Bay Ferenc. Debre-
cenből 100 ft. kl. 26. Kántor Jánosii egyház 12 ft. 10 kr. 
kp. 27. Vasváry Károly gyüjött Egerben 30 ft. kp. 28. 
Mikce Ferenc. 10 ft. kp. 29. A kiskunhalasi egyház 25 ft. 
kp. 30. Fekésházi József 5 ft. kp. 31. Tárkányi egyház 
Biharból 3 ft. kp. 32. Fáy Gusztáv 100 ft. kp. 33 Id. Nyo-
márkay József 100 ft. úrbéri szelvényekben. 34. A ci-
gándi ref. egyház 12 ft. kp. 35. Gróf Degenfeld Imre 500 
ft. kp. 36. Kalós Menyhért 100 ft. kl. 37. Kalós Károly 
100 ft. kl. 38 Hamvay László 200 ft, kl. 36 Alsoksarkadi 
egyházból 25 ft. kp. 40. Fiizi Ferenc 10 ft. kp. 41. Dapsy 
Vilmos 500 ft. úrbéri államkötvényekben. 42. A földes 
ref. egyház 40 ft. kp. 43. Dr. Miskólcy Mihály gyűjtött 
Diószegen 48 ft. 30 k. kp. 44. Ujbarsi ref. egyház 15 ft. 
kp. 45. Lónyai Ödön 500 köti. 46. Stencel Dániel 100 ft . 
Szelvényes államkötvényben. 

Sárospatak, april 22-én 1861. 
Erdélyi János közigazgató. 

Meglepetve olvastam több hírlapokban a pesti magyar 
evangy. egyház — egyházi föfelügyelöségi — szavazatát, 
még pedig a jelöltek sorozati összeállításával. 

Ez nem fér össze eddigi szokásunkkal, és vélemé-
nyem szerint helytelen korteskedésre ád alkalmat. Miért 
adjuk a szavazatokat pecsét alatt, és bontjuk csak a ki-
küldött választmány jelenlétében ? miért égetjük el a sza-
vazatok számba vétele után a szavazatokat tartalmazó leve-
leket? ha nem azért, hogy az egyházak minden mellékes 
tekintetek nélkül, csak meggyőződésüket kövessék. — En 
tehát mindaddig, míg az egyház egyeteme a szavazás eddigi 
módját — mely mellett, százados szokás volt — meg nem 
változtatja, helytelennek tartom a magyar ev. egyház e l -
járását, miszerint ha a szavazatot nem maga tette közé — 
a mit nem is feltételezek — eddig az ily ferde eljárás; 
ellen ellent nem mondott. 

Ivánka Imre. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr . B a l l a g i Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Éngel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADO-

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 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 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 
sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

/ / * 

„A képviselőház elnöke mélyen megszomorodott szívvel jelenti P A L O C Z Y L A S Z L O 
Miskolc város országgyűlési képviselőjének, s az 1848-ki és 1861-fti képviselőház korelnökének, hazánk 
egyik nagy fiának, 1861-dik évi april hó 27-ik napján éjfél után fél egy órakor, élte 78-dik évében, 
hörglob okozta szélhüdésben történt gyászos kimultát." 

A gyász isteni tisztelet april hó 29-kén délután 3 órakor a nemzeti Muzeum előcsarnoká-
ban vette kezdetét, a reformátusok templomában tartatott meg, honnan a holttest az országgyűlési 
tagok által az indóházhoz kisértetett ki. 

Hogy e jelentésre az egész ország gyászba borult, e tény hangosabban hirdeti a boldogultnak 
polgári nagy erényeit minden ékesszólásnál. Nekünk protestánsoknak is Palóczy Lászlóban egy koronánk 
esett le,melynek dicső fényét emelte különösen az, hogy bár ő egyházi jogaink védelmében elöharcos 
bajnok volt, mégis soha felekezeti különködés lelkében nem élt. „Dugjuk be füleinket—mondá egy 1840-
diki országgyűlési beszédében — mind azok előtt, kik a Jézus nevében közfalakat akarnak köztünk 
fölállitani. Mi testvérek, barátok vagyunk, szeressük és öleljük egymást hazafivérrel és szeretettel 
dobogó melleinkre. Örülni fog az ég is egyesülésünkön, mi pedig örömmel elmondhatjuk, hogy 
polgárilag hazánk határain belül egy pásztor és egy akol van." Vajha szeghetlen tiszteletben tar-
tandó végrendelet gyanánt vennők mindnyájan az elhunytnak e szavait, és lenne az igaznak emléke 
oly kapocs, mely a honfi-sziveket szeretetben összefűzné. Ezt adja a jó Isten; az elhunytnak pedig 
adjon örök békét. Szerk. 

AZ ANGOL EGYHÁZ MÚLTJA S JÖPfeNE. 
Angliában már jóval a reformatió előtt rakatá-

nak le a nemzeti egyház alapjai. Az angolszász 
korban az egyház ott határozottan nemzeti jel-
lemű volt, s az angolszász népesség és az ország-
ban Vilmos alatt megtelepedett normann aristo-
kratia közt uralkodott viszálkodásnak egyik 
főoka az volt, hogy emez az egyházat is hatal-

mába keritette s Rómával szorosan összefüggvén, 
az angolszász szenteket a naptárból, az angol-
szász főpapokat pedig egyházi hivatalaikból k i -
vetette. Igy az alsóbb rendű papság nemzeti 
ellentétbe jött a szárazföldről toborzott magasb 
papsággal, minek azon fontos következménye 
lőn, hogy a pápa és korona közt fenforgott nagy 
tusában, mely, miként tudva van, nemcsak a 



császár és pápa közt tört ki, Angliában a papság 
tömegét az állam részén látjuk. A clarendoni 
végzemények előfutárai a gallikán egyház sza-
badságainak, s noha az országától megfosztott 
János alatt pillanatig győztesnek látszott is a 
pápa, mégis a Magna-chartá-ban, ugy a király, 
mint a pápai érdekek ellenében, biztositva lőn az 
angol kath. egyház független állása. Világos, 
hogy a pápai és nemzeti elem emiitett ellentété-
ben nem hitágazat, nem hitkérdések, hanem ha -
talmi állás, nem egyházi tanok, hanem egyházi 
jogok forogtak fen. Igaz, hogy az egyház, mely 
tettleg szorosabban függött, mint bárhol a szá-
razföldön, a nemzettel össze, nem maradt min-
denféle visszaéléstől ment, s tudva van, hogy a 
szárazföld nagy reformátorainak előfutára Angliá-
ban lépett föl. Wicliffe tanait nagyon pártolta a 
nép s azon mód, melylyel a korona védte a bátor 
férfiút, mutatja, hogy ő a nép lelkéből beszélt s 
harca a magasb papsággal korszerű volt. E har -
cot pedig annál könnyebb volt Angliában foly-
tatni, mivel ott a római canoni jog határtalan 
alkalmazása s az egyházi hatóság kiterjesztése 
ellen, már nagyon korán olyan nagy és ered-
mény dus ellenállás, minő semmiféle más ország-
ban, fejlett ki. Az angol közjogi törvényszékek 
tilalmakkal védték annak teljes érvényességét, s 
már a mertoni határozatban a bárók „Nolumus 
mutari leges Angliáé" szavokat szegezték azon 
kisérlet ellenébe, mely szerint az egyházi tör-
vényszékek római jogelveket akartak az angol 
örökösödési jogba behozni. 

Reformatiókor Angliában nem volt a refor-
matiónak olyan személyes képviselője, minő a 
szárazföldön Luther vala. Igy történt , hogy 
miután az u j mozgalom ellen VIII. Henrik elejénte 
irodalmilag is, és a máglyának keze ügyébe 
jobban esett fegyverével harcolt, ugyanazon ki-
rály és országa, válópere miatt, elszakadt a 
római egyháztól. O azon egyszerű eszközhez 
nyúlt, hogy helyébe a pápának, ki â  király s 
Katalin közötti válópert Rómába vitette, magát 
tette, s minden egyházi ügyben fejedelmi felsősé-
get magának igényelt. Ezt kivéve sem a hitága-
zatok-, sem az egyházalkotmányban semmi sem 
lőn megváltoztatva, de a tusa folyamában a szá-
razföld reformátorainak törekvései nem marad-
tak befolyás nélkül. Crammer, canterburyi érsek, 

egészen hive volt az uj tannak, s a reformátorok-
kal összeköttetésben állt, de a királyra nem ha-
tott oly hatalmasan, hogy a dogmának megvál-
toztatása a korona és parlament által kieszközöl-
tetett volna. Ugy látszik, hogy VIII. Henrik, 
mint utóbb még maga Erzsébet is, megelégedett 
a legfontosb választanok kath. felfogásával s el-
tekintve a Rómával félbeszakított közlekedéstől, 
mely az annaták megtagadását, s a Rómába fö-
lebbezése megszüntetését foglalta magában, ezen 
sajátszerű királyi reformátiónak főfontossága, a 
suprematiónak kihirdetésén kivül, a zárdák el-
törlesztésében álla, melyet azonban Wolsey alatt 
azoknak jobb fegyelem céljából meglátogatása 
megelőzött már. E rendszabály, bármi sok rosz 
dolog került is, névszerint az előbb megtámadott 
kisebb zárdákban, napfényre, talált-e viszhangra 
a néptömegben, kétes. Hogy Henrik valamennyi 
egyházi reformját a parlament egyetértésével s 
jobbadán parlamenti acták által tette, az a do-
logban mitsem határoz, mert az uralkodása ko-
rabeli parlamentek a királynak akaratnélküli 
eszközei valának. Természetes, hogy az ujdon 
átalakitott ügyeket melegen pártolák mindazok, 
kik a zsákmányban részesültek. Ez történtjele-
sül a felsőház világi tagjaival, kik a zárdák eltör-
lesztéséből azon hasznot húzták még, hogy az 
addig a felsőházban többséget képezett egyházi 
rend az apátok elmaradtával kevesebbséggé lőn. 
Crammer befolyása alatt a király, utolsó éveiben, 
néhány hitágazati pontban is Luther felfogása 
felé hajolt. Igy lőn, miután előbb a bibliafordítá-
sok eltiltattak, később megparancsolva, hogy 
minden templomban meglegyen, angol nyelven, 
a biblia. A király ellenben határozottan ellene 
szegült a papok házasságának, s VlII-dik Henrik 
reformátiójának egész jellemét talán misem mu-
tatja ugy, mint azon tudva levő tény, hogy a 
királyi suprematiónak és a transsubstantiónak 
három-három tagadója egyazon szánonvitetett a 
kivé^fés helyére. 

Midőn imigy VIII. Henrik Rómától elsza-
kadtával, s a zárdák eltörlesztésével csak egyes, 
noha igen fontos lépéseket tőn az egyház átala-
kitása végett, ez a kiskorú VI. Eduárd uralko-
dása alatt lőn befejezve. Anyanyelvű liturgiának 
behozatala, a képek eltávolítása és — mi talán 
szintoly fontos volt, mint akármely más pont — 



a szentek tisztelésének mellőzése voltak azon 
reformok, melyek a tömegre nézve legnagyobb 
fontosságnak valának. A fülbegyónás világosan 
nem mellőztetett, s az úrvacsora (mely a kereszt-
séggel egyedüli sakramentomul fogadtatott el s 
két szin alatt osztogattatik, igy csakugyan pro-
testansszeriien van felfogva) felőli hitágazatban 
mai napig vitakérdés, Luther felfogása-e ortho-
dox, törvényes az angol egyházban, vagy Calvi-
né ? A papi nőtlenség meglőn szüntetve, s ez volt 
oka, hogy a kath vallásnak Mária által visszaho-
zatalakor igen sok pap ki nem békülhetett már a 
régi egyházzal. Az angol ref. egyházban sajátsá-
gos volt a püspök megtartása, a miért az püspöki 
egyháznak is neveztetik. Ezt abból lehet egysze-
rűen megmagyarázni, hogy az angol püspökök, 
a pápa és király közötti tusában, némely elődeik 
szelleme szerint VIII. Henrik részén voltak, (sőt 
a „suprematia" kifejezést is nemzeti zsinat, vagy 
convocatio alkalmazta először a királyra), igy a 
magasb papi rend nagyobb része lassanként be-
vonaték a reformatió érdekébe, holott a száraz-
földön a magasb papság Rómához csaknem kivé-
tel nélkül hű maradt. Mind ennek dacára az an-
gol püspökök is tetemesül vesztettek. Mialatt a 
nagyok a korona hatalmának felhasználásával a 
püspöki birtokokat megkevesbítették, a népben, 
a schweici reformatió szellemében s utóbb a skót 
események befolyása alatt, lassanként antipüs-
pöki párt erősödött meg. Ezen irány az uj angol 
egyház mindennemű szertartásában szintén meg-
botránkozott, valamint hitágazati kérdésekben a 
szigorúan Calvin-féle felfogásnak elsőséget adott. 
E szakadás az angol egyházban mind e mai na-
pig meg van, nem is tekintve a sok puritánt (ez 
volt első pártnevök), kik vallási éltöket nem so-
kára az államegyházon kivül folytatták. 

A régi egyház javára Mária alatt föllépett 
reactió, a dolgok uj rendének általában csak 
használt. A régi hittől elpártoltak ellen tűzzel, 
vassal dühöngött boszu nagyon sokat tett arra, 
hogy azt a néppel megutáltassa, valamint Máriá-
nak Fülöppel egybekelése a Spanyolország és 
Anglia közötti politikai ellentétnek hitvallási 
színezetet is adott, mi annál fontosb vala, mivel 
a városokat s délkeleti Angliát kivéve, a sik föld 
népessége csak lassan fordult a reíormátió felé s 
az uj rendhez a vezérlő papok- és államférfiaknak, 

noha színleg engedelmességet mutattak, csak 
egy rész ragaszkodók igazán/ A reformatió mű-
vét csak a vér- és tűzkeresztség, melyet Mária 
rövid uralkodása hozott az angol reformátorokra, 
tette tartóssá 

Ennek folytán Erzsébet mindjárt trónralépte-
kor, közvetlen ellenállás előidézése nélkül, visz-
szatérhetett testvére, Eduárd, egyházi törvényei-
hez s azoknak egy részét reformátori értelemben 
ki is tágíthatta. A két főtörvény, melyek által az 
történt, az úgynevezett Acts. of supremacy és 
uniformity. Az első törvény azt parancsolja, hogy 
minden hivatalba lépett pap és világi, esküt te-
gyen le, mely szerint a királynőt papi, egyházi és 
világi ügyekben legfőbb felsőségnek (supreme 
governor-nak, s nem, mint VIII. Henriknek újra 
be nem hozott suprematiai törvényében, supreme 
headnak) elismeri s tagadja, hogy e téreken ide-
gennek bárminő tekintélye lehetne. Ezen eskü 
által ugy a katholikusok, mint némely prot. fele-
kezetek minden egyházi és állami hivataltól el-
távolíttattak. A második törvény, az uniformitás 
törvénye, azt parancsolta, hogy Angliában min-
den istentiszteletnél angol liturgia alkalmaztas-
sák s mindenkitől követelte, hogy vasár- és 
ünnepnapokon jelen legyen az egyház templo-
mában. 

Ez által a prot. egyház elnyomottból nem-
csak uralkodóvá, hanem elnyomóvá is lön. A 
suprematia tagadóit fenyegetett törvények egé-
szen azon kor szellemében voltak tartva, s máso-
dik visszaeséskor halálos büntetésig fokoztattak; 
az istentiszteletnek más, nem a törvényszabta 
módon tartása lioltiglani börtönnel büntettethe-
ték. Későbbi törvények e büntetéseket még meg-
sulyosbitották, vagy megszaporították a büntetés 
eseteit. Mint azelőtt a prot. egyháznak, ugy most 
a katholikusnak is voltak uj vértanúi, s noha 
koronkánt a szerint, a mint egy, vagy más állam-
férfiú nagyobb befolyást gyakorolt Erzsébet 
fölött, különbözött is némileg a katholikusokkal, 
s a főegyháztól elfordult protestánsokkal való 
bánás, mindazáltal egészben véve e téren is kirí 
VIII. Henrik leányának urkodó természete. Mi-
után ama törvény (1. Eliz., c. 1. és 2.) államot és 
egyházat egyesitett, ugy, hogy az állam fejedelme 
az egyháznak is uralkodójává, s minden alattvaló 
ezen egy egyháznak jogi tagjává lőn, az ugy-



nevezett 39. cikkben (a régibb, VI. Eduárd alatt 
felállított 42. cikk revisiójában) az angol egyház 
symboluma lön adva. Ezen hitvallás is némely, a 
puritán pártnak visszatetszett félkatholikus re-
miniscentiák miatt, a szigorúan főegyházi,'s a vele 
szemközt állt presbyteri pártok közötti viszálko-
dásnak megtágabbitásához vezetett. Az utóbbi 
párt Cartwrightben túlzó szószólót nyert, ki a 
genfi Calvin-féle egyházkormányzatot eszmény-
nek. s alatta a király suprematiáját s püspöki 
egyházkormányzatot egyiránt kereszty éntelennek 
tartotta. Egyébiránt már Erzsébet alatt meny-
nyire harapózott el az egyházon belül, azaz: a 
korona suprematiájának elismerésével a puritán 
irány, mutatja ezen királynő uralkodása alatt az 
alsóháznak valamennyi parlamentben puritán 
színezete. 

Noha Erzsébet csöppet sem tágított a tör-
vényes egyházalkotmányon, ugy, hogy a pöspö-
kök kinevezése a korona joga maradt, s a laicu-
sok a papválasztás- és általán az egyházkor-
mányzásban nem máskép, csak miként azt a 
parlament gyakorlá, részesülhettek, ő mégis tá-
vol volt azon önhitt bárgyuságtól, melylyel gyá-
szos utóda, I. Jakab, egyházügyekben is király-
kodott. Hála gyanánt azért, hogy a püspöki párt, 
főpapokkal élén, a Stuartok oly íidvtelenekké 
lett elveit a királyok isteni jogáról, s a nemzetek 
szolgai engedelmességéről hirdette, részint a ke-
serű órákra is, melyeket neki a skót presbyte-
riánok okoztak, emlékezve, Jakab a puritanokat 
az egyház és állam egész hatalmával sanyargat-
ta. Ellenben az alsóház a nép szabadsága mellett 
és a püspökök előjogai ellen volt. Nem itt a 
lielye a nagy forradalomnak egyházi oldalát, 
mely úgyis annak csak egyik oldala, körülmé-
nyesen tárgyalnunk. Elég arra emlékeztetnünk, 
hogy I. Károly alatt a püspöki párt Laud érsek 
alatt a puritán elemek üldözésében tulment min-
den mérséken, ellenben a katholikusoknak min-
denféle engedmények adattak, melyek, noha az 
igazságosság és tolerantia ítélőszéke előtt meg-
támadhatlanok , Anglia törvényeit mindazáltal 
világosan sértették; mint névszerint az Ecclesias 
tical Commission Court, mely eredetileg az uj 
prot. egyházat kath. elemektől volt megtisztítandó, 
s egy ideig az egyház fejének egész birói és 
fegyelmi hatalmát kirekesztőleg gyakorlá, titkos 

eljárása, kicsikart vallomások és kegyetlen bün-
tetések által az egész ország rémületévé lőn, mig 
végre a parlamenti párt politikai vívmányai ezen 
uj divatú inquisitiói törvényszéknek eltörlésére, a 
püspököknek a felsőházból kizárására, Laud ki-
végeztetésére, sőt a skót egyházalkotmány beho-
zatala által végre az angol egyház teljes felfor-
gatására vezettek. Ha azelőtt a puritán papok 
százanként lökettek ki az angol egyházból, ha 
számos csapatok amerikai gyarmatokban kerestek 
polgári és vallási szabadságot, mindez most bőven 
volt visszatorolva. 

Az angol és skót egyházak mindazáltal épen 
nem lőnek egészen egyenlőkké téve, s névszerint 
Cromwell kormányzata alatt ugy katholikusok, 
mint anglikánok olyan szabadságot élveztek, 
minőben addig az államegyháztól eltérő egy 
felekezet sem részesült. A covenantra megesküdni 
vonakodott papoknak meghagyták jövedelmeik 
egy részét, holott a főegyházi inquisitió Jegfölebb 
meztelen éltöket hagyta meg az elűzötteknek. A 
politikai restauratio egyszersmind egyházi volt s 
az Ígéretek, melyeket II. Károly visszatérte előtt 
a presbyteriánoknak tet t , szintoly hamar, mint 
adva voltak, meglőnek szegve, mit nagyon elő-
mozdított kétségtelenül a társadalom magasb s 
középosztályainak idegenkedése a puritánság né-
mely csömörletes oldalától, miként ezek egyed-
uralma korában fejlődtek ki. A parlament hatá-
rozottan puritánellenes volt s vele egybehangzó-
lag az anglican egyházalkotmány visszalőn min-
den részében hozva, a püspökségek újra szervez-
tettek, a püspöki pad a felsőházban ismét elfog-
laltatott. A Corpoiation act. (13. Charles II., c. 
1.) a községeket s mindennemű testületeket 
megtisztította, vagy legalább alkotóinak szándoka 
szerint meg kellett volna presbyterian elemektől 
tisztítania, mennyiben a covenant hit alatti kár -
hoztatását mindenkitől , az ujdon választandó 
hivatalnokoktól pedig anglikán szertartás szerinti 
urvacsorázást követelt. Csekélyebbek voltak a 
most ismét behozott anglikán liturgiában tett 
ujitások; de annál erősebben hatott az uj Act of 
uniformity, melynél fogva minden pap, a ki az 
1662-ki Sz. Bertalannap előtt nyilvánosan ki nem 
jelenté egyetértését mindazzal, mi a törvényes 
imakönyvben (Book of common prayer) foglalta-
tik, állomását el vala veszitendő. E szerint az 



illető napon 2000 pap veszité el hivatalát, kiket 
azután a hozzájok csatlakozott laicusokkal, mivel 
nem akartak az uralkodó egyházkoz alkalmaz-
kodva (conform) cselekedni, nonconformistáknak 
neveztek el. A király e pártnak, mert legelszán-
tabb ellene volt a katholikusoknak, eltávolitását 
ohajtá a nemzeti egyháztól, s reményié, hogy az 
anglikán egyház által rajta gyakorolt nyomás 
tán kedvezőbben fogja hangolnia a kath. érdek 
iránt. Innen magyarázandók némely későbbi, 
jobbadán csaknem elnyomó rendszabályok is a 
nonconformisták ellen. De az egész terv megtört 
a parlament ellenkezésén a király kísérleteivel, 
melyek szerint a hazai törvények alóli feloldo-
zással az angol katholikusoknak nagyobb sza-
badságokat törekvék adni s imigy végcéljának, 
a kath., mint uralkodó egyház visszaállításának 
útját egyengetni. Igy e törekvéseknek egészen 
ellenkező végeredménye lőn. A Testact szerint 
(25. Charles I I . , c. 2.) minden hivatalnoktól 
anglikán szertartásszerű urvacsorázás és nyilat-
kozat a transsubstantiatio tana ellen követeltetett. 
Amaz a nonconformistákra is kitérjedett, de sok-
kal fontosabb volt a második pont, mely á kath. 
párt növekvő befolyásával volt szembe szállandó; 
sőt e rendszabályt magok a nonconformisták is 
támogatták. II. Károly uralkodásának végéveiből 
itt még kiemelendő , hogy a tulaj donképeni 
anglikán párt a passiv engedelmesség elveit ugy, 
mint az első Stuartok alatt, hirdette, s a puritán 
és anglikán államjog közötti régi ellentétet újra 
életbeléptette. II. Jakab uralkodása legújabban 
oly mester ileg ecseteltetett, s benne az egyház-
ügyek oly tökéletesen vannak a politikai esemé-
nyekkel összeszőve, hogy tárgyunkra nézve is 
Macaulayra, kinek munkáját Csengerynk ültette 
át irodalmunkba, utalhatunk. Ha Károly a non-
conformisták ellen hozott erőszakos rendszabá-
lyokkal akart a kath. érdeknek szolgálni, Jakab 
ugyanazok irányában követett törvénytelen lágy-
sággal kisérlé meg célját elérni, de tudva van, 
hogy ezen ut is elvégre csak az 1688-diki dicső 
forradalomhoz vezetett. Ez az anglikán egyház-
ügyekben mitsem változtatott meg. Hogy a ka-
tholikusok irányában, kiket az imént elűzött, 
királyi ház született párthiveiiil tekintettek, nem 
lön szelidebbé a törvényhozás, az sajnos, de meg 
is magyarázható. A dissentereknek is (e név lett 
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később minden prot. felekezetnek adva) az Act 
of tolerationban csak is türelem, nem egyszer-
smind a politikai egyenjogúság lőn adva, csak 
sokkal későbbi kornak volt fentartva, megadni a 
katholikusoknak s nemanglikán protestánsoknak 
az őket illető teljes szabadságot. A forradalom 
folytán magából az anglikán egyházból egész 
sora lépett kik a püspökök- és papoknak, kik az 
oraniai ház elismerése által nem akarták megsér-
teni a régi királynak, mint hitték, isteni jogát. 
Ezek az úgynevezett Non jurors-ok. Ezektől el-
tekintve az angol papság egészben véve a han-
noverai házból származott első királyok alatt is 
idegenkedett még a dolgok uj rendétől. A J aka -
biták alatt különböző korban főszerepet az angol 
egyház papjai játszottak, noha a megürült püs-
pöki hivatalokba az uj dynastia párthivei válasz-
tattak s loyalitását a főegyház a Stuartházról a 
hannoveraira csak III. György alatt vitte át 
véglegesen. 

III. György uralkodásával, ugy a vallásos 
életnek az anglikán egyházban, mint az egyház 
és állam közötti viszonynak uj korszaka kez-
dődik. 

A hannoverai házból származott első kirá-
lyok alatt megtörtént ugyan már a fordulat, hogy 
a fejedelem személyes kormányzása helyébe 
ministeri kormányzat lépett, s e szerint a koro-
nának valamennyi jogát is az egyházon belől a 
cabinet gyakorlá. Ennek dacára mégis a Test- és 
Corporationsact határozatainak általánosítása ál-
tal az állam és egyház közötti kötelék politikai 
célokra még szorosabbá tétetett. E támaszra az 
államnak III. Gryörgy óta nem volt többé szük-
sége s igy lassanként egész sora keletkezett a 
törvényeknek , melyek előbb a dissentereket, 
utóbb a katholikusokat is állampolgári tekintet-
ben közelebb hozták az anglikánokhoz. A tör-
vényhozásnak ilyen egyenjogositó legfontosb 
törvényei: a statutum (9. George IV., c. 17.), 
mely a Test- és Corporationsactát törölte el, s a 
kath. emancipatiónak még fontosb törvénye (10. 
George IV., c. 7.). Az Angliában ujabb törvények 
szerint leteendő hivatalos eskü, egészen elveszité 
anglikán jellemét. Zárkövet a legújabb időben 
hozott két törvény képez, melyek több, a katho-
likusok korlátozására hozott régibb, de már rég-
óta nem alkalmazott törvényt töröltek el (7. és 8. 



Vict., c. 102, és 9. s 10. Vict., c. 59.). Mig az 
anglikán egyház imigy uralmát veszté az állam 
fölött, más jobb utakon sükerült uj társadalmi 
befolyást magának biztositania. Valamint a re-
formatio, s a veszély, melyet az hozott, hatalmas 
eró'sitésre ébreszté a kath. egyházat, azonképen 
a tetszés, melyre a mult század második felében 
egyes felekezetek , különösen a methodisták 
Wesley alatt, találtak, s melynek a kor szelleme 
szerint világi karhatalom megállajjodást többé 
nem parancsolhatott már, elvitázhatlan javulást 
hozott magába az anglikán egyházi életbe. De, a 
mint máskép nem is lehet, helyébe az egyházi 
közönyösségnek, mely a 18. század elején ural-
kodott, tulbuzgalom lépett, s a reformatiókori 
ellentétekre támaszkodva magában az egyház 
kebelében pártok alakultak. E tárgy az angol 
egyház jövőjére nézve oly fontos, sok oldalról 
annyira tanulságos , hogy pillanatig időzzünk 
mellette. Az egyik oldalon az úgynevezett evang. 
párt állott, melynek főtámpontja a cambridgei 
egyetem s tán leghiresb képviselője Wilberforce 
vala. Vele szemközt a főegyházi irány álla, mely 
többnyire Oxfordban újoncozott, s e két véglet 
közt a vitapontok mérsékelt felfogása törekvék 
érvényülni, melynek képviselőiül E-ugby Arnol-
dot és Whatelyt, dublini prot. érseket, nevezhet-
jük. Az evang., low churchnak is nevezett párt-
ban puritán elemekre találunk. Az az egyház-
alkotmányban a püspöki tekintély korlátozását, 
s a laicusok bevonását akarja, dogmában szigo-
rúan calvini, egyházi fegyelemben a presbyteri 
mintát óhajtja vissza. E miatt sabbatariusnak is 
nevezhetnők, mert az egész mozgalom a vasárnap 
jobb megünneplése ügyében tőle ered. A főegy-
házi irány mindezen pontban az ellenkezőtakarja. 
Neki a püspök közvetlen utóda az apostoloknak, 
magasan a közpapok fölött álló, s e szerint vala-
mennyi egyház püspök nélkül nem igazi egyház. 
Dogmában félig lutheri, félig kath., s a cultusban 
és egyházi fegyelemben a római egyház vidorabb 
felfogását elébe teszi a sovány és komor purita-
nismusnak. Mind a két iránynyal a vitavágy és 
nyakasság azon foka közös, mely legnagyobb 
virágzásra csak theologiai tusákban fejlik ki, 
mialatt a mérsékelt irány azon kétségtelen tény-
ből indul ki, hogy az anglikán egyház dogma- és 
cultusban nagy compromissumot képez s külön-

féle irányoknak mindjárt kezdetben hatáskört 
kellene adnia. Első tekintetre is látjuk, hogy 
mindakét végletnek, az egyiknek a kath., a má-
siknak a presbyterián egyház tőszomszéda. Leg-
hevesebben tört ki a harc, midőn az anglikán 
egyház a dissenterek és katholikusok emancipa-
tiója folytán önmagára utaltnak látszék. Könyvek-
és röpiratokban, püspöki padokról és szószékek-
ről folyt a vita, melyben a nempapok is olyan 
részt vettek, minőt egyházi ügyekben még soha. 
Ezen időpontban történt, hogy Oxfordból Tracts 
forthe thimes név alatt egymással összefüggő 
röpiratok sora bocsáttatott közre, melyekben a 
főegyházi pártnak valamennyi tudtul adandó 
sajátságos nézete a legélesebben lőn kifejezve. 
Hat évig (1833—39.) nyugtaianiták e röpiratok 
az angol egyházat, mig végre a 90-dik szám a 
haragnak oly viharát idézte elő a mérsékeltek 
közt, hogy az oxfordi püspök kénytelen volt a 
röpiratok kibocsátását megszüntetni. Az itt első 
sorban említendő nevek : Pusey és Newman, 
mindketten kétségen kivül az anglikán egyház 
legfonto sabb tehetségeihez számitandók. Az egész 
irány .amattól puseita nevet kapott. Ha ezen 
iskola főtanait röviden össze kell állitanunk, azt 
találjuk, hogy a püspökök apostoli successiojának 
dogmáját a kath. egyház szellemében hirdeti. Ok 
csak egy kath. egyházat ismernek el, s vala-
mennyi vallási egyletet annak ágai gyanánt te-
kintik, melyekben a püspökök ama felfogás sze-
rint működnek. Honnan következik, hogy a re-
formátiót szerencsétlenségnek tartják, s a görög 
és kath. egyházak sokkal közelebb állnak hozzá-
jok, mint a prot. hitvallások püspöki rend nélkül. 

rr 

Ok az angol egyházra nézve a hitvallás főhelyét 
a liturgiában, s azon rovat rendeleteiben keresik, 
hol a kath. cultus külsőségei némi reminiscentiá-
kat hagytak hátra, nem keresik pedig a 39, 
cikkben, melyek sokkal határozottabban pro-
testánsszerüek. A fülbegyónást s holtakért való 
közbenjárást, lényegesen dicséretesnek tartják, a 
szentek tisztelése s képimádás, szerintök szintén 
csak.a túlzás- és balmagyarázásnál fogva veszé-
lyes, valamint az istentiszteletnél lehetőleg katho-
likuskodnak. A papi és világi rend közt élet 
különséget tesznek s ugy tartják, hogy vannak a 
dogmában tanok, melyek a laicusoktól való elvo-
nulást követelnek, péld. az engesztelés tana. A 



sakramentomok szerintök csodák jellemével bír-
nak, s magán a consubstantiation is tul mennek, 
hogy más eltéréseikről a dogmában hallgassunk. 
Ezen uj épület alapjául nálok a hagyomány szol-
gál, melyet katholicusosan értelmeznek és tisz-
telnek. Ezzel összefügg az egyházatyák egész 
irodalmának, melynek szintén az oldalról eszkö -
zöltettek uj kiadásai, Angliában akkoron uj ta-
nulmányozása, s a kétely eltávolitása tekinteté-
ből a szabad Ítéletnek, a protestantismus ezen 
alapjának, kárhoztatása. Daru. 

(Vége küv.) 
— 

KÖNYVISMERTETÉS 

TÁJÉKOZÁS, A BÖLCSÉSZET ÜGYÉBEN FENFORGÓ 
VITÁHOZ. 

III. 

Tehát a Hegelismus elbukott elsülyedt a tátongó 
mélységbe . . . í! s Brassainak „gyanúja van," hogy volta -
képen mi sem azt, hanem a Pantheismust sürgetjük; — ezt 
a János fejet, melynek egyik arca a realismus, másik az 
idealismus; mely pantheismusról ö sem véli megtagadható-
nak, hogy az ma is áll és hatalmaskodik. 

Lám, mily szép dolog ez Brassaitól, hogy nem aka r 

bennünket egy elbukott, elsülyedt philosophia ügyének 
védőiül tartani és fölmutatni, — hanem inkább olyannak, 
mely még „mindig áll és hatalmaskodik." 

Igaz, hogy én a szóban forgó bölcselet méltánylatáuá 1 
nem mulasztottam el megjegyezni (lásd az „eszmeelviség 
védelme" 28, 1.), miszerint Hegel az általános eszme fo-
galmábali, magát a tartalomteli igazság élő testét vélvén 
birni: e miatt az ö állás pontjáról nagyon árnyékszerű — 
s csak mintegy allegoriai képnek tűnik föl a „tárgyi lét." 
És ez kifogás volt részemről az ö rendszere ellen. 

Az is igaz, hogy a szemlész az egységes álláspontra 
nézve oda nyilatkozott, miszerint inkább akar materialista, 
csak egységes, mint Ispiritualista, de kétséges bölcsész 
lenni; inkább moniszta Vogt és Feuerbach szerint, mint 
dualista Szontagh és Dánielik szerint. 

Mert képzelhetetlen, hogy az érzékek és ész, mint 
ismeret források, egymást kizáró, különcöző két kútfő 
volnának; hanem a viz akár tengeré, akár folyóé, utoljára 
is viz; hasonlóul az ismeret is akármely forrásból eredjen, 
utoljára is ismeret és száz csatornából is együvé foly a 
tudalomban, elitéltetik az észben." — (Sárosp. Füzetek: 
Negyedik évfolyam. I. 79. 1.). 

Minthogy pedig már Feuerbach „emancipált" tanít-
ványa Hegelnek: ebből és a fölebb mondottakból azt hozza 
ki Brassai, hogy a mit mi sürgetünk és védünk, az voltakép 
nem a Hegelismus, hanem a Pantheismus, mely még 
mindig áll és hatalmaskodik." 

Minő vitázás, minő bizonyítás, minő cáfolás ez már 
megint?! . . . Igy csavarni el a dolgot a rendes kerékvá-
gásból, . . . igy hányni össze-visza minden fogalmat kellő 
elemzés, tisztázás és rendszeresítés nélkül! ! 

A kérdés az, az egységes philosophia védői azt vitat-
ják, hogy a világ lényege, mindennek vég forrása egy, 
hogy az összes tapasztalás tartalma, a tünemények vég-
nélküliségében is csak egy lehet, egynek, önmagával azo-
nosnak kell lenni; — hogy az ész csak annyiban ész, a 
mennyiben a sok különféleséget azonosságra visszi vissza ; 
egyik aztán (a szemlész) a többek közt oda is nyilatkozik, 
hogy inkább akar materialista csak egységes, mint spiri-
tualista, de kétséges, philosophus lenni: Brassai akkor, 
megint ezen egyes, a fejtegetés láncolatából kikapott, s 
félreértett tételbe kapaszkodva, elkezdi kiabálni: ez Pan-
theismus, mely egyformán, s egyenlő kedvezéssel termi a 
két különböző, sőt ellenkezőnek látszó gyümölcsöt, a l eg -
laposabb realismust, s legkihegyezettebb idealismust; vagy 
más oldalról tekintve a dermesztő materialismust, és a 
mindent felolvasztó , egyoldalú spiritualismust. (Korunk 
72. sz.) 

Pedig csak néhány sorral kelle vala alább olvasni, s 
láthatta volna, mint érti az egységes philosophia az anyag 
és szellem, a tapasztalat és tudat egységét; ott olvashatta 
volna : hogy „az egység eszmei lény; egység nincs másutt, 
mint az észben. Azt nem ki- vagy megmutatni kell, hanem 
felfogni és kijelenteni. Az egység felfogása reveláció, nyi-
latkozás. Ha elő nem birjuk állítani az elmében: soha nem 
találjuk meg a -tényekben; ha nem ismerhetjük meg a 
szellemben, fölfedezetlen marad előttünk a természetben." 

A kérdés az, hogy minőnek kell lenni a philosophiai 
felfogásnak ? hol van a tárgyak igazsága? a tapasztalatban-e, 
mely szétesetten, darabokra törve, s homályosan mutatja 
azokat, vagy pedig nem ? Az eszmei bölcselet erre azt 
mondja: igaz, hogy a világ nem egyéb, mint a magát rea-
lizált eszme, az eszmének megtestesülése; ámde e meg-
testesülés, habár az eszméé, de qua külső, a maga közvet-
len látszatában, mégis már, mint maga az eszme; épugy, 
mint a fölbomlott napsugárnak színképei, nem maga a 
sugár, (lásd bővebben „Eszmeelviség védelme" 50, 51. 1.). 
Azért az eszme visszatér önmagába; a külső tárgyi lét s 
eszményiség közti különbség eltöröltetik. — S épen ezt 
teszi az áltatános eszmei felfogás, mely szerint tudniillik a 
tudat és tárgy, a szellemi és természet világ, mint egy 
lényegnek, az okosságnak (vagy akárhogy nevezzük) két 
egymást kiegészítő momentuma tűnik föl. Következéskép az 
igazság sem az egyik, sem a másik oldalon nincs, hanem a 
kettőnek egységében; mely sem puszta tudat, sem puszta 
tárgy, hanem mindkettő egyszersmind. — Ez az egység az 
eszme. 

Brassai pedig azt mondja, hogy ez Pantheismus, mely 
egyformán termi a dermesztő materialismust és spiritua-
lismust. — Tehát az a felfogás, mely nyíltan azt sürgeti 
hogy az igazságot sem az egyik, sem a másik oldalon nem, 
hanem azok egységében, az ezen egységet tevő potentiában 



kell keresni (mi az eszme) — ez a felfogás Brassai szerint 
voltakép nem egyéb, mint Pantheismus. 

És ezzel figyelmeztetni kivánta — ugymond Brassai 
a theologiai tanintézetek növelvényeit, — sőt , ha rosz 
neven nem vennék, még elfogulatlan tanárait is, hogy létez 
pályájokkal megegyezöbb tan is a pantheistico-fatalismus, 
vagy fatalistico pantheismusnál, mely lényegesen kirekeszti 
a személyes istenség eszméjét. E nélkül pedig mikép áll-
hasson meg theologia, Peti József megfoghatja, de ő, és 
azt hiszi, sok más józan eszű ember vele együtt, nem. 

Tehát ez féligmeddig olyan denunciálás akar lenni, 
hogy Peti József theologiai professor a pantheistikus böl-
cseletnek hódol, hogy tehát ö heterodox etc. etc. 

A mi már a polémiának ily térre való átvitelét illeti: 
annak megítélését az olvasóra bizom. — Magára, a dolog 
érdemére nézve pedig részemről az alaptalan ráfogást ha-
tározottan visszautasítom. — Mert hiszen, hogy is lehetne 
fatalistico-pantheistikus istenfogalma annak, hogy téveszt-
hetné össze a világgal, Istent az, ki a tapasztalat ellenében 
az eszmét sürgeti; hogy gondolhatná az Istent személyiség 
nélkül, ki az eszmét is élő s önmagát megtestesítő hatalom-
nak, energiának tekinti. — Inkább lehetne mondani az 
eszmei bölcseletről bármi mást, csak azt nem, hogy az 
mindent istenit és fatalismust tanit. Istent tartja ugyan az 
igaz mindennek, a ki nélkül, s a kin kivül semmi sincs, de 
ez nem azt teszi, hogy minden Isten, — még kevésbbé, 
hogy a fátum uralkdoik. — De hiszen e tekintetben oly 
tisztán látható az invectiva Brassai okalódásában: hogy 
ellene több szót vesztegetni fölösleges volna. 

De mintha maga is belátta és érezte volna Brassai, 
hogy emez egyébként roszul sült denunciálásféle épen 
nem volt lovagias: nagy lelküséggel kivánja azt elfedezni, 
a midőn egy kis elismeréssel kiván adózni az ^egységes 
philosophíának, ha nem is a Hegel kirekesztő formájában, 
léte, ereje és tekintélye iránt, sőt a Hegel-féle philosophiai 
rendszer buktának folytonos állítása mellett, e rendszernek 
korunk gondolkozásmódjára hatott és ható befolyását is 
készségesen elismeri. — És minthogy nem szereti roszab-
hul mondani el, a mit más jobban elmondott, a Revue des 
deux moneból vesz át egy kis elmélkedést ama befolyás 
felett. 

Oly jól esik e rész olvasása a Brassai philosophálása 
után, mint a sótlan s száraz kenyéren való hosszas kínlódás 
után egy kis ízes falat. — Mert habár ez elméskedés sem 
mutat kellő részrehajlatlanságot a Hegelismus iránt (mit 
már csak abból elgondolhatni, hogy Brassai idézte azt) : 
de legalább szellemdus és gondolatteljes, s meglátszik rajta, 
hogy nem a levegőből kikapkodott beszéd. — Az ily birálat 
már illetékes s nagyon méltó a figyelembevételre, szintúgy a 
feleletre is. Meglehet, hogy egy külön cikkben mi is meg-
kisérlendjük azt. De most még előbb végezni fogunk 
Brassaival Peti József. 

I. Népszerű imakönyv ág. hitv. evang. keresztyének szá-
mára. Irta Szeberényí Lajos, szegedi ág. h. ev. lelkész, 
Pest, kiadja Osterlamm Károly 1861. [Ara fűzve 48 kr. 

kötve 80 kr. díszkiadás 1 f t . 20 ftr.) 
I I . Magányos áhítatosság oltára. Imádságos könyv evang. 
keresztyének számára készítette Pálfy József. Második 
bővített kiadás. Pesten 1861. Osterlamm K. sajátja. (Ara 

fűzve 36 kr. kötve 60 kr. diszkötés kiadás 1 ft.) 
I. Ez imakönyvek elseje, szokott felosztás szerint, 

legelöl két hétre való reggeli és esti imákat nyújt, s néze-
tünk szerint, tárgyok általánossága miatt, ezek irását — 
hacsak untató, egyhangú szóhalmaz nem kívánnak lenni — 

legnehezebbnek tartjuk. 
Szerző a változatosság ebbeli feladatának művészi 

ügyességgel felelt meg. Mert dúsan váltakozva leljük föl 
ez imákban az erkölcsi érzületet inditó eszméket, melyek 
tiszta nyelvezettel és találó biblikus vezérgondolatokkal 
egyöntetűen feltüntetvék, gyakran zsoltári ihletig emel-
kednek. — Meplepöen szép a másodheti vasárnap reggeli 
ima e passusa : „Hála neked mindazon intézkedéseidért, 
melyeknek létesülésél imádásod eszközlésére megenged-
ted ; hála a keresztyén anyaszentegyházért, mely a jézusi 
tudománynak bástyája és terjesztője, — a keresztyén temp-
lomokért, melyek az élet tengerének menny felé vezérlő 
kikötői." 

Az ünnepi imák becses füzérét képezik a meleg 
érzelem által élvezhetővé tett hittani igazságoknak. — 
Becsesek lesznek mindenki előtt ama rövid, velős fohá-
szok istentisztelet előtt és után, miknek rebegése a temp-
lomi ülés elfoglalása és odahagyása alkalmával, régi kegyes 
szokásként, még ma is állva gyakoroltatik. — A templom-
tól távollakó imája alig lesz más imakönyvben képviselve; 
a vizkereszti, missziói buzgósággal irt ima. 

Ezeket követik az urvacsorai imák, mely rovat alá 
confirmátiói imák is sorozvák. Ezen rendezés, valamint e 

tétel: ,,Hálát adok neked azon kegyelmedért, hog>kereszt-
ségbeli szövetségemet megújíthattam; hálát adok, hogy 
üdvözítőm végvacsorájában is részesítettél," — nem he -
lyeselhető. A confirmátió külön, magában befejezett cselek-
mény s az urvacsorai liturgiának nincs alárendelve. Azon-
ban „az urvacsorávali első éléskor'-'- cim alatt, némi vál-
toztatással ez imák is helyökön lennének. 

Végszaka e könyvnek alkalmi imákat tartalmaz. A 
föntebbi jó tulajdonok ezeken is felismertetnek. Szép bib-
liai jellemű az özvegyé és a humán érzelmet lehellö katona 
imája csata előtt, miből e tételt közöljük: „De a legvére-
sebb csatának közepette is tartsd meg lelkemben a keresz-
tyéni indulatot és szelídséget, — hogy a mennyire a be-
csület és haza érdeke megengedi — ellenségem iránt se 
legyek kegyetlen és felebarátom vérét ok nélkül ellensé-
gemben se öntsem. Hiszen üdvüzitöm halála pillanatában 
is imádkozott ellenségeiért." 

Altalán, megfelel e mü, népszerű nevezetének, a 
nyelv egyszerűséget, a vallási ismeretterjesztő, könnyen 
felfogható előadást tekintve. 

II. A második könyv imáinak jelleme indokolt elméi-
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Icedés. írmodora ékesen folyó, ugy hogy kevés kivétellel, 
a numerus oratorius kelleme is érzik rajta 

A könyv célját az első elmélkedés többek közt igy 
adja elö; „Isten jelenléted minden helyet templommá 
szentel nekem; mindenütt imádhatlak Téged lélekben 
és igazságban. S mindenütt — jelenléted érzete elfog tő-
lem távolítani minden szentségtelen gondolatot, s a béke 
szelid lakhelyévé teendi mindenkori tartózkodásom helyét. 
Hogyan is fertőztethetném meg bűnömmel csendes hajlé-
komat, hol oly gyakran emeltem fel szívemet hozzád szent 
buzgósággal ? Hogyan bocsáthatnék ki ajkaimon káromló 
szókat ott, hol imádkoztam ? stb. 

A reggeli és esteli imák sorozatát egy-egy általános 
szép fohász előzi meg. 

Az ünnepi imákból, és az irmodor szép körmondatai-
nak feltüntetése végett, ezeket közöljük a böjti elmélke-
désből : „Ha lelkem elé állítom kínszenvedésed képét, s 
annak minden egyes jelenetében dicső nagyságodat szem-
lélem; szégyenkedve veszem észre a nagy közbevetést, 
mely közötted és közöttem létezik, s mig te benned az 
isteninek magasztos példányképét bámulom, saját magam-
ban csak az emberre ismerek, ki teljes gyarlósággal." 

Mily speciális indokolással ir szerző az alkalmi imák-
ban, im mutassa be az öregek imájából e hely : „Nem le-
hetek már a világra nézve oly mértékben hasznos, mint 
előbbi éveimben l e h e t t e m . . . De azért mégis sok jót tehe-
tek, ha az alkalmat használni akarom. Vajha jó példámmai 
mennék mindenkor elö ifjabb embertársaimnak, és ser-
kentném Őket mindenre, a mi jó és nemes és te előtted 
kedves! Oh vajha önpéldámmal mutathatnám meg nekik, 
mily édes az Öregkor nyugalma, ha az ember arra ifjabb 
éveiben munkássága s kegyes élete által érdemessé tette 
magát, mily nyugodtan várhatja halálát, a ki arra jól el 
van készülve!" 

Az|urvacsoráhozi készülés, a gyermekeké és a köny-
vet bezáró „Úrtól tanult imádság" körülírása — remek 
dolgozatok. 

Csak dicséretet kellene Írnunk ezen szebbnél szebb 
imákról, mely e második kiadásnál is hosszabb életre 
méltók. 

A két imakönyv, valamint természetesen az anya-
szentegyházakban, ugy főként a filiákban elszórt számos 
evangyélmi keresztyének közt terjesztve, hathatósan segí-
tené elö a nem eléggé ajánlható házi istentiszteletet. 

Láng Adolf 
tápió-szentmártoni ev. lelkész. 

— 

BELFÖLD. 

E. E. E. GYÁMINTÉZETI MOZZANATOK. 
(Harmadik közlemény) 

XXÍI. Az egyetemes conferentia alkalmát felhaszná-
landók, a kerületi bizottmányoknak Pesten megjelent tagjai 
és követei, Geduly Lajos és Jeszenszky József a dunán-
inneni, Pálfy József a dunántuli, Ivánka Imre és Mocskonyi 

József a bányai kerületekből — a többiek levélben 
jelentvén ki meg nem jelenhetésöket — d. e. 10 órakor 
Összeültünk. Mely alkalommmal: 

1. Geduly L. ur átadta azon 62 ft. 51 krt. mely hozzá 
a nyitrai egyházmegyei gyámintézet részéről beküldetett. 

2. Olvastatott Pálfy Józs. ur következő jelentése: 
„Jelentés a dunántuli E. Gyintézet működéséről az 1860-dik 
év végéig. 

Dunántuli egyházkerületünkben az egyházi Gyám-
intézet eszméje, miután főtiszt. Székács József urnák még 
1843-ban közrebocsátott ez ügybeni felszólalása kellő sikert 
nem arathatott, legelsőben a soproni lyceum tanári kara ál-
tal pendittetett meg, 1857-ben, s ugyanaz léptette az az 
évi Advent első vasárnapján az első szerény gyámintézeti 
egyletet életbe, mely az első évben kizárólag általa kezel-
tetett; de már a következő 1858-dik évben a gyülekezet 
conventje vette azt pártfogása alá, s kezelése végett egy 
több tagokból álló bizottmányt nevezett ki, melybe a tanári 
kar egyleti bizottmánya beleolvadt. Ezen bizottmánynak, 
mely a mai napig működik, elnöke Kolbenheyer Mór ur; 
pénztárnoka Petrik Ján. Jak. tanár ur. 

A soproni tanári kar a gyámintézet eszméjét általá-
nosan felkaroltatni óhajtván, az egyházkerület gyülekeze-
teit felhívta annak pártolására, minek következtében szá-
mos egyházak nyilatkoztak, hogy az ügyet pártolni 
hajlandók, s addig is, mig az egyházkerület egyeteme 
azt magáévá tenné, néhányan, hogy a szent ügy iránti 
részvétüket tettleg is bebizonyítanák, azonnal a segély-
gyűjtéshez fogtak, s gyűjteményeiket a soproni gyámintézet 
pénztárába szolgáltatták be, vagy pedig maguk egyletileg 
kezelték azokat.^ 

Az utóbbiak közt különösen megemlítendő a Kőszeg 
városi gyülekezet, hol Hrabovszky János felügyelő és 
Schneller Vilmos leik. urak buzgósága már 1858-ban ala-
kított gyámintézeti egyletet, melynek mai napig működő bi-
zottmánya következő tagokból áll: elnök Hrabovszky Já-
nos ; bizottmányi tagok; Schneller Vilmos leik., Szovják 
Mátyás, Czeke József, Bátky János, Vidt Endre urak; pénz-
tárnok Kubovics Lajos, jegyző Remete József. 

A Győr városi gyülekezetben Horváth Sándor leik. 
ur buzgó fáradozása következtében 1859-ben alakult meg 
a gyámintézet, melynek ügyeit a helybeli Convent vezeti; 
ez pedig a gyámintézeti pénzek kezelésével viszont Hor-
váth Sándor leik. urat bizta meg. 

Miután igy az egyházi gyámintézet eszméje általá-
nosan felkaroltatott, sőt több egyházainkban valósítva is 
lett, elérkezettnek látszott az idő, hol az, az egyházkerü-
let egyetemének pártfogásába ajánltassék, mi miután meg-
történt, az egyházkerület a soproni gyámintézeti bizott-
mány által kidolgozott alapszabályokat véleményezés vé -
gett köröztette; azonban az 1860-dik évi Május 29-dikén 
tartott közgyűlés azon meggyőződésre jött, hogy a gyám-
intézet általános életbeléptetése nem annyira alapszabá-
lyokon, mint inkább egyesek buzgóságán fordul meg; 
azért felhagyván a tervezgetéssel, egy egyházkerületi 
gyámintézeti bizottmányt nevezett ki, azon utasítással, 
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hogy dolgozna ki egy programmot, melynek nyomán azon-
nal kezdene Isten nevében a munkához. — Mi történt lé-
gyen ezóta, tudva van főtiszt. Székács József E E E 
gyámintézetielnök urnák a mult évi decemb. 15-kén ki-
bocsátott közleményéből. 
: ^ Az 1860-dik évi oct. 10—12-kén Pesten tartatott 
egyetemes gyűlés E E E gyámintézetet egyetemileg élet-
beléptetvén, alulirt annak programmját a dunántuli egyház-
kerület minden gyülekezeteinek megküldötte, s az egyház-
megyéket felhivta, megyei gyámintézeti bizottmányok ala-
kitására. Minthogy azonban egyházmegyéink azóta espe-
rességi gyűléseket még nem tartottak, megyei gyámintézeti 
bizottmányok még kevés helyeken alakultak. Hogy azon-
ban a gyámintézeti ügyet mindenütt lelkesen karolták 
fel, az a következőkből ki fog tűnni. 

Megyei gyámintézeti bizottmányok alakultak ez ideig: 
A kemenesallyi esperességben: elnökök Tóth János esp., 
Radó Ignác esp. fgyelö; bizottm: tagok : Héring János leik. 
egyszersmind pénztárnok, és Boda József urak. 

A veszprémi esperességben : elnök: Kis János ajkai 
leik; bizottm. tagok: Barcza István, Királyföldi Péter, 
Fárnek Dénes, Dubovay János; pénztárnok Bélák János lk. 

A többi egyházmegyékben még ideiglenesen az es -
peresség kezeli a gyámintézeti ügyet. Azonban mindnyájan 
kijelentették, hogy azt tehetségök szerint pártolandják. 

A városi gyülekezeteket illetőleg: Sopronról, Kő-
szegről és Győrről már fölebb elismeréssel nyilatkoztam; 
szinte teljes elismeréssel kell a rusti és rév-komáromi kir. 
városi gyülekezeteket is megemlítenem. Ruston egyébb-
iránt a gyámintézeti bizottmány elnöke Manhardt Mihály 
leik. ur, pénztárnok Seiler György; bizottmányi tagok: 
Kleinrath Károly és Francz Mátyás urak. — Rév- Komárom-
ban bizottmányi elnök Nagy Antal ur, tagok az összes 
presbyterium. 

A segélygyüjtés tekintetében minden egyház azon 
módot követi, melyet a helyi viszonyoknál fogva legcél-
szerűbbnek tart. Sopronban például 20 egyháztag van 
a bizottmány által kinevezve, kik évnegyedenként ház-
ról házra járnak, az egyháztagoktól a segélypénzeket 
átveendők; tartatik évenként gyámintézeti szent beszéd is, 
mely alkalommal, valamint általában mindenkor ki van a 
gyámintézetiperzsely a templomban téve.Alyceummindegyik 
osztályában egy tanuló van megbizva, ki hetenként begyűjti a 
tanulók filléreit.A képezdének szinte van gyámintézeti perzse-
lye, mely minden vasárnap kitétetik az intézet ima-termében 
tartatni szokott isteni tisztelet alkalmával. Győrben s Kősze-
gen hasonló eljárás van gyakorlatban. — Ruston a bizott-
mányi tagok maguk gyűjtik a segélypénzeket, s a gyám-
intézeti perzsely a templomban mindenkor ki van téve. 
Rév- Komáromban áldozó csütörtökön s a reformátio ünne-
pén, tányérok tétetnek ki a templom ajtóba a gyámintézet 
felsegélésére. A pucénci gyülekezet minden egyes tagja 
kivétel nélkül kötelezte magát a gyáraintézethez éven-
ként legalább egy krajcárral járulni, stb. — Következik 
aztán a dunántuli gyáraintézet által gyűjtött, kiosztatott és 

megmaradt összegek táblás kimutatása, melynek fövégered-
ménye e z : 

1858 — 1859-ben Sopron és Kőszeg rendelkezett 
1860 ft. 5 kr. és 18 arany s 20 ftos. államkötelezvényről. 

1860-ban kiosztatott 1231 ft. 93% kr. * 
A kerületi gyámintézeti bizottmány rendelkezése 

alatt 612 ft. 72 kr. összesen 3704 ft. 70% kr. 
18 darab arany s 20 ft. államkötelezvény. Kelt Sop-

ronban 1861 márt. 15-kén Pálfy Józs. a dunántuli ev. e g y -
házkerületi gyámintézet bizottm. elnöke. 

Határoztatott, hogy ezen jelentés főbb adatai a moz-
zanatokban, apróbb részletei az évi tudósításokban közöl-
tessenek. 

3. Szóba hozatván a különösen csak a Gusztáv-Adolf 
egylet részére beküldött adakozások, — határoztatott: mi-
vel egyes kisebb részleteket, időszakonként külföldre kül-
deni sok gonddal jár, az egyházak felszólitandók, hogy 
az e célra kölönösen szánt adományaikat az EGyintézti 
középponti pénztárba küldjék be, melyek onnan az egye -
temes gyámintézeti gyűlés alkalmával egy öszvegben 
lesznek kiküldendök. 

4. Mivel maholnap bekövetkezik azon idö, melyben 
a szegény egyházak és iskolák a megalakult EGyintézethez 
segélyezés végett folyamodandnak — Erre nézve a folya-
modók részéről a progr. 9-dik pontja értelmében, e követ-
kező kellékek kimutatása szükségesnek találtatott: 

a) Mutassak ki: hány lélekből áll egyházuk ? 
b) Minő célra kívánják a segélyt ? 
c) Mennyivel rendelkeznek magok a kitűzött célra ? 
d) Mennyi segélyre volna szükségük ? 
Ha a templom, iskola, pap — meg tanitói-lak épitése 

végett akarják az intézet segélyét igénybe venni: szüksé-
ges, hogy az építési tervet a költségvetéssel együtt (az 
illető esperessel is közölve, ki a helységet előbb maga 
is megtekintendi) — folyamodványukhoz csatolják. 

Ha a lelkészi, vagy tanítói fizetés javítása végett ké-
rik az intézet segélyét, ki kell mutalniok ; mennyit képesek 
maguk előállítani s mennyi kívántatnék meg, hogy lelkészük, 
vagy tanítójuk tiszteségesen megélhessen. Minden folya-
modványnak az illető esperesség, vagy egyházkerület elöl-
járósága által kell aláírva s hitelesítve lenni. 

5. Az EGyintézeti programm 11-dik pontjának stylusa 
a jelenvolt bizottmányi tagok által egy kissé homályosnak ta-
láltatván—az ekkép változtatott meg: az esperességek, sőt 
egyes külön esperességet képző gyülekezetek is beküldik az 
általuk gyűjtött segélypénzeket az illető egyházkerületi bi-
zottmányhoz; de szabadságukban áll, azok egy harmadrészé-
ről maguknak is intézkedni, kijelelvén az egyházakat és ta-
nintézeteket, melyeket segélyezni kívánnak; sőt, ha azt cél-
szerűnek tartják—a segélyezést egyenesen az illetők kezé-
hez küldhetik; de erről a kerületi bizottmánynak jelentést 
tesznek ; a másik harmadrész felett a kerületi bizottmány 
rendelkezik; az esperességeknek azonban szabadságukban 
áll, a segedelmezésre ajánlatot tenni; a harmadik harmad-
rész pedig, a kerületi bizottmány utján a középponti bizott-
mány szabad rendelkezése alá bocsáttatik; de a kerületi bi-



zottmányok, annak mireforditása ira'nt, szintén ajánlatot te-
hetnek. 

XXIII. Az nap mártz. 18kán estve hat órakor a hely-
beli magyar gyámintézet a programm 10. b. pontja értelmé-
ben gyámintézeti istentiszteletet rendelt. Ennek körülmé-
nyes leirása nem tartozhatik ezen mozzanatok közé, melyek 
csak fővonalokban tehetnek említést az ilyesekröl. De any-

nyi ide tartozik: 
1. Hogy ez, és hasonló alkalmakra készült egy 

„Gyámintézeti ének" mely Oszterlamm K. urnái 3 uj kron 
kapható tiszta jövedelme a középponti pénztárba levén 
befolyandó. 

2. A gyámintézeti beszédet tartotta nt. Geduly La-
jos ur, mely beszéd nyomtatásban megjelenvén ily cim 
alatt: A magyar evangy. egyház gazdag szegénysége; 

Oszterlamm K. urnái 30 uj kron kapható, s az igy be-
gyülendö tiszta haszon a dunáninneni legszegényebb egy-
háznak lesz kiadandó. 

XXIV. Stehló János leik. ur 1861 márt. 27-kéröl 
Eperjesről irja „Indítványoztam, hogy a pesti két testvér-
egyház nemesen buzdító példájára ajánljuk fel mi is ré-
gibb gyámintézeti tőkénk legalább egy harmadát azE.E. E. 
gyámintézet központi alapjához. — szeretem hinni, 
hogy buzgó ohajtásom nem sokára — teljesül." Részemről 
valamint szeretem hinni, hogy tisztelt testvérem egy lélek 
velem és ^sokunkkal, ha az egyház javáról van szó; ugy 
különösen szeretem hinni, hogy eperjesi testvéreink buzgó 
óhajtásunkat teljesíteni fogják. 

XXV. Haviar Dániel társunk egy uj alkalmat mulat 
fel, melynél intézetünk gyarapításáról megemlékezhetünk, 
t. i. azon időt, midőn a katechizátiók bezáratnak s az ifjú-
ság egy időre eloszlik. Ily alkalommal gyűjtöttek az idő-
sebb Jifjak maguk közt 23 ft. 38 kr. (L. a XXVI nm.). Pes-
ten pedig apr. 22-kén tartatott a havi összejövetel, mely a 
jövő őszig elnapoltatott, noha időközben a gyűjtés foly-
tattatni fog. Gyűlt pedig eddig 619 ft. 81 kr. melynek egy 
harmada (L. XXVI.) a középponti pénztárba már befolyt. 

Ez csak a magyar gyámintézeti istentisztelet és gyű-
lések eredménye, melyhez minden hitvallásuak és nyel-
vűek járultak ugyan, — de reméljük, hogy a német és tót 
gyülekezet körében is ilyen, vagy hasonló működés törté-
nendvén, még e részről is aratást várhatunk. 

XXVI. Az EGyintézet középponti pénztára mai napon 
igy áll: 1861. febr. 25-én a XXI-dik mozzanat szerint volt 
alapítvány 100 ft készpénz 1553 ft 47 kr. 

Ehhez járult: 
1861. febr. 28-kán a sopronyi gyámintézet 250 ft — — 

„ mart. 5-kén Fazekas-Varsánd 1 ft 20 kr. 
„ „ „ Gömbös Boldizsár 3 ft — — 
„ „ 6-kán Bekker Jakab (G. Ad.) 10 ft — — 
„ „ 18-kán A nyitrai e.-h.-m. EGy. 62 ft 51 kr. 
„ „ „ Gyámintézeti ének 15 ft 21 kr. 
„ „ „ Dunántuti egyh.-kerületi 

EGyámintézeti 103 ft 74y 2 kr. 
é spedig: 1. Az EGyintézet középponti pénztárnak 13 ft 
71% kr. 

2. Az egyetemes egyház közpénztárának Palota 8 ft. 
Ajka 1 ft. Laj.-Komárom 10 ft. Hom.-Bödöge 2 ft. Zalai 
egyházmegye 3 ft. 60 kr. = 24 ft. 60 kr. 

3. A lipcsei Guszt. Ad. egyletnek sopronyi felső 
egyházmegye 8 ft. 

4. Miskolci képezdének R.-Komárom 2 ft. 
5. Schwarzalapitmánynak győri esperesség. 3 ft. 
6. Makónak győri egyh.-megye 3 ft. 
7. Vadászinak Komárom 9 ft. 30 kr. Csenge 26 ft. 38 

kr. Dömölk 13 ft.30 k r . = 4 9 ft.43 kr.Összesen 103 ft.73% kr. 
1861. mart. 25-kén N-Libercse (Guszt. Ad.) 6 ft — — 

Losonc u. a. 12 ft 65 kr. 
Abelowa u. a. 1 ft 50 kr. 
Szentpéter u. a. 2 ft — — 
Gyámintézeti énekek 1 ft 91 kr. 

„ „ „ Alsó-vadászi egyháznak Svehla J. 50 kr. 
Svehla J. 50 kr. Gröhner A. 10 kr. Sebők M. 20 kr. Du-
tyik J. 40 kr. Machnik J. 20 kr. B. J. L. 50 kr. Csupkay J. 20 
kr. Reguly J. 40 kr. Alitisz Andor 50 kr. Léváról 2 ft. 
Összesen 5 ft 50 kr. 

„ „ 30-kán Még m. é. nov. 5-kén letett nálam 
Ivánka Imre ur háromszor 31 ft 67 krt, ennek egy harma-
dát azonnal számbavettem, a másik kétharmadot beleegye-^ 
zésével csak most vezethetem be 63 ft 34 kr. 

Ehhez járul a m. évi nov. 5-ki 30 ft 67 kr. kiegé-
szítése 1 ft — — 
1861. apr. 8-kán. Dobronyovszky Károly 5 ft — — 

„ „ „ Maglódi egyház 1 ft 50 kr. 
„ „ 9-kén. Széchenyi Ist. (Básel) — 50 kr.. 
„ „ „ A dunántúli helv. hitv. 
ev. egyházkerület 31 ft 26% kr. 

és pedig Szemlaknak 11 ft, Kopanicának 10 ft, Ö-Budának 
10 ft 26% kr. Összesen 31 ft 26% kr. 
1861. apr. 15-kén. Sajó-Gömör 8 ft — — 

„ „ 19-kén. Szarvas reform, ünnep 21 ft 72 kr. 
Katechizátió bezártakor ^ 
a nagyobb ifjúság 23 ft 38 kr. 

1861. apr. 24-kén. A pesti magyar gyámin-
téz ettől 166l -re 206 ft 60 kr. 

Tehát 100 ft alapitv., készpénz 2391 ft 3 kr. 
Kelt Pesten, apr. 24. 1861. 

Székács József 
EEEGyámintézeti elnök. 

A N.-SZALONTAI|E.-MEGYE FOLYÓ ÉV MÁRTIUS 21. 
S 22-dik NAPJÁN TARTOTT KÖZGYŰLÉSE. 

A szokásos előzmények, s szertartások bevégeztével 
s.-gondnok Tisza Kálmán ur a mult 1860-dik év október 
24-diki gyűlés végzésénél fogva az esperesi s egy tanács-
birói szavazatok felbontására kiküldött választmány műkö-
désének eredményét terjeszté közgyűlésünk elibe, miből 
folyólag az esperesi hivatalra sarkadi lelkész s tanácsbiró 
nt. Osváth Imre ur 26, az e. tanácsbiróira szalontai lelkész 
t. Nagy Sándor ur 29 és igy általános szavazat többséggel 
elválaszlattak. Kedvesen lepte meg közgyűlésünket az es-



peresi s tanácsbirói székeknek ily szerencsés választás, 
s általános szavazattöbbség által nyilvánult betöltése, s 
nem késett választott esperesét széke elfoglalására legott 
felkérni, ki is azt, itt csak rövid vázlatban közölhető 
székfoglaló beszéddel vette át: 

„Félve foglalom el, úgymond ezen 62 ezer lelket 
számláló e.-megye esperesi székét, melyen szinte három 
év tizeden keresztül főt. Balogh Péter ur, egy oly férfiú 
ült, ki a magyarhoni protestánsok autonomiája megtáma-
dása alkalmával az absolut hatalomnak bátran dörgé füleibe 
e szavakat „lege etfide"—s vissza kellene rettennem az e . -
megye kormányától — most midőn a vén Európa legvál-
ságosabb idők küszöbén, s mintegy harckészen áll, — 
melyben valószínűleg az egyházférfiunak is jelentékeny 
szerep jutand, — ha mint keresztyén pap nem tudnám, 
hogy Isten a kicsinyekben is megdicsőíti, nagy és végtelen 
hatalmának erejét, s ha nem reményhetném, hogy ezen e.-
megyének a közelebb mult válságban edzett, s bátor lelkű 
férfiai, a hivatalviselés terhét velem szívesen osztandják: 
e hittel s meggyőződéssel foglalom el azért e diszes pálya-
tért, melyen mielőtt egy lépést tennék, megpróbálom ki-
jelölni azon elveket, melyek hivataloskodásom ideje alatt 
működésemben vezérlendenek: ugyan is a társadalom 
létele s fenmaradásának egyik életfeltétele vallásos ér-
zület s erkölcsiség levén, annak ápolása s fejlesz-
tése hivatalból folyó szent kötelessége ugyan minden 
keresztyén lelkipásztornak, de különösen az egyházak 
kormányára előállított hivatalnokoknak, nem szünök meg 
azért a magas cél elérésére ugy is mint lelkipásztor, ugy 
is mint hivatalnok közreműködni, a közönyösség, mint a 
vallásos érzület legveszedelmesebb ellensége ellen pedig, 
a maga helyén s idejében, a buzgóság lelki fegyverével 
folytonosan küzdeni: a társadalom lételének másik nagy 
fontosságú életfeltételét a népnevelést, — melyre, főfel-
ügyelet a prot. egyházakban különben is az esperesi mű-
ködés fénypontját képezi — nem szűnő gonddal ápolni 
hivataloskodásom legszentebb feladatául ismerendem, kitűnő 
figyelemmel levén arra, hogy a népiskolák magyar jellemö-
ket híven megőrizzék: a mennyiben pedig a vallásos élet, 
s népnevelés egyedül az önkormányzat szabad földében 
tenyészhet legbiztossabban, s virulhat fel a nemzetiség ál-
dást hozó életfájává, — a jogot, mely az önkormányzat 
szabadságát biztosítja tiszteletben tartani, s az idegen be-
folyások ellen, minden erkölcsi erővel védeni hü és állhata-
tos törekvésem leend. De bár mily őszinte legyen is törek-
vésem, tudván, hogy az egyes erők magukra hagyatván 
csüggedhetnek, s könnyen leroskadhatnak, mig ellenben 
a testületi szellem, oly erkölcsi erőt képes magából kifejteni, 
melyet anyagi erő s hatalom elrémíthetne ugyan egy időre, 
de semmivé nem tehet, bátor vagyok erőtlenségem gyámo-
litására felkérni, elsőben is ezen e.-megye köztiszteletben 
álló s.-gondnokát, — kinek eddig lefolyt bár fiatal élete, 
a prot. elv megörizésének s a tisza hazafiságnak szaka-
datlan láncolata — ugy szinte az e.-megye tapasztalásában 
gazdag tanácsbiráit, ne tagadják meg tőlem mint hivatal-
noktól közügyekbeni tanácsadásaikat, személyemtől bizal-

mukat, hanem egyetértve, s egybeforrva munkáljuk azon 
földet, melyet művelni ez idő szerint nekünk jutott osztály-
részül; felhívtam tisztelt lelkésztársaimat is azon elveknek, 
melyeket fentebb érintettem hivatali állásukból folyó hü 
gondviselésére, jelszavunk, mint a jelenben egybegyűlt 
honatyáknak levén 1848. mert az ezen évben hozott 20 t. 
cikkelyben, a vallásos felekezetek jogegyenlősége, állam-
segély, s szabad iskoláztatás jogos követelményeinek tör-
vénybe lett iktatása által, számunkra is jobb s szebb jövő 
biztosítása fejeztetik ki",—a tanitó testület s egyházak képvi-
selőihez intézett buzdító s lelkesítő szavakkal rekeszté be 
esperes ur, a gyűlés által többszörös éljen kívánattal ki-
sért székfoglaló beszédét, melynek végeztével s.-gondnok 
Tisza Kálmán ur a közhangulatot rövid de lelkes szavakban, 
következőleg tolmácsolá: 

„Számolhat úgymond nt. ur, az e.-megyei gyűlés l e g -
szívesebb közreműködésére, mert hiszen a vallás, egyház 
s iskola mindnyájunk szent öröksége, melynek ápolása, s 
Öregbítésére mindnyájan hivatva érezzük magunkat; mi 
ugyan világiak a jelen napokban el leszünk foglalva, édes 
hazánk újjászületése eszközlésének nagy és fontos mun-
kájával, s egy időre kénytelenitetünk letenni kezünkből az 
egyház hajója kormányait, de azt reménytelt kebellel s 
megnyugvással tesszük le, mert hisszük, hogy egy erő- s 
tapintatteljes férfiú kezére, s gondviselésére bizhatjuk; re -
ménytelt kebellel tesszük le, mert hisszük, hogy e vidékünk, 
mely a főt. kerületi gyűlés előtt is a békeség s egyetértés-
nek mindenkor példánya vala, megmarad abban ezentúl is 
rendületlenül, s nem engedi, hogy az, az egyenetlenség s 
viszály torlaszain hajótörést szenvedjen". 

Aradmegyei főjegyző t. Nagy Sándor urnák, az egy-
kori józsefvárosi fogolynak, ki az előtt mintegy négy évvel 
választatott el vt. bíróul, de ki azóta tőle nem függő aka-
dály miatt a köztanácskozásbani részvételben gátolva volt, 
jelen gyüléseni megjelenhetése, a legédesebb örömérzéssel 
töltötte keblünket, annyival is inkább, mert miként a 
gyűlés folyama alatt meggyőződhettünk, benne oly férfiút 
voltunk kénytelenek négy évig nélkülözni, ki egyházi 
ügyeink iránti őszinte, s mély érdekeltséggel, a legönzet-
lenebb s részrehajlatlanabb igazságszeretetet párosít, s jól 
esett lelkünknek őt az e.-megye t. bírói padján üdvözöl-
hetni, melyet szalontai lelkész t. Nagy Sándor úrral, a tör-
vényes eskü felvétele mellett, a gyűlés őszinte s szívből 
jövő kivánataí közt ünnepélyesen foglaltak el. 

A szalontai egyház presbyteriuma abbeli elterjesz-
tését illetőleg, mely szerint a főt. Balogh Péter ur, debre-
ceni pappá lett elválasztatása folytán megürült szalontai 
egyik lelkészi állomásra, a szabad választási jog alapján 
elválasztatott helybeli s.-lelkész Szél Kálmán urnák meg-
erősítése, s a választás jóváhagyása kérelmeztetett: hatá-
rozva lön, hogy miután az e.-vidék municipális rendelete 
ellene van a s.-lelkészek azon egyházban, melyben hivatalos-
kodnak rendes lelkészeküli elválaszthatásának, e választást 
megerősítés végett a főt. kerületi gyűlésre terjeszti, azon 
kijelentéssel, hogy ezen ifju lelkész személyéhez kötött 



szép reményekért a választásba az e.-megye is szívesen 
nyugszik meg. 

Az ágyai egyház 40 évek alatt hü lelkipásztora e . -
megyei t. biró m. Sándor Endre urnák a mult év végén 
történt halála által, özvegységre elmaradt neje abbeli ké-
relmére, hogy özvegyi sorsa némi enyhítése tekintetéből 
egy kegyelmi év s.-lelkésztartárssal, vagy ha ez nem sikerül-
hetne, félévi fizetés eszközöltetnék: az e. v. gyűlés szor-
galmazta ugyan sürgetöleg nevezett egyház teljhatalmú 
küldötteit a kegyelmi év megajánlására, de miután azok 
a b. lelkész halála óta eltelt kegyelmi fél évnek tovább ra 
leendő terjesztésétől határozottan vonakodtak, ragaszkod-
ván szigorúan a prot. autonomia által számukra is biz-
tosított szabad választási joggyakorlathoz; ugyanazért, 
hogy az özvegy lelkésznö irányában kegyelemtény is gya-
koroltassák, s az egyház autonomicus érzelmein se ejtessék 
csorba, az elválasztandó lelkész utasítva lön évi fizetése 
fele részének, az özvegynő javára leendő átengedésére. Utó-
lagosan értesültünk, hogy a forradalmi idöszaktáján n.-váradi 
lelkész, később hazafias érzületeért hat évig józsefvárosi 
fogoly, s kiszabadulása után néhány évig a csupán száz 
s néhány lelket számláló szakáli egyházban nyomorgott 
Komáromi Lajos, választatott el osztatlan szavazattal ágyai 
rendes lelkészül. 

Fájdalmasan s leveröleg érintette közgyűlésünket 
azon szomorú tapasztalás, hogy tehetségesebb egyházaink 
közül többen az alkotmányos szabadság élvezetét a belhiva-
talnokok, különben is az elélhetés napi szükségleteihez szi-
gorúan szabott fizetések rövidítésében keresik, s akarják 
feltalálni: nem akarunk ugyan a szűkkeblűség s félreérté-
sek itt amott felmerülő egyes jeleneteiből, népünknek az 
alkotmányos jogok élvezete fogékonytalansága — s kis-
korúságára következtetést vonni, hajlandók levén hinni, 
hogy egyházi életünk egéről ezen kórjelenetek, mint 
meteorok, nyom, s komolyabb következések nélkül fognak 
egymás után letünedezni; de minden esetre szükséges, 
hogy az e.-megyei- s kerületi hatóságok ébersége, a tá-
madni kezdő szeleket, mielőtt kitörnének megdorgálja, s 
ne engedje, hogy az egyház hajója, autonomiánk elleni 
kárörömére, a sülyedéssel fenyegető örvény felé sodor-
tassák : közgyűlésünk egyébbiránt azon egyházakat, kik 
belhivatalnokaik jövedelmét, vagy minden alap nélkül, 
egyedül a ferdén értelmezett alkotmányos szabadság s nép-
jog rovására, vagy a már helyenként érvényre emelkedett 
tagosításnak a belhivatalnokok némi előnyére vonatkozásá-
ért akarák csonkítani, kérésüktől határozottan elmozdí-
totta, magában értetvén, hogy a fellebbezési ut nyitvaha-
gyásával: azon belhivatalnoki fizetéseket illetőleg pedig, — 
melyek a közelebb lefolyt tizenegy év alatt a cs. k. pol-
gári hatóság közbenjöttével szenvedtek némi változást, 
mennyiben az ilynemű fizetéses levelek annak idejében 
a főt. ker. gyűlésre felterjesztettek, — elhatároztatott 
ugyancsak a kerületi gyűlés véleményeinek kikérése, s 
ezen gordiusi csomónak annak alapjáni megoldása. 

A főt. e.-kerület mult 1860-dik év oktober havában 
tartott közgyűlése 12. számú végzéséből folyólag, a presby-

teriumoknak a népválasztási jog alaponi szervezése e vidé-
künkben is befejeztetvén, a restitutió in integrum elvéhez 
hiven s következetesen az e . -megye összes hivatalnokai 
leléptek, s az uj választás elrendelése a ft. ker. gyűlésnek, 
az esperi s.-gondnoki hivatalok betöltése körüli eljárásától 
tétetett függővé. 

Nem szabad hallgatnunk vt. biró t. Nagy Sándor ur-
nák a szenvedő emberiség, közelebbről pedig hitfelekeze-
tünk érdekében hozott áldozati készségéről, melyet a l e l -
készi gyámintézet alaptökéje nevelésére 40 o. é. ftok fe l -
ajánlása s lefizetése által nyilvánított: távol van célunktól 
a munkás szeretet felemlítése által a mélyen tisztelt t. biró 
ur ismert szerénységét sérteni, de hálás érzelmünk kife-
jezhetése végett erkölcsileg igen is kötelezettek vagyunk, a 
nemes tettet a nyilvánosság köztudomására is eljuttatni azon 
őszinte óhajtásunk kifejezése mellett, hogy adjon Isten a 
magyar honnak több ily lelkes fiakat, kik ugy szóval, mint 
tettel, szívükön hordják annak szent érdekét. 

Olvastatott gyantai lelkész Rácz István urnák, nem-
zetiségi s vallásos tekintetben nagy fontosságú előterjesz-
tése, melyben érzékeny s megható szavakkal rajzolja a 
kisházi s széplaki, — hajdan — miként a templomok mai 
napig is fenalló romjai jelölik — népes és virágzó, de az 
ellenséges idők hatalma által elpusztult egyházak híveinek 
szánandó s siralmas sorsát, mely már annyira sülyedt, hogy 
a két leánygyülekezetben mintegy kétszáz lelket számláló 
református hívek közül, csupán az éltesebbek birnak némi 
csekély nyelvismerettel, a fiatalabb nemzedék pedig az 
oláh elem túlnyomó befolyása alatt oda jutott, hogy ha 
azonnal, — a mind inkább tornyosuló idegen népár hul-
lámzása ellen hiában küzdő maroknyi nemzettöredék se -
gítségére mentő csónak nem küldetik, elveszett az menthet-
lenül vallásunk s nemzetiségünk mély fájdalmára, de 
egyszersmind a jelen nemzedéknek, Isten, lelkiismeret s 
az utókor előtti lealázó szégyenére s felelőségére; a fele-
lőség mély érzetétől áthatva, a folyamodó lelkész el is 
követett mindent, mi hatalmában állott, hogy legalább egy 
ideig késleltetné azon kisded magyar elemnek az idegen 
népárba leendő elmerülése idejét, de nem rendelkezhetvén 
a mentésre szükséges eszközökkel, kénytelen volt palliativ 
rendszerrel beérni, s ideiglenesen egy, azon leánygyüle-
kezetek egyikében megtelepedett magyar származású, 
szegénysorsu becsületes csizmadia mestert alkalmazni az 
eloláhosodott nép gyermekei tanítására, ki is jutalomnak 
sem nevezhető csekélységért, inkább a szívében ólthatlan 
lánggal égő honszerelem szent ösztönétől indíttatva, az 
egyházlátogató küldöttség tanúbizonysága szerint is ered-
ményt mutatott fel, mely azt érzékeny csudálatra ragadta: 
s képzelhető, minő lehetett meglepetésük a szerencsétlen 
szülőknek, midőn látták, hogy gyermekeik az édes anyai 
nyelven folytában irnak, olvasnak, beszélnek, midőn hallot-
ták, hogy azok az édes anyai nyelven emelik Istenhez 
fohászukat, s zeng ajkaikról a hálaadó ének, melyet ők 
már többé nem értettek, de könyben uszó szemeik tolmá-
csolák azon fájdalommal vegyült] öröm [érzetet, hogyha 
szinte ők a sors vas keze által letépettek is a haza kebelé-



röl, gyermekeik talán meglesznek mentve s visszaadva, 
mint édes szülöttek a közös anyának: ez édes remény 
varázsától ihletetten esd a nevezett anyaegyház lelkésze 
a v. gyűlés részvéteért, s annak a föt. e.-kerületi gyűlé-
sem eszközléseért, kijelentvén, hogyha az e.-kerület 
segedelméből a két leánygyülekezet részére nevelési ala-
pul külön külön kétkét, Őszesen négyszáz o. é. forintot 
megnyerni szerencsés lehetne, képesítve érezné magát, — 
a lélek azon erejével, mely a Krisztus vallóiban munkálni 
soha meg nem szűnt, — az idegen népárban fuladozó 
kisded magyar töredéket vallásunk s nemzetiségünk közös 
örömére megmenteni: e v. gyülésünk e nagy fontosságú 
ügyet, mint várni is lehetett, a legmelegebb részvét nyi-
latkozataival ölelte fel, s annak az egyes egyházak részé-
röli azonnali tettleges bizonyítása, s a kért segélynek a 
föt. kerületi gyüléseni eszközlése határoztatott. 

Közlő, ki maga is két évig lakott a nevezett anyaegy-
házban, s ismeri közelről a lelki nyomort, melybe azon 
szerencsétlen magyar néptöredék süllyedett, bátor felkérni 
e becses lapok tisztelt szerkesztőségét, hogyha ne talán 
valaki e lapok olvasói közül indíttatva érezné magát, azon 
szerencsétleneknek a haza s vallás előnyére leendő meg-
mentése tekintetéből, némi, habár csekély áldozattételre is, 
azt elfogadni, s annak e lapok hasábjain tért engedni mél-
tóztassék : él keblünkben a remény, hogy a kétségbeesés 
jajjai, nem fognak viszhang nélkül elhangzani, hanem lesz-
nek bizonyosan, kik az idegen népár hullámzása ellen 
életre-halálra küzdő testvéreik szabadítására mentő esz-
közökkel mi hamarabb sietendnek. 

Kötegyán Április 18-án 1861. Muhi Sámuel 
ref. lelkész. 

HOLDMEZÖVÁSÁRHELY, április 16. 1861. A sza-
badság örök Istene szellemének teremtő ereje által imádott 
honunk uj életre ébredtével, ref. prot. egyházunk is há-
romszázadon átviharzott élete után, megszentelt ős eredeti 
törvényének alapján, megértve a kor szózatát, foglalja el 
azon tért, melyen hitbuzgó gyermekeit a kimutatott magasz-
tos s nagy cél felé vezetendi. — Népes ref. egyhá-
zunk, a bölcsen atyáskodó föt. superintendentia, és a kor 
lelkétől ellenállhatlanul vezérelt nt. egyházmegyei gyűlések 
üdvös határozatait nemes érzelemmel fogadván, azt meg-
testesíteni s végrehajtani legszentebb kötelmének tartotta. 

Isten választott népének hitbuzgó serege, nagy és 
egyetlen első napjára viradt egyházunkban folyó hó 14-én; 
nagy nap volt ez, mert egészen uj korszakot kezdve, — a 
régi holtig behelyezett — presbyterium leköszöntével, az 
összes adózó nép szavazata hozzá járultával, 3 évig kor-
mányozó 72 tagbulálló presbyteriumunk, egészen újból 
át alakítva megválasztatott. — Az ünnepélyes eskü lététel, 
ugyanazon nap ugy nevezett „uj" teplomunkban reggeli is-
teni tisztelet után, több százra menő buzgó hívek jelenlétében 
—hitelvünkkel egyező szertartással végre hajtatott. Lebeg-
jen szelleme a hit pecsételte fogadásnak, e bizalom koszo-
rújával ékesített testületen, s ennek lelke előtt! irtsák a 
gazt, tisztítsák az urnák kertjét ; s megosztván a vállaikon 

emelt súlyos terhet, tántorithatlan buzgósággal éber l é -
lekkel, — minden rájuk bízottak teljesítésénél ne feledjék : 
hogy nem embereknek, hanem Istennek tesznek szolgálatot. 
— Ne feledjétek, hogy valamint az egyes egyházzal, a kö-
zös imádott hon is csak ugy viruland föl, ha minden egyes 
honpolgár, de különösen a megválasztottak áldozat kész-
séggel járulnak ugy a szellemi, mint az anyagi jólét elő-
mozdításához — A nemes és jó példa vonzerővel bírván, 
a szent célt felfogni tudó kebelben hamar megfogamzik. 

Hála az örök mindenség urának! az egyházunk in-
tézményeit megszorított s csonkított jogtalan korlát foszlá-
nyai szét hultával, 6 osztályú gymnasiumunkban ösi törvé-
nyeink szabta rendszerint kezdődtek meg mult hó 15-kén 
a közvizsgálatok. Egyházunk, e tudományos képzettséget 
s művelődést terjesztő tanintézete, jelen évben is kedvesen 
győzte meg ugy a szülőket, mint a hallgatókat arról, hogy 
az anyagi áldozat filléréből összesített töke, dúsan hozza 
meg szellemi örök becsű értékben, a kívánt kamatot. — A 
lefolyt iskolai évben kipótolhatlan veszteséget szenvedett 
gymnasiumunk több osztálya, egyik buzgó s lelkes ta-
nárunk egészségi állapot szülte távolléte miatt; kinek, 
tanszéke bár darab ideig betöltetett, de huzamosb idő alatt 
több tanórák, csaknem tétlenül enyésztek el a visszahoz-
hatlan idö mély tengerébe. 

Népiskoláink — jobbára — szorgalmas tanitó, szin-
tén a mult hó napjaiban adták jelét a rábizottak körül vég-
hez vitt sikerteljes eljárásuknak; a több tanok közt az 
ének körüli eljárás igényel még — néhány iskolában — 
életelevenebb képzést s gyakorlást. — Hála s elismerést 
érdemel, példás szorgalmat s szakavatottságot tanúsított: 
K. J. ur, ki is, harmadik tized év után is, a közmegelége-
dés babér koszorúját aratja, a növelés nehéz, de annál 
dicsteljesebb terén. — Valamint buzdító például felho-
zandó : K. J. tanítónő, ki is a véghez ment közvizsgálat 
után, kis leánynövendékeinek példás sikerrel tanított be-
csesebbnél becsesebb, nélkülözhetetlen : nő munkák felmuta-
tásával, örömkönyekre fakasztotta a szüléket, s a hálás 
érzelemmel telt hallgató kebleket. — Sok ily tanítót ez 
imádott honnak! Verböcy József. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

VII. 
Jelen missioi levél immár — Isten segedelméből — 

a hetedik ; én csak írok, irok, noha sokszor ugyan erőmbe 
került, hogy azokat is, melyeket átéltem, leírhassam. Nem 
tudom, honnan van, hogy én, ki a különböző lelki elfoglal-
tatáshoz szokva valék egykor, most kizárólag egy gondo-
lattól hányattatom, ennek hullámába merül egész lelkem* 
És e hullámból csak olykor van kitekintés; s kit látok a 
léleknek ezen magából lövelő tekintetével ? A hazát; a 
bujdosóvá lett, az ö gondjaival tépelődik; a szent anya 
homlokát koszorúzza meg a szabadság teljes koszorújával. 



Isten után az első gondolatom az övé, kinek képét és szent 
reményeit lelkemből még Isten országának szent érdeke 
sem törülheti ki. De most térjünk másra. Buzóból egy 
folyamon át életveszélyek közt jöttem egy szombati nap ; 
de jönnöm kellett; — Rimniken még az nap összegyűjteni 
a hiveket, hogy a vasárnapot Isten s a lelki szegényeknek 
való szolgálatban tölthessem. Oláhországban az utazás igen 
sok fáradságba, pénzbe s nélkülözésbe kerül. Rendes utak 
nincsenek, s minden posta kevés hián majd egy aranyba 
kerül. A nélkülözést meg tapasztalni kell. Én, midőn elin-
dultam hazulról, életemmel is számot vetettem. A vizén 
tehát keresztül segített az Isten, s ha vizes valék is, kiér-
tem a szárazra, noha nem gerjesztettek mindjárt tüzet, 
hogy felmegüljek, mint Pál apostol, midőn a tengeri hajó-
törés után a barbarusok közé partra vetődött (Csel. XXVII, 
VIII). Buzó után Rimnik vala a hely, hol meg kellett pi-
henni a vándor prédikátornak, hogy pályáját a lélek és 
buzgalom uj erejével újra kezdje. Rimniken rég várt ven-
dég valék, Dr. Oroszhegyi Józsa hazafi társam s barátom 
a száműzött, kedves nejével együtt oly sokszor várták a 
szegény missionariust, s hála Istennek, hogy megérkezé-
semen öröme lett házoknak és leiküknek. Szombat estve 
későn lévén.az idő, mivel nagyon is fáradt valék: reggelre 
hagytuk, hogy fölkeressük a hiveket, melyet az esős idő 
dacára is megtenni el nem mulasztottunk. Vasárnap kora 
reggel Dr.tOroszhegyi barátommal elmentünk ottani néhány 
hívünkhöz; én tettem a magamét, s íme már az nap 12 óra 
felé elkészülve lett a szent asztal, s házi gazdám szállásán, 
mint templomban elkészülve a hivek között állott a prédi-
kátor. Az isteni tisztelet igy ment. Én írván egy éneket a 
bujdosók lelkéhez illőt: Oroszhegyi ezt diktálta, én kezdtem 
és segített, a ki hogy tudott. Bujdosók és vándorlók 
vagyunk, erről prédikáltam, s a ki látott volna néhányun-
kat szemeinkről s lelki elborulásunkról Ítélve, azt mondta 
volna, hogy itt halott vagyon. Igen! sirtuk a bánat, öröm 
és remény egyszerre fakadt könyeit; a szomorú gondola-
tok után prédikációmban a haza földének viszontlátása, a 
vallásos reménynek égő sugárai fonták lelkeinket körül. 
Urvacsoráját is szolgáltattam hét léleknek, s az isteni tisz-
teletet egy szintén, a bujdosók számára irt énekkel rekesz-
tők be. Egy róm. kath. nő is jelen lévén az isteni t isztele-
ten, kért, hogy áldoztassam meg öt, ki évek óta nem 
részesült a szentségben, s én neki külön beszédet tartva, 
látván hitét, s nagy ragaszkodását: megáldoztattam, s mint 
maga mondá , lélekben megkönnyülve bocsátám el ma-
gamtól. 

Rimniken Oroszhegyiéknél még, pár napot töltöttem; 
s az ö és kedves neje körében volt lelkemnek rég ótai első 
nyugvása. Oh mily jól esett hányattatásom után ezen nyu-
govás. Minden, a mi kedves volt egykor, mintegy meg-
dicsőült alakban újra előjött; még a múzsa is beköszöntött 
hozzám, s a rég nem látás után reám lehelte első csókját, s 
„A távolból" cimü egy szépirodalmi lapnak küldött költe-
ményem itt született. 

De a pálya hitt; alig pihentem meg, tovább kellett 
mennem, Isten látja lelkemet a nem ^panaszolt, de tövises 

pályán, melyen már figyelmeztetve is valék, hogy tövis 
koronát aratok, Jól van, ha Istennek ugy fog tetszeni, ezen 
is megnyugszom, de ha véremet látnám testemen folyni, 
vissza még sem riadok. Rimnikröl az én kedvesim, Orosz-
hegyi nejével, kisértek el a legközelebbi állomásra, s én 
jóságokat a barátság szent csókjai között alig birtam meg-
köszönni. 

Most Foksányról kell irnom. Rimnik után itt kötöttem 
ki a bujdosás evezőjének bujdosó hajójával. Itt sok hitfele-
kezünkbelit gondoltam, mert az erdélyi névtárban, mintegy 
120 van feljegyezve, s im néhány napi keresés után is alig 
találtam néhányat. Voltak sokan, de ezelőtt néhány héttel 
felkerekedtek, mint a raj, szegény magyarjaink, s hova 
vándoroltak, a jó Isten tudja. A még itt levőknek vasárnap 
egy hazánkfia házánál isteni tiszteletet tartottunk; urvacso-
ráját szolgáltattam ref. és ágost. híveinknek, mely utóbbiak 
többen vannak itt, mint a mieink s németek; itt is egy 
menekült hazánkfia diktált, s voltak, kik 1849 óta Ázsiában 
és másutt bujdosván, Isten igéjét annyi zivatarok kiállása 
után, most hallották először. Itteni templomozásunkat, mene-
kült hazánkfiai óhajtására a szózattal rekesztök be ; én 
igyekeztem őket egész lelkökben megvigasztalni, reményö-
ket éleszteni, s talán azért is kelt rólam a hir, hogy én azt 
prédikáltam, „a ki felkél s magyar hazánkért elvérzik, 
egyenesen a Mennyországba megyen. 

Itt meg kell említenem, hogy én célomhoz hü levén; 
működésem egészen vallásos; de mint magyar s mind 
halálig magyar hazafi, ha nemzetiségünk megőrzésére, s a 
hazafi remények várása mellett, igaz, lelkes hazafiságra 
buzdítom szétszórt magyarjainkat, s igy a vallás beszéde 
által hazafi lelköknek s minden tiszta érzelemnek a kiviru-
lásra s gyümölcsözésre reményt nyújtok: ugy hiszem, 
csak kötelességet teljesítettem, mely nélkül küldetésemhez 
itt a szétszórtakat a hazának s evangyéliomi egyházunknak 
megmenteni, e kettős szent küldetéshez hivtelen volnék. 

Foksányból két ut állt előttem, Galac és Brailia felé, 
s én Galacot választottam, tudván, hogy itt is vannak ma-
gyarok, s itt is meg kell jelennem; nem félve semmit, bizva 
Istenem ótalmában. Néhány héttel ezelőtt ezen útban fosz • 
tottak ki s öltek meg egy erdélyi kereskedőt, s mit tettem 
vala én ? Istenre bizva magamat, útnak indultam, s hála, 
hogy a folytonos rosz időt, a havasok és a feketetenger 
felöl jövő hideg szelek hatását nem számítva, szerencsésen 
Galacra értem. 

Mennyi ideig maradok itt, s mit tehetek: megírom 
majd jövő levelemben. Soká késnem nem lehet, mert csak a 
fogadói szállás két húszas hián egy napra egy arany. De 
meg más ok is van, mely miatt, lehet, hogy ugy kell ten-
nem, mint Pál apostolnak, midőn ellenségei elöl egy éjjel a 
kőfalon eresztetett le s búcsúzott el a helytől, Damaskustól, 
mely reá nézve veszélyes vala. 

Isten vezérli sorsunkat; s én magamat, a mint lehet, 
őrizvén, és benne bizván: a felvállalt szent ügynek mind-
végig hü katonája leszek és maradok. S hiszem, hogy 
Isten egykor a győzelemnek, hacsak egy sugarával is 
megörvendezteti lelkemet! 
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Bízzunk, reméljünk! Isten a távolban önökkel, s a 
megdönthetetlen vallásos remény, hogy a habok közt híven 
és erősen tartván az árbocot, békepartra érünk! 

Galac, april 18. 1861. 

t á r c a . 
GYÁSZHÍR. 

Nt. szerkesztő ur! A természet kikél sírjából; az em-
berek sirba hervadnak alá. Egy sokaktól méltán tisztelt és 
szeretett lelkésztársunk tiszt. CSIK PÉTER mohii ref. lel-
kész ur, a tudományok bará,tja, a papi szelídség példány-
képe nincsen többé. Folyó 1861 évi april 20-án még 
egészségben elvégezvén a templomban szokásos reggeli 
könyörgést, szélhűdés következtében, alig egy órai szen-
vedés után jobb létre szenderült. Hideg tetemei 31 éves 
lelkészi hivataloskodása alatt eltemetett hivei porai közé 
april 22-én tétetett le 20 lelkész, és számos részvevő sereg 
jelenlétében, kesergő özvegye tiszt. Olajos Terézia asszony, 
s az elárvult gyülekezet szívfájdalmára. Béke lengjen 
porai felett. Molnár Sámuel ref. lelkész. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: 
A tiszántúli h. h. egyházkerületből Zagyva Imre pénztár-
nok ur állal küldetett 117 ft. dobozi ref. egyház adott 12 ft. 
gyöngyösi ref. egyház 20 ft. 10 kr. = 149 ft. 10 kr. 

A sárospataki főiskolában fölállítandó bölcsészeti és 
jogi tanszékekre, Zsarnay Lajos superintendens úrhoz, a 
pesti ref. egyház részéről küldöttem 106 ft. 32 krt. a sza-
badszállási ref. ekkla részéről 20 ftot. Közli Török Pál. 

HIVATALOS NYILATKOZAT. 
,,Gonda László" úrtól, e lap 14-dik számában, a 

441-dik hasáb 10 — 12 soraiban ez állván: „A. már idők 
óta elévült, s most újonnan a pályára lépő extanitóval, e l -
nökei uton, kéz alatt, mint hazulról telik, megajándékozott 
lön" : hivatalosan nyilatkoztatom, mikép az ismertetett e .-
m. gyűlés óta, sem én, sem világi elnöktársaim, sem ketten 
együtt, csak, egyetlen belhivatali állomás betöltésére sem 
adtunk még „Megegyezést" 

A nemigazolható ,,kézalatt" kifejezésre nézve: kény-
telen vagyok a humanitas §§-ai közé, és a Tizparancs 
IX-edikre utasitni közlőt; mert nyilt életem jellemét 
sérti, gyanút támaszthatván azokban, kik azt nem ismerik, 
habár nyugtat is a tudat, hogy ismerőim tisztának tartanak 
a kézalatti eljárások kormától. Batizi András. 

marmaros-ugocsai esperes. 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missió számára : A h. h. tiszán-

túli egyházkerület esperességei részéről nt. Zagyva Imre 
egyh.-kerületi pénztárnok ur által beküldetett=3l4 ft. A tasi 
ref. egyház 5 ft. — a dobozi ref. egyház 16 ft. — Kerek 
János monori ügyvéd ur, 15 kr. 

A nemes-oroszi egyház, lelkész és tanitó számára : 
A tasi ref. egyház (a lelkésznek) 2 ft. 50 kr. — a ta-
nítónak 2 ft. 

A Libánon-vidéki keresztyének számára : A tasi ref. 
egyház 2 ft. 50 kr. 

A pesti prot. árva-intézet számára : A tasi ref. egy-
ház 5 ft. Szerk. 

Egy hirdetmény szerint szarvason VAJDA 
PÉTER költőnk s természettudósunk síremléké-
nek ünnepélyes leleplezése Tatay Pál emlékbe-
széde mellett f. lió 8-kán fog történni. 

Figyelmeztetjük a közönséget, ez ünnepélyre, 
melyen elvalaliára egy kitünó' jelesünk emléke-
zete iránt a nemzet tartozó kötelességének egy 
kis részét lerója; egészen leróva ez csak akkor 
lesz, lia a közönség pártolása a dicsőült összes 
míveinek kiadhatását teendi lehetővé. Ezt óhajt-
juk és várjuk. Szerk. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. B a l l a g i Mór. 

Épen megjelent s OSTERLAMM KÁROLY pesti könyvárus által megszerezhető: 

A MAGYAR EVANGYÉLIOMI EGYHÁZ GAZDAG 
SZEGÉNYSÉGE. 

Gyámintézeti beszéd, melyet 1861. mart. 18-kán Pesten az ev. ág. hitv. egyházban tartott 
GEDULY LAJOS, 

pozsonyi ev. lelkész, az egyetemes gyűlés egyh. főjegyzője. 
Ára 3 0 kr. A tiszta jövedelem a legszegényebb dunáninneni ev. egyháznak fog kiadatni. — Egyes 

példányok vidékre postán bérmentve 36 kr. 

GYÁMINTÉZETI ÉNEK. 
A gyámintézeti ünnepek alkalmakor használat végett ajánlja 

SZÉKÁCS JÓZSEF. 
Ára 3 uj kr. — Vidékre egyes példány bérmentve 5 kr. Tiszta jövedelme a középponti gyámintózeti 

pénztárba fog befolyni. 
Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADO-

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 akiadóhivatalban. 

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

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Szemem előtt sötétedik a világ-, kezemben rezeg- a toll, oly rettenetes a csapás, melyet 
olvasóimnak ezúttal hirül kell vinnem. 

A nemzet drága embere, minden hazafireménynek sarkcsillaga, 

Széki gr. Teleki László nincs többé . . . 
A szív, mely annyit szenvedett a hazáért megtört, a nagy lélek az Istenség színe elébe sietett, hogy 
nemzete ügyének igazságot keressen a mennyben, miután azt itt a földön nem találta. 

Kit a nép millióinak egyesült imája haza könyörgött, Isten, ki a gonoszok gonosz-
ságát csodás nton javunkra fordítja, épen akkor adta vissza a nemzetnek, midö'n az ország sorsa 
fordulatánál reá legtöbb szükség volt. 

Tizenegy esztendeig szenvedtünk hallatlan -szenvedéseket, és mi példátlan békével 
tűr tünk; megnehezedett az Ur keze rajtunk, és mi folyvást bíztunk, hogy „örökké el nem hágy az Ur 

Midó'n azért néhány hóval ezelőtt TELEKI LÁSZLÓ köztünk megjelent, mindnyájan az 
ő megjelenését az ég oly ajándékának vettük, melyet az nekünk szebb napok előzálogául adott. 

Azt hittük, az U r őt tüzoszlopul küldte közénk, hogy a nemzet előtt járva, biztos kalau-
zunk legyen a haza jövőjének homályfedte pusztájában. 

Oh, miért kellett oly hamar és oly keservesen csalatkoznunk? Miért kellett elvesztenünk 
őt épen most, midőn a válság percében minden hazafigondolat határtalan bizalommal az ö ajkain 
9süngött és felszólalására rövid nap múlva bebizonyult volna, hogy a közös veszélylyel szemben 
közös e nemzet akarata? 

Egy sötét pillanat s — mindennek vége! 
Most itt állunk tétovázva, és nincs, ki tanúságot tegyen, hogy a mit a hon jobbjai 

javallanak, az ő akarata is volt, melyben a nemzet oly szívesen megnyugodott volna. 
Oh Isten! óvj meg minket az elcsíiggedéstől és add, hogy a mint egyek vagyunk a 

lesújtó veszteség feletti fájdalomban, egyek legyünk értelemben is. 
Csak igy tisztelendjük meg méltán ama férfit, kinek drága élete csak szabadságért 

való küzdelem, önfeláldozás és igazságért való szenvedés, s e nemes erényekben e sokat szenve-
dett hon hű mása volt. 

Legyen emlékezete örökké áldott! 
Ballagi Mór. 



A borzasztó halál körülményeit illetőleg 
álljon itt (Z—y.) cikke, mely a „Magyarországá-
ban e hó 9-én jelent meg: Már ma (8-án) reggel 
jókor kezdett suttogni a hir az iszonyú csapásról, 
mely a,z országszerte, most inkább, mint valaha, 
bálványzott és féltett drága ember és nagy lioníi 
váratlan halála által nemzeti szabadságunk és 
függetlenségünk szent ügyét érte. De a közönség 
csak a képviselőházi elnök szájából bizonyosodott 
meg a szörnyű valóságról. Tiz óra után a Teleki-
ház előtti tért és a környező utcákat megdöbbent, 
megkövült néptömeg lepte el. Senki sem tudott 
vagy akart hitelt adni az ingyen sem álmodott 
fájó eseménynek, — melynek részletei felől kü-
lönböző adatok jártak s járnak most is szájról-
szájra. Tény, hogy néhány nap óta rendén tul 
izgatottnak találtuk. Az este több jó emberétől 
szokatlan érzékenységgel búcsúzott el. Otthon 
éjfél után a szomszédjában lakó unokaöcscse, 
gr. Teleki Gyula járkálni hallotta őt. Éjjel egyik 
lakó valami zuhanást sejtett, a nélkül, hogy 
mindezt figyelemreméltónak tartani oka lett 
volna. Reggel nyolc óra előtt az inas (némelyek 
szerint belülről) elzárt lakosztályába menvén, 
Telekit véresen a földön fekve lelte. Kirohanva 
sietett hirt adni a rokonoknak, és egyúttal a 
városkapitánynak, ki a grófot félig felöltözötten, 
lábbal az ágy felé, az ágy és az éjjeli szekrény 
között a földön fekve találta, lábánál a gróf saját 
kisütött pisztolya, jobb kezének hüvelykujja a 
derék-szíj mellé szúrva, s a ballal vérző szivét 
fogva. Az ágya közelében álló asztalon a félig 
telt theás csésze mellett a másik pisztoly töltet-
lenül hevert. A gróf arcán nyugodt kifejezés 
maradt. Vér igen kevés jött, csak egy részét 
festette meg az ingnek épen a sziv körül. Az 
ágyban a fekvés nyomai látszának, arccal a fal 
felé fordulva. 

A lövést — mint most esztendeje Széchenyiét 
— a házban senki sem hallotta, ám hamar meg 
fogja hallani az egész mivelt Európa, azon tompa, 
de iszonyú sikoltással együtt, melyet a rémitő 
hir a képviselőházban és a hallgatóságnál keltett, 
és a mely a kettős haza egyik szélétől a másikig 
ezerszeresen viszhangzik. A lövést bal-kézzel te-
hette, mert bal-oldalát keresztülfurva, épen szivén 
ment keresztül. 

A tényállás kideritése végett mind a halot-
tat, mind a szobát lephotographirozták. Az inas 
részletes kikérdezése holnap fog megtörténni. 

A hullánál a budapesti honvédek testülete, 
— a halottas ház kapujában a fiatalság áll tisz-
teletőrséget. A nép, szemmel látható nagy keser-
vében is nyugodt méltósággal viseli magát. A 
közlekedés sehol sincs akadályozva. Ellenben a 
nemzeti szinház, Molnár budai színtársulata a 
sajogva érzett nagy nemzeti gyász folytán zárva 
állanak; a hirdetett hangversenyek pedig a jövő 
hétre vannak halasztva. Casinókban, kávéházak-
ban a játékasztalok leterítve vannak, s a bel- és 
külvárosi házak ablakaiból sűrűn leng a fekete 
zászló — óh! kiért méltóbban, mint ő érette, kit 
hazánk nagy száműzötteivel a legmelegebb és 
legszentebb barátság kapcsolt össze, ki ismerő-
seinek bálványa, nemzetének pedig világra szóló 
büszkesége volt. 

AZ ANGOL EGYHÁZ MÚLTJA S JELENE. 
(Folytatás.) 

Nem tagadhatni, hogy ezen irány nagy 
viszhangra talált. A papságról való tan az alsóbb 
papok közt igazi propagandát tett, a püspököknek 
pedig hivataluk ily felmagasztalása hizelgett. Az 
evangélikusoknak az egyházi cultus s keresztyén 
életrend felőli phantasiatlan, komor felfogása 
ellenében felállított ellentét a laicusokra, s a 
papság vezérlete alatt vak hitben csendes pihenés 
a gyönge, gondolkodni rest és tekintélyt óhajtó 
lelkekre hatalmasan hatott ez uj elvek érdekében. 
De midőn az emiitett Tractsokból, s a liozzájok 
csatlakozott bő irodalomból, ama tanok egyre vi-
lágosabban elötünedeztek, midőn végre a hires 
90-dik számban, melyet találóan „the art of 
perjury made easy"nek neveztek el, az anglikán 
egyház alaptanaival igazi játék űzetek, a hur el-
szakadt. Mit e mozgalom tisztán látó ellenzői már 
annakelőtte állítottak, hogy ezen irányban tulaj-
donkép uj, noha a régi egyházzal egybehasonlitva 
csak liliput katholicismus rejlik, azt a legközelebbi 
évek folyama alatt a puseyitáknak számos átté-
rése a kath. egyházba, nyilvánvalóvá tette. A „Via 
média," miként Newman egyik korábbi munkáját 
nevezte, őt is a kath. egyházba vezette, s ezen 
egész mozgalmat nagyon jellemzi Anglia első 



kath. tudósának, Wiseman mostani bibornoknak, 
egy akkori nyilatkozata: „Az oxfordi papok 
munkáit lehetetlen olvasnunk s azokat kivált 
chronologice kisérnünk a nélkül, hogy észre ne 
vennó'k ugy tanban, mint szives vonzalomban 
naponkénti közeledésöket szentegyházunkhoz.— 
Gyanítani, hogy ó'k egy rendszer részeit szeretik 
és óhajtják, annak gyökét s egyedül biztos alap-
ját mégis megvetnék, olyan ellenmondás, melyet 
rólok képmutatás nélkül, minek gyanújára okot 
nem adtak, föl nem tehetünk."" A következmény 
megmutatta, mennyire igaza volt, s midőn később 
sikerült a kath. hierarhciát Angliában újra fel-
állítania, ugy saját bátorságát a munkához és 
annak sikerültét jobbadán: az oxfordi tractariá-
noknak köszönheti. Természetes, hogy elérvén 
az egyházban tetőpontját e mozgalom, azzal nem 
volt hatásának is már vége, de a veszély, mely 
benne az anglikán egyházra nézve rejlett, sokat 
veszített fontosságából. A tractatok helyébe más 
hirdetmények léptek, s ezen, csak szinleges enge-
delmesség szintén illően volt a tractariánoknak 
beszámítva. Egyik rész ugy, mint a másik tör-
vényszékeket hitt segélyül. Igy Hampden tanár 
herefordi püspökké kineveztetésekor perbe foga-
tott, Gorham lelkészt, mert heterodox a kereszt-
ségről való dogmában, püspöke bevádolá, s leg-
újabban Denison archidiacon az urvacsorának 
katholikusos felfogásaért javadalmától törvény-
székileg lőn megfosztva. Az pedig világos, hogy 
a puseyismus hanyatlik és, mi a felsőbb osztá-
lyokra nézve döntő, többé már nem divatos. — 
Világos, hogy oly nevezetes mozgalom az állam-
egyházban, a politikai életre is viszonyult. Mind a 
két nagy politikai párt ezen egyházi kérdésben is 
elejénte élesen elvált egymástól. A whigek a 
dissenterekre támaszkodának kezdet óta , s a 
püspöki igényeknek soha nem kedveztek, s legott 
a neologok ellen léptek föl, ellenben a toryk az 
anglikán egyház érdekeit a dissenterek ellenében, 
az egyházban pedig a püspököket a presbyterián 
irány ellenében támogatták; azonkívül Oxford a 
torysmus erös vára volt. Igy nem csodálhatni; 
hogy a torypárt a tractariánokat pártolta, ele-
jénte halkan föllépő kryptokatholikus irányukat 
csak szelíden korholta, s mindennek dacára a 
mozgalomtól minden jót reményle. De midőn idő 
haladtával napfényre jött némelyek kryptokatho-

licismusa, a torypártban, mely az állam elleneiül 
tekinti ugyan a dissentereket, de még inkább a 
katholicismust, föléledt a régi prot. buzgalom s 
valamennyi politikai toryközlöny szakított az uj 
mozgalommal. Hasonlót tettek a püspökök, kik-
től, keveset kivéve, nem lehet eltagadni a talen-
tumot, hogy értenek az idő folyásához alkalmaz-
kodni. A hullámok jelen pillanatban többé már 
nem oly magasak. Hol az anglikán egyházban 
ma még vitáznak, e harc inkább egyének közt, 
mint elvek fölött foly. Ugy látszik, hogy az 
evangélikusoknak, kik az oxfordi iskola bukását 
lehetőleg kizsákmányolták, sabbatharius törek-
vésének, a mérsékelt iránynak, nehézség nélkül 
uraivá lesznek. Több uj kísérlet, megmutatta, 
hogy angol államügyekben sem túlzó iránynyal 
az egyházban, sem általában egyházi elem kiki-
áltásával, tartamos politikai tőkét nem szerez-
hetni. Ha az anglikán egyház történelmét 
keletkeztétől a jelenkorig általánosan tekintjük, 
minden elfogulatlan azon eredményhez jut, hogy 
Anglia itt is a középkori felfogástól a maihoz 
lépésről-lépésre haladott, noha itt is, mint min-
denhol, a betűszerinti jog és tények közt, melye-
ket a hatalmasabb szellem uralomra juttatott, 
némi összhangzatlanság áll még fen. Igy történt, 
hogy az állam, mely a 16-ik században bármely 
prot. országnál szabadtalanabb reformátiót élt 
meg, most, a 19-ben, minden hitvallás- és vallá-
sos nézetnek szabadabb hatáskört enged, mint 
Európa valamennyi állama. E körülmény Angliá-
nak mai egyházi intézkedéseit tudniméltó, ha 
nem is mindig utánzásra érdemes tárgygyá teszi, 
s a kővetkezőkben az érvényes egyházjogot akar-
juk röviden előadni. 

Az angol egyház még folyvást államegyház 
(the established church). Valamint Erzsébet ko-
rában (VIII. Henrikre nem lehet visszamennünk, 
mert az ő suprematia-törvénye Mária alatt eltö-
röltetett, s utóbb nem állíttatott vissza, mit né-
melyek magában Angliában sem vesznek észre), 
Anglia királynője ma is annak „the supreme 
governorua, pedig nem csupán azon értelemben, 
hogy az állam nevében legfőbb véd- és felügye-
lési jogot gyakorol fölötte. Itt is, mint Angliában 
sok egyébben, a jogot nem kell a ténynyel össze-
zavarnunk, s néhány ujabb iró, péld. Gladstone 
(„On church and state") által magunkat elámit-
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tatnunk. Erzsébet suprematia-törvénye a koro-
nának ad „such jurisdictions, privileges, superio-
rities and pre-eminenees, spiritul and ecclesiasti-
cal, as by any spiritual and ecclesiastical power 
or authority have heretofore been or may law-
fully be exercised or used for tke visitation of 
the ecclesiastical state and persons, and for re -
formation, order and correction of the same and 
of all manner of errors, heresies, schisons, abuses, 
offences, contempts and other enormities.'4 Ez 
valóban nem puszta véd- s felügyelési jog. Épen 
azért, mivel az angol államfőnek olyan jogi állása 
van az egyházban, mely fogalmainkkal az egy-
házi szabadságról össze nem egyeztethető', azon 
nem kell megütköznünk, hogy e királyi jog par-
lamenti végzések általános alapján sarkallik („by 
authority of the pressent parliament" az emiitett 
törvényben), hogy angol egyház, miként nyoma-
tékosan kifejezték, „az állam teremtménye1*'* s par-
lamenti végzés által eltörölhető. Az államegyház-
nak itt is, mint mindenhol, kirí ferde állása. A 
kizárólagosságot, melyből az angol egyház kiin-
dult, a katholikusok s többi protestánsok politi-
kai egyenjogusitása folytán elveszité. Most is még 
nagy társadalmi hatalom mindenesetre, de a bei-
életet az egyházban az állammal való összekötte-
tés sokfélekép gátolta. Volt idö, midőn az angol 
főegyház papsága keresztyén erény-, tudomá-
nyosság- és hatályosságban messze utánok állt, 
a különböző prot. dissenter községek papjainak, 
midőn a magasb egyházi hivatalnokok hasonló 
vig életbe, az alsóbb papság pedig hasonló bárdo-
latlanságba volt sülyedve, minővel a reformátió 
előtt majdnem mindenhol találkozunk. A feleke-
zeteskedésnek is megvannak rosz oldalai, mind-
azáltal a szabad Ítélet terén álló protestánsok 
vallástudata, az egyházélet tökéletesen szabad 
alakulásában látszik feltalálhatni legfőbb kinyo-
matát. Minő más veszélyekhez vezetett a szellemi 
lendület a főegyházban, már láttuk. 

Az angol egyház fölötti törvényhozó hatalom 
most is ugyanaz még, mely az Acts of suprematy 
és uniformity-t alkotta, s a 39. cikket az angol 
hitvallás kánonává tette. Ezzel sajátságosan ve-
gyültek össze a Convocation-nak hajdani műkö-
dései, melynek végzései azonban vagy kanonai 
kezdet óta csak a papokat kötelezték, nem egy-
szersmind a laicusokat. Azon ellenkezet a római-

kánoni és angol-normann mivolt között, mely az 
Ecclesiastical courts-okat mindig az angol köz-
jogi törvényszékek alá rendeltekül tekinté, a 
Convocationt is alája rendelé a parlamentnek. — 
Anglia régóta két (Wales azelőtt saját külön 
érseki megyét képezett), t. i. yorki és canter-
buryi érsekségre osztatott, melyek közöl az utóbbi 
sokkal nagyobb s kezdet óta nevezetesebb. Min-
den érsekségben fenáll még de jure azon papi 
parlament, melyet Convocationnak neveznek. Va-
lamint az angol parlamentnek, ugy a canterburyi 
Convocationnak is (a yorkinak csak egy) két 
háza van; a felsőházat az érseki megye főpapjai, 
az alsóházat a fődékánok, dékánok, minden szé-
keskáptalan részére egy-egy képviselő s minden 
püspöki megye papságának részéről két-két kép-
viselő (proctors) képezik. A Convocation még 
folyvást, még pedig a parlamenttel egyszerre, 
ugy hivatik egybe, hogy mindakét gyűlés meg-
nyitása és elnapolása egyazon időben történik. 
De mialatt a parlament elvégre for the dispatch 
of business hivatik össze, a Convocation egybe-
hivása mindig elnapolás céljából történik. Refor-
mátió után az első száz év alatt adókivetést is 
elfogadtak a Convocationtól, de már akkor is 
szükségesnek tartották, hogy a zsinati végze-
ményt a parlament erősitse meg. Azon idő alatt a 
Convocation törvényhozólag is működött (igy 
péld. 1603-ban több kánont hozott); hanem az 
ellenszegülés, melylyel a Convocation (közönsé-
gesen csak a canterburyi, mely Londonban gyül 
össze, értetik, mert a yorki politikailag is cse-
kély volt) az 1688-ki forradalom után az uj kor-
mánynyal szembe szállt, 1717-ben oda vezetett, 
hogy a gyűlést többé már nem az ügyek elinté-
zése végett, hanem csak pro forma hítták össze. 
Azóta olyan, vagy hasonló egyetemes egyházi 
gyűlésnek (nem kell felednünk, hogy a Convo-
cation nem valódi országos zsinat, hanem a papi 
rendnek az adómegajánlás világi célja végett 
összegyülekezése volt) nélkülözése miatt a Con-
vocation működésének visszaállítása többször 
inditványoztaték, mit néhány év előtt (1852-ben), 
Derby rövid ministeriuma alatt, hatályosabban 
sürgettek is, mint azelőtt; hanem maga ezen a 
főegyházi érdekeknek különben kedvező ministe-
rium is ünnepélyesen nyilvánitá, hogy a Convo-
cation valódi működésében szerencsétlenséget 



fogna az ország egyházára nézve látni, és semmi 
körülmény közt sem fogja megengedni, hogy a 
Convocation uj kanonokat hozzon. Az egyházi 
szakadások mellett, melyeknek mindegyike maga 
részére szeretné megnyerni az állam és egyház 
hatalmát, csak is ez róla egyedül lehetséges ál-
lamférfiúi nézet, valameddig az államegyház fen-
áll. E szerint a canterburyi és yorki érsekek 
által királyi parancsra egybehivandó Convoca-
tion-ok ma arra szorítkoznak, hogy a koronához, 
mint a parlament, válaszfeliratot intézzenek, mire 
válasz többnyire csak a legközelebbi összejöve-
telkor adatik, azután pedig szétoszoljanak. 

Nemzeti zsinat nélkülözése mellett annál 
fontosb az egyház legfőbb méltóságosainak állása 
s különösen részvéte a parlamenti tárgyalások-
ban. A canterburyi és yorki két érsek (emez 
Primate of Erigland-, amaz Primate of all Eng-
land-nak neveztetik) alatt jelenleg 26 suffraga-
neus püspök áll (köztök hat a yorki érsekmegyét 
alkotja). Az érsekek és suffraganeus püspökök 
választása a székeskáptalanok kezeiben van, de 
a választásra utasitás (congé d'élire) egyszer-
smind a koronának azon parancsát tartalmazza, 
hogy a kijelölt személyt válaszszák, e szerint a 
püspököket tényleg a korofia nevezi ki. A püs-
pökségek patronatusa gyakorlatilag az időszerinti 
ministerelnok kezeiben van. Lemondhat-e hiva-
taláról a püspök, az még a mult évben is élénk 
vitatárgy volt, s nagyobb biztosság végett a 
törvényhozás útját választották. A püspöknek 
kötelességei és jogai az egyházon belül lényeg-
ben kath. egyházjogszerintiek, természetesen, a 
mennyiben itt a protestantismus alaptanai elté-
rést nem követeltek. De, miként már kiemeltük, 
épen a püspöki hivatalnak, mint a puszta papi 
hivataltól elkülönözött felsőbb egyházi rendnek 
fontossága civódás oka volt az egyházban kezdet 
óta. Az angol püspökök jövedelme, noha a re-
formatio által csökkent, idő multával a földbirtok 
értékének növekvése által mesés nagyságra emel-
kedett (igy London legszebb része jobbadán a 
londoni püspöké). Jelennen behozatván az Eccle-
siastical commissioners, kik meghatározott évi 
fizetés fejében az évi járandóságok, kamatok stb. 
iránt az egyes püspökökkel szerződéseket az 
állam nevében kötöttek, itt legalább részben üz-
let eszközöltetett, melynek fölöslege, s a lefog-

lalt prebendák stb. a kevésbbé alapitványozott 
püspökségek és szegényes egyházak fölsegélésére 
fordittatnak. Egyébiránt ezen uj középponti ha-
tóság (parlamenti törvény által 6. és 7. Will. IV., 
c. 77. felállítva, 3. és 4. Vict., c. 113. által meg-
bŐvitve), noha reá nézve is van némi kívánni 
való, az angol egyházat illetőleg legfontosb ujitás 
a reformbill óta. Ezt azon tény bizonyítja, hogy 
70 millió font sterlingnyi vagyont kezel. Uj 
püspökségeket alapított (Ripon- és Manchester-
benj, másokat egyesitett (gloucester- és bristolit 
stb., asaph- és bangorit), a püspökségek és köz-
ségek határait többnyire újból jelölte ki stb. H a -
nem a világi kormány itt is az egyház fölött 
állónak mutatkozik, mennyiben azon parlamenti 
törvények, melyek az Ecclesiastical commissio-
ners-eket életbeléptették , teljhatalmat adtak a 
koronának, hogy az Ecclesiastical commissioners-
ek (ezeka püspökök-, magas államhivatalnokok bí-
rák és kormányzó államférfiakból állnak) javaslatait 
a titkos tanács végzése által (order in council) 
törvény erejével ruházza fel. Mivel a fenálló ér-
dekek túlságosan aggodalmas kimélésével fogtak 
a dologhoz, minden ujitás nincs még tökéletesen 
végrehajtva; de a püspökök jövedelme társa-
dalmi állásuknak még mindig kelletén tul meg-
felelő mértékre, de mégis mértékre csakugyan le 
van szállítva. 

A püspököknek, mint ex officio felsőházi 
tagoknak politikai állása ujabb időkben is nem 
maradt megtámadatlanul. A vita, mint egyházi 
főnökök, vagy püspöki földeikért, mint a korona 
hűbérnökei ültek-e kezdet óta a parlamentben ? 
bennünket nem érdekel, de curiosumként kiemel-
jük, hogy a püspökhöz intézett minden összehívó 
levélben nem csupán ő, hanem megyéjének ösz-
szes papsága is felhivatik, hogy jelenjék meg a 
parlamentben. Annál fontosb az elv, hogy a püs-
pökök számát a felsőházban nem akarják meg-
szaporítani s ez oka, hogy a sodori és mani püs-
pököt, ki soha nem ült a parlamentben, valamint 
Man szigete sohasem képviselteték, kivéve az 
idő szerint legújabban kinevezett püspök, a há-
rom (londoni, winchesteri és durhami) régi leg-
tekintélyesb püspök kivételével, nem ül a felső-
házban, ugy hogy a 26 angol püspök közöl a 
két érseken kivül mindig csak 24 ül a parlament-
ben. Mig egyébiránt az egyházalkotmány, a mint 



van, fenáll, s ha a parlament hatalmát az egyház 
fölött, s azon körülményt tekintetbe veszszük, 
hogy az alsóházba egy főegyházi pap sem vá-
lasztható, a püspököknek a felsőházban jelenléte 
ellen kevés kifogást tehetünk. Megjegyzendő 
még, hogy a parlamentben ülő püspökök Lords 
of parlament ugyan, de nem peerek. A püspöki 
hivatalok betöltésekor a kinevezendőnek nem 
annyira parlamenti működésére, és igy politikai 
érzületére, mint inkább jövendő egyházi hatására 
csak a legújabb időben keztek ügyelni, s a fölötti 
panaszok, hogy a püspökök „elvilágiasittattak", 
ma már nem egészen igazságosak. 

Az egyházi hierarchiában legközelebb a 
püspök alatt a székeskáptalan (dean and chapter) 
áll. A dékánt most parlamenti törvény szerint (3 
és 4. Vict., c. 113.) közvetlenül a korona nevezi 
ki, a káptalanbelieket pedig (kiket Angliában 
canons-oknak neveznek), kiknek számát leszállitá 
a törvényhozás, részint a püspökök, részint ma-
gok a káptalanok választják. Az ujabb törvény-
hozás gondoskodott róla , hogy a káptalanok 
tagjai évenként bizonyos időt a székesegyház 
helyén töltsenek. 

A székeskáptalanok a püspök mellett és alatt 
állva, a legközelebbi fokot îz egyházalkotmány-
ban az archidiakon képezi. Az ujabb törvényho-
zás neki is jobban meghatározott hatáskört adott, 
mely némileg a németországi prot. superinten-
densek és dékánok állásához hasonlit. Az archi-
diakon alatt azután még úgynevezett falusi dé-
kánok (rural deans) állnak, kiknek azonban csak 
csekély hatású körük van. 

A fárákhoz jövünk. Itt legelőször is arra 
kell figyelmeznünk, hogy nincs ország, hol az 
egyházi javadalmak oly számban volnának ma-
gánosok kezeiben, mint Angliában, s hogy a papi 
hivatalokkal való csereberélés mai napig teljesen 
virágzik. Azonkivül a korona mintegy 1200 pa-
tronatust bir, melyeknek eladományozása több-
nyire a lordcancellártól függ.Számosak olyan fárák 
is, melyekkel a püspökök, székes- és egyszerű 
káptalanok (van néhány úgynevezett collegialis 
egyház, melyek nem püspöki egyházak, mint 
péld. a westminsteri apátság), valamint az oxfordi 
és cambridgei egyetemek rendelkeznek. Mi cse-
kély nyeremény van abban, ha egyházi hivatal-
nokokra bizatik a fárák osztogatása, mutatja a 

nepotismus, mely az angol egyházban mai napig 
burjánzik. De a több egyház birtoklása ellen 
hozott ujabb törvények, a sinecurák eltörlése és 
a hivataltól távollét törvényes eltiltása ebben is 
némileg javitott. Bárkié legyen a fára eladomá-
nyozásának joga, a fárába csak ordinált pap 
állittathatikbe, s e beállitás a patrónus fölterjesz-
tésére a megyei püspök által történik. Ha ez, 
péld. heterodoxia miatt, vonakodik a beiktatástól, 
törvény útjához kell folyamodni. Mig a fára 
egész jövedelmét a tulajdonképeni pap (parson, 
rector, vicar, perpetual curate) húzza, a cnrates-ek 
csak paphelyettesek, kiket a lelkész hí meg és 
fizet. Azonban a törvényhozás ebbe is beavatko-
zott, s a püspököknek jogot adott a fizetést meg-
hátározni s részint a helyettest be is iktatni. — 
Egyébiránt a helyettes is csak a püspök license 
folytán hivatalkodhatik. Az Ecclesiastical com-
missioners-ek egyik főfeladata a sok, kellően nem 
alapitványozott fárákat az egyetemes egyházi 
alap maradványából a fizetésben fölsegiteni. 
Mivel a régi templomok a megszaporodott népes-
ség szükségletére nem elegendők, az ujabb tör-
vényhozás azoknak megszaporitásáról uj egyház-
körök s uj templomok, valamint a meglevő gyü-
lekezeteken belül az úgynevezett chapels of ease 
által gondoskodott. A törvényhozás e rendeleteit 
önkény tes adakozások tetemesen támogatták. Más 
részről a fiatal papoknak jobb megvizsgáltatása 
által az angol papságnak a hajdanihoz képest 
nagyobb hatása van megegyengetve. 

Megemlitjük itt még röviden a két, oxfordi 
és cambridgei egyetemet, hol a legtöbb angol 
pap képeztetik, noha egyetemi tanulás az ordiná-
tióhoz nem szükséges. Az anglikán egyház és e 
főiskolák közötti szoros kapocs a legújabb törvé-
nyek által tetemesen meggyengült , noha az 
egyetemi vagyont, eltekintve az egyetemi hiva-
taloktól, még most is csak az anglikán egyház 
tagjai élvezik. 

Az egyháznak viszonya az iskola- és nép-
neveléshez csak ujabb időben, még pedig egészen 
a szabad egyház- és iskolaszervezet szellemében, 
lőn tovaképezve. Iskolai kényszer nincs, s mialatt 
a népiskolák fentartásának eszközei jobbadán 
önkénytes adakozásokból gyűlnek össze, az állam 
most évenként tetemes összeget ad azon tanintéze-
tek fölsegélésére,melyek az államnak felügyeletet 



engednek. Itt-ott egyes egyházi ellenzéket találunk 
az állam azon iránya ellen, hogy minden hitval-
lás iskolái aránylag gyámolittassanak, s a külön-
böző vallásfelekezetek ifjúsága az iskolában egye-
sittessék. Más részről az iskolai kényszernek s 
államiskoláknak a dissenterek közt is vannak 
szintoly halálos ellenségei. 

Az angol egyházi törvényhatóságnak még 
ma is a kath. rendezettel közös vonásai vannak. 
Felfogható , hogy olyan törvényszerkezet és 
törvényhatóság, mely középkori nézeteken alapul, 
korunkban elavult és sokféle megtámadásnak van 
kitéve, s nem tudhatjuk, az Ecclesiastical courts-
ok mindjárt ecsetelendő szerkezete meddig marad 
még érvényes jogu. Legalsóbb törvényszék az 
arcliidiakoné, a ki vagy maga, vagy egy tiszt 
által itél. E törvényszék illetékessége nincs a 
püspöki törvényhatóságtól élesen elktilönitve, mi 
szintén kath. egyházjogra mutat. Az arcliidiakon-
tól íölebbezés fokául parlamenti törvény (24. 
Henry VIII., c. 12.) a püspöki törvényszéket tette. 
A püspöki törvényszéket Angliában Consistory 
court-nak nevezik, s azt a püspök helyett cancel-
lára vagy ennek helyettese tartja. Az érsekeknek 
megyéik számára szintén van consistorialis tör-
vényszékök. Ezenkívül a canterburyi megyében 
Court of arcb.es (ugyneveztetve a Sz.-Maria ab 
arcubus templomtól, a hol tartatott) név alatt van 
egy érseki törvényszék, melynek birája Dean of 
the archeá-nek hivatik. A püspöki consistorialis 
törvényszékektől erre történik a fölebbezés. Most 
egy perben van függőben azon kérdés, leliet-e az 
érseki consistorialis törvényszéktől a Court of 
arches-re fölebbezni, s a Common law courts alá 
rendezettség példájául szolgálhat, hogy a Court 
of Queen's Bench azt parancsolta a Dean of the 
arches-nek, mutassa ez ki, miért nem fogadta el 
azon fölebbezést, s a tárgyalást neki meghagyta. 
Nagyon sajátságos, hogy végrendeletek- és örök-
ségi szabályozásoknál a kezelés és törvényható-
ság magát a középkoron át fentartotta. Ha tömeg 
egy megyében van, az itélethozás és kezelés a 
megyés püspök consistorialis törvényszékéhez, 
ezenkívül minden megyében az úgynevezett Pre-
rogative court-hoz tartozik. E mellett van még 
különös fegyelmi törvényszék, melyet parlamenti 
törvény (3 és 4. Vict., c. 86.) állított fel s ható-
sága csak a papokra terjed. Itt is, mint az angol 

criminalis eljárásnál, van előleges és főnyomozás 
és első fokon a szerint, a mint maga a megyés 
püspök a vádló avagy nem, az érseki vagy püs-
pöki töi vény szék itél. Daru. 

(Vége köv.) 

VISZHANG BEREGBÖL, A GÖMÖRI T. ÉRTEKEZŐ 
CIKKÉRE: HOGYAN LEHETNE A PROTESTÁNS PAP-
SÁG ÁLLAPOTJÁN SEGÍTENI VAGYONILAG UGY, — 
HOGY AZ EGYHÁZAK MAGOK IS VAGYONOSABBAK 

LEGYENEK ? 

A magyarhoni protestáns papság s egyházak anyagi 
szegénysége országszerte ismeretes, elannyira, hogy 
annak adatokkali bebizonyítása nem nagy fáradalmat i g é -
nyel ;—a minden ünnep s vasárnap — alkalmával szószékből 
hirdetni parancsolt egyházak s iskolák segélyezése elég 
szomorúan tanúskodván erről; — a domestica eszméjének 
megtestesülése — a protestáns egyház s papság ezen anyagi 
külső veszélyes sebeit orvoslandó — jött létre, azt tűz-
vén ki nemes feladatául, hogy majd ha a pénztár állása 
megengedi, ugy a szegény egyházak mint belhivatalnokok 
égető külső szomjuk ezen jótékony intézet élő kútfejéből 
lehetőleg enyhittessenek; — azonban a t. értekező úrral 
én sem szégyenlem bevallani őszintén, hogy azt még j e -
lenben csak az Ígéret földének tekintem, melynek éltető 
s üditö legét édes mindnyájan mielőbb óhajtanok ugyan 
szívni: de alapos kételyeim vannak, hogy a domesticából 
nyerendő segély engem s kortársaimat a „paizsos férfiú" 
ellen még nem fog biztosithatani. 

De tegyük föl, hogy a domestica mielőbb, —• önmeg-
adóztatás s hitbuzgóság szülte kegyelet harmatjától élesztve, 
oly jótékony terepély fává növekedik, melynek hűs ár-
nyában a megfáradt szolgák a nap égető heve ellen biztos 
menhelyet találnak, s testi fáradalmaikat kipihenve ujult 
erővel kezdhetnek ismét a még rájok várakozó gabonának 
learatásához, — véleményünk szerint a lehetőség határán 
jóval tul van mégis, hogy ezen domesticai pénztár oly 
kiterjedt körii legyen, hogy minden 20 vagy 30 család-
ból alakult egyházat s azokban nyomorgó lelkészeket s 
tanítókat illően díjazhasson; — Sőt egyenesen célellenes 
pénzpazarlásnak neveznök az ily eljárást oly helyeken, hol 
más eszközökkel is biztos és szilárd alapra fektethetjük 
protestáns egyházunk alkotmányát az erkölcsiség s nemze-
tiség veszélyeztetése nélkül. 

Nincs más és sikeresb mód a protestáns papság s egy-
házak szegénységén, s a papi adóval túlterhelt szegény nép 
állapotján segíteni, mint a mit a t. gömöri értekező ur állit, 
t. i. a kisebb egyházközségek társítása. 

Én nem ismerve más egyházmegyékben levő egyhá-
zak népességi arányát, helyzeti fekvését s fizetési rend-
szerét, csak a beregi egyházmegyéből közlök erre vonat-
kozólag egy pár adatot, de hiszem, hogy kisebb s nagyobb 
mérvben más egyházmegyékben is áll ez. 



A beregi egyházmegye 64 egyházból áll, ezek közt 
4 van olyan, mely az 1000 lelket meghaladja, 36, melyben 
a népességi szám 300 és 900 közt áll, 24 pedig oly kisebb 
egyház, melyben a lélekszám 300-nál kevesebb, és mégis 
ezen kisebb egyházaknak mindenikében egy szegény pap 
teng, kiizdve a mindennapi szükséggel és nyomorral, ifja 
korát egy jobb és szebb jövő reménye fejében hasztalanul 
áldozván fel. 

Nem hallgathatom itt el azon eddig egyházmegyénk-
ben szinte joggyakorlattá vált intézkedést, hogy az ily szű-
kebb jövedelmű egyházakat fiatal, kezdő s többnyire még 
családtalan lelkészek foglalák e l ; — fiatal paphoz illő sze-
rénységből, de a jó rend fentartása tekintetéből is idősb 
s a papi pályán maguknak érdemeket szerzett lelkészek-
nek engedvén az elsőbbséget, — maguk, mint elődeik, há-
rom—négy évig az ily kisebb jövedelmű egyházakban hiva-
taloskodván; — azonban e rendszert a korszellem már 
tulszárnyalá, a fötiszteletü egyházkerület megsemmité, s a 
szerénységből csak ideiglenesen elfogadott szűk jövedelmű 
egyház aligha temető-helyet is nem mutat ki számunkra, 
mert hiszem, hogy az ifjú káplán urak szerencséjük meg-
alapításában nem fognak — az adott példa után indulva — 
szerénykedni többé. 

Bocsánat e kitérésért, de oly szorosan öszszefügg 
tárgyammal, hogy lehetlen volt föl nem említenem, — 
azért, hogy ez által is bebizonyítsam, mikép az oly egyház, 
mely csak egy jobb jövő reménye fejében lehetett papi 
állomás, a körülmények változtával megszűnt ilyen lenni, — 
nem biztosithatván ez egy családos lelkész számára 
a jövőt. 

Helyzeti fekvését a mi illeti egyházmegyénknek: ez a 
társításnak nagy előnyére van, mennyiben megyénkben 
a protestáns népesség egy tömegben, a Tisza, róna part-
jain elterülő földön telepedett meg, s az egyházak, melyek 
társitandók lennének, egy fertály, legfölebb fél óra távol-
ságban feküsznek egymástól. 

A felebb emiitettem kisebb egyházak papi jövedel-
mét egy pár példában felmutatom,—a prot. olvasóközönség 
ítélete alá bocsátva azt, — lehet-e az ezután is papi állomás, 
vagy sem? s gyönyörködik-e abban, hogy papjai ily nyomo-
rult állapotban tengjenek? --Egyházamban a papi s tanítói 
javadalom 9 köböl búzából, 9 köböl gabonából, 10 öl tűzifá-
ból, s egy telki föld-illetményből áll, de ez utolsót a pap 
maga tartozik míveltetni s 30 — 35 p. fttal terhelt adóját 
fizetni; —- a benei egyház jövedelme 15 köböl élet, 4—5 
hordó gyülevész bor-és failletmény; Kajdanóban a lelkészi 
s tanítói fizetés 20 köböl élet, 16 szekér széna, 10 öl tűzifa, 
— de nem hozok fel több példát, átalánosságban csak 
annyit említek meg, hogy kisebb egyházaink 5, legfölebb 
10 köböl élet különbséggel mind ilyenek. 

A kisebb egyházaknak mulhatlan szükségök van, 
— ha a papnak csak megélhető állomást akarunk is biztosí-
tani, — hogy a nagyobbakhoz társittassanak; de a na-
gyobb egyházaknak is szükségök van a társításra, mert 
ki kell jelentenem, hogy a nép a túlterhelt papi adó miatt 
nem hordozza többé örömmel az igát. 

Egy pár egyházainkban a papi charta szerint minden 
10-dik kereszt őszi élet s 10-dik kéve len a papot illeti, 
ezenkívül minden gazda egy jó szekér szénával, két sze-
kér fával, 2 kéve virágos, 2 kéve magvas kenderrel, í 
Ölő csirkével, 1 nyársra való malaccal (ha ,t. i. fias sert-
vése van), 2 véka élet megörlésével tartozik; — néhány 
egyházainkban, a kinek 12 kereszt életje terem, a papnak 4 
kereszt búzával adózik; — más helyen, ha kétköblös őszi 
vetése van, szinte 4 kereszt búzát köteles a papnak adni; 
legszokásosabb fizetés neme azonban az, hogy minden 
külön kenyéren levő gazda egy köböl búzával, a kinek a 
fent irt mennyiségű kereszt életje nem terem, sőt a ki sar-
lójával keresi kenyerét!! az is egy köböl búzával tartozik 
a papnak, — rostálva, — ezenkívül széna,—failletménynyel, 
— külön tanítói díjjal, — a papi s tanítói földek mí-
veletével. 

Ily fizetési rendszer mellett uraim ! csoda-e, ha a 
szegény hallgató, papjában nem lelki atyját, nem lelki or-
vosát szereti és tiszteli, — hanem zsarnokát, véres verej-
tékének lelketlen elszívóját látja ? csoda-e, ha ezen óri-
ási teherviselés alatt lelkileg megtörve, oly egyház kebe-
lében keres menhelyet lelkiismerete ellenére, hol kevesebb 
teherviselés igényeltetik tőle ? ! 

Nincs más mód azért, ugy a protestáns papok, egy -
házak, mint az egyes hallgatók sorsán javítani, mint a mit a L 
gömöri értekező ur javaslatba, indítványba hozott, t. i. 
az egyházak társítása, az egyes hallgatók terhe leszállí-
tásával ; e tekintetben a t. értekező urat üdvözlöm, a kivi-
teli mikéntet pedig az egyházi elöjláróság bölcs tapintatátói 
mielőbb elvárom. 

Kelt Búcsúban, május 1-én 1861. 
Darcsi Miklós búcsúi ref. pap. 
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ISKOLAÜGY. 

GYMNASIUM-ÜGYI KÉRDÉSEK. 

„Die Erziehung habé keinen Wettlauf zu haltén mit dem 
Zeitgeist, sondern die Zeitalter zu verknüpfen in ihrem 
Lauf, und in dem unruhigen Fortschritt derselben, Güter 
zu überliefern, und zu hüten, welche die Unruhe des Fort-
schreitens leicht iibersehen werde.u Deutsche Brife über 

engl. Erziehung v. Dr. L. Wiese. 
Mint politicai, ugy egyházi és különösen iskolai 

ügyeink forrásban vannak. Csakhogy mig az első a g y ű -
lésekben és napi sajtóban hatalmasan zug, az utolsó, egy 
két irodalmi pezsdülés, s a septemberi habvetés után csen-
desen fő, magában sustorog. Azon kell lennünk, hogy e 
forrásban lévő drága javunkból az erő, a szesz el ne repül-
jön, sőt visszatartassék, minél inkább megköttessék. Ilyen 
célra való, a tudomány mélyéből kutatott szerek azok, mi-
ket Imre Sándor ur a Sárosp. F. jelen évfolyamának 2-dik 
füzetében ily cim alatt: „A gymnásiuvx-rendezés ügyében 
fenforgó kérdésekrőlu kezünkbe szolgáltat. 



E cikk mind jeles tartalmánál, mind nagyérdekü cél-
jánál fogva nagyon megérdemli, hogy e lapok tágabb ol-
vasó körében is lényegében ismertettessék. 

Értekező három kérdésre felel. Első: „a gymnasium 
hat osztályú legyen-e, mint volt hajdan, vagy nyolc évre 
és osztályra terjeszkedjenek, mint a legközelebbi osztrák 
rendezés akarta ? A felelet a gymnásium feladatának fogal-
mától függ. A gymnasium, mondanak a hat osztály kivánói, 
csak előkészület a tudományos oktatásra, tudományt nem 
ad, csak előkészülést a tudományra. (De hiszen maga ez 
az előkészület is a tudományból vétetik, a tudomány lé-
nyege, vagy tápkivonata által intéztetik stb. — A gymna-
sium az ismeretek egy ily körét foglalja be, de a tudomá-
nyokat, vagy az ismeretek szellemét, eszméket tartalmazó 
magasb részleteit a szaktudományi és philosophiai pályák. 
A gymnasium tehát ott végződik, hol a nevelési szükség 
kevésbbé forog fen, hol a tehetségek egy érett emberhez 
méltókká, erőteljesekké fejlődtek, hol a férfi komoly önesz-
mélete kezdődik, hol az önképzés lehető, az akarat önállása 
megalapítva." 

„De épen ezen neveléstani szempont az, — mond 
értekező, — mely engem aggódóvá tesz. A 16 éves ifjat 
nem tapasztalom arra alkalmatosnak, hogy vele a bölcsel-
kedést s az ezzel járó férfias vagy tisztán szellemi fensöbb-
ségen épülő, kényszert teljesen nélkülöző bánásmódot meg-
kezdhessük." Itt miután irónk a jelen nemzedék élet- és 
tudományban való szertelen sietését, innen eredt fölüle-
tességét, eszményi szegénységét, akarat, jellembeli gyen-
geségét alapos korszellem-ismerettel, élethün rajzolja, s a 
kelletlen érettség nyavalyáit az ifjú nemzedéken is föl-
mutatja ; igy beszél továbbb: „Ily helyzetben, kivált ná-
lunk, minden ok van óhajtani, hogy az iskola az egyházzal 
kapcsolatban, megfogja és erősen tartsa a szellemi veze-
téket, s a szellemi mívelödést erősen tényezze. Ily helyzet-
ben nincs idő a gymnasiumot ugy tekinteni, mint valamely 
kis nyelvtani és szónoklati előkészület helyét. A szabad in-
tézmények, melyeket nemzetünk visszafoglalt, s melyek 
teljes művelődést igénylenek, a kelet és nyugat közepett 
s itt ben is számos, velünk szellemi erőkkel versenyző 
népek között létezés, szilárd alapú tudományos képeztetést 
teszen kötelességükké, mi csak huzamos oktatás és nevelés 
által létesülhet. 

„Ez tehát erősségem a gymnasiumi oktatás, az em-
beriesen tudományos nevelés minéltovább folytatására: a 
mai fejlődés hiányossága és ferdesége, s kivált nemzetünk 
mívelödésének erőteljesebb eszközlése. Ezért vélem, hogy 
nem csak szükséges, de jótétemény is a jelen nemzedékre 
nézve a nemesen szigorú nevelés alatt minél tovább mara-
dás, a lélek-ájooló iskolai eljárás lehető leghuzamosb al-
kalmazása. E végre óhajtóm a gymn. oktatást, mely az 
összes emberies képzést, és igy a bölcsészeti előkészületet 
i s egy folyamban hivatásánál fogva s természettel magába 
foglalja, legalább 8 évre és igy a 18—20-dik éves korig 
(bár lyceum név alatt) kiterjeszteni, mint az Anglián kivül 
minden müveit hazában találtatik." 

„De Anglia ? Ezen egy példa nem ér-e fel mindnyá-

jával ? Az alkotmányos, a protestáns, a puritán Anglia ? 
Csak röviden fogok felelni. Azt hiszem, a mily üdvös és 
szükséges Angliától szellemet, erkölcsöket elsajátítani, épen 
olyan bajos annak valamely intézetét, azon módon, a mint 
birja, hogy ugy mondjam anyagilag átültetni erőlködni. . 
. . . . A rövid tanfolyam hiányát sok oly mellék-intézkedés 
pótolja nálok, mely nekünk képtelennek is látszik, de való-
ban lehetetlen is. Igy a benn és együttlakás, mint például 
a belgiumi papi tanodákban is, mely dolog nálunk nem 
csak erkölcsileg, de anyagilag, vagy költségileg is kivihe-
tetlen ; a rendkívüli szigor és rend , és mindenek fe-
lett a közszellem, mely ott épen a felé nehézkedik, mitől 
nálunk elirányul, t. i. a classicai ismereteken alapuló sza-
badelvű és mégis szorosan keresztyén mívelődés felé stb. 

Az angol nemzet mint politicai, ugy iskolai intéz-
ményeinek is a legmélyebb tisztelettel adózunk, de csak 
ugy hevenyében utánozni, az angol törvényt átragadni a 
nélkül, hogy vele az angol földet, levegőt és ápoló ügyes-
séget is általránthatnók, káros eljárásnak nevezem. Angliá-
ban az iskolai tanuló huzamos évekig kézen vezettetik, a 
legszorosabb felügyelet alatt áll. Mindenik mint gyámgyer-
mek —pupil—tekintetik, s a nagyobb,végzett tanulók közül, 
— fellow — melléjök tutor rendeltetik, ily tutor van az 
oxfordi tanintézetben 78—80. Jövedelmök 100—400 font 
sterling. E felügyelet, gyámkodás nemcsak a gymnasiumi 
hat osztályon keresztül, hanem tovább is mindaddig tart, 
mig a tanuló academiai fokozatot, — master of art — nem 
nyert, tehát még a gymnasiumi pályán tul három évig és 
három hónapig, ezután is nem egyszerre, hanem lassan-
ként szűnik meg. 

E gyámolás alá minden tanuló törvény által kötelez-
tetik, a régi statútumokban ez áll: „est ea quidem ineuntis 
aetatis imbecillitás, ut provectiorum consilio et prudentia 
necessario moderanda sit; propterea statuimus et volumus 
ut nemo ex baccalaureis, discipulis, pensionariis etc tutore 
careat: qui autem caruerit, nisi intra quindecim dies unum 
sibi paraverit, e collegio ejiciatur." Ezen bölcs rendszer 
némi költséget is von maga után. Yan oly gymn. director, 
kinek évi fizetése 4000 font st. Oxfordban egy tanulónak, 
hogy magát fentarthassa, 300 font, Cambridgeben 250 font, 
Dublinban 200 fontra van évenkint szüksége. — Deutsche 
Briefe über engl. Erziehung v. Dr. L. Wiese 15 ,11 — 7118 11. 

Az angol egyetemek a gymnasiumoknak nem csak tu-
domány, de rendtartás, fegyelem dolgában is szakadás nél-
küli természetes folytatásai. Az angol tanuló a gymnasium 
biztos folyamából az academiai szabadság hajótöréssel járó 
tengerére nem vitorláz. A növendékek e kézentartásának 
köszönhető már, hogy a gymn. pálya rövidsége mellett is 
,,némely iskolai gyűjteményekben, p. Musae Etonenses, An-
thologia Oxoniensis, ujabb nyelvekből, németből, angolból, 
Shakespeare, Milton, Byron müveiből görög és latin 
nyelvre való áttételek, valamint a két classicus nyelven irt 
önálló költemények nem csekély számban fordulnak elö, 
melyek a változatos mértékes formákban meglepő könnyű-
séget és teljességet mutatnak." Wiese 55 1. Angolhonban 
az iskolán kivül, a köz- és magánélet a növelés dicső mun-
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kaját hatalmas indirecl eszközökkel támogatja. Ott az iskolák 
nem mint oasok állanak a tudatlanság sivatagjain, de sok 
részben az iskolai tenyészet a termékeny közélet mezőjé-
nek virányaival összefoy. Ott nagy a társulás, nagy a nyil-
vános munkásság, ennek körében, ennek befolyása alatt 
élni, okulás, tanulás. Ott a nagyszerű szellemi és anyagi 
mozgás erejétől az iskolák ódon falain ülő tudománynak 
gőze a közélet fris legében van verve, könnyű hozzájutni. 
Innen van, hogy a természettudományok s az úgyneve-
zett reáliák a „public schoolsu-ban, — mint bárhol is 
könnyen megszerezhetők,—nem tanittatnak. Dr. Wiese 99 1. 
Már csak e néhány vonásból is kitűnik, hogy mi gymn. 
ügyben az angol példákra bölcsen nem hivatkozhatunk. 

,,De a gymnasium ősi nevének jelentményén, rendel-
tetésén, tehetségén lép tul, nyolc osztályra terjeszkedvén, s 
a két felsőbb osztályban a bölcsészetre elökészitö tantár-
gyakat adván elő. Nem is lehet, hogy mint egységes inté-
zet alul és középen csak némely tudományra elökészitö dis-
ciplinakat tárgyaljon, felül a bölcsészet magasabb egébe 
nyúljon és vezessen át ugyanazon gymn. rendszer, eljárás 
és egyének által. Ily forma az, mit a hat osztály pártolói 
felhordani szoktak. De fentebbi alapfeltételemből foly, hogy 
a gymnasiumi, akár lyceuininak nevezhető hetedik és nyol-
cadik év tantárgyra és módszerre nézve csak folytatása 
lehet az előbbi oktatásnak, csak elökészitö bölcsészeti ok-
tatás, s e célra mi szolgál ? bizonynyal a görög-római 
nyelvnek és szellemnek ismerete, e szellemnek a magyar 
protestáns szellem fejlődésére képzőül felhasználása, s ekép 
egy világszerü, de egyszersmind nemzeties műveltség esz-
közlése. S vájjon ezen célra elég-e a görög és latin irodal-
mat csak az ajak szélével is alig érinteni, a hellenböl és 
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. latinból a szónoklatot és a költészet legegyszerűbb nemét 
a szorosabban képző tanfolyam befejezőiül venni, az irodalom 
többi ágait s kissé magasabb tájait, de a melyek amazokkal 
képeznek egy egészet, és a melyek nélkül együgyü kezdet; 
befejezetlen töredék s a mai müveit életet teljességgel ki 
nem elégitö részlet, a többit és nemesebbet, mondanom, 
külön szakaszban, külön eljárásmóddal adni és hallgatva 
kimondani, hogy ezek már a közönségesebb, de müveit 
életre nézve nem kellök, és a mint mondani szokták, csak 
nyelvészeknek fentartandók 

„Atalán szólva fájdalmasan kell látnunk, hogy nálunk 
a görög nyelv és irodalom ügye nem sokára legyőzött 
ügy lesz. Oly rendszer mellett legalább, melyet itt-ott terv-
ben előmutatnak." 

A helyett, hogy irónk méltó feljajdulását e ponton 
bőven igazolnám, s a görög nyelv és irodalom becsét inne-
pélyes hangon hirdetném, kiírom itt, mit Hegel a classicus 
régiség becse és haszna felett a mily szépen, épen olyan 
nagyszerűen mond: ,,Néhány század óta Görögország és 
Róma azon föld, melyen minden mívelödés állott, melyből 
kinőtt s melylyel folytonos összefüggésben volt. Mint a 
természeti organisatiók, növények, állatok, méhből bonta-
koznak ki, de lényöknek ezen elemét el nem hagyhatják, 
igy minden művészet, tudomány ama földből nő s bár ma-
gukban önállókká lettek, ama régibb mívelödés emlékeitől 

meg nem szabadulnak. Mint Anteus az anyafölddel való 
érülközés által erősbödött, igy a tudomány és művelődés 
minden ujabb lendülete és szilárdulása a régiséghez való 
visszatérés által került világra." A magasabb tanulmánynak 
különösen a görög, azután a római irodalom szolgált és 
szolgáland alapul. E remek müvek tökélye és fenséges 
volta kell, hogy legyen a szellemi fürdő, a profán ke-
resztség, mely a léleknek az izlés, tudomány első és kitö-
rölhetlen bélyegét, szinezetét adja. S e felavatásra a régi-
ekkel való általános, kiilsö ismeretség nem elegendő, ha-
nem kosztra és szállásra kell hozzájuk mennünk, hogy lé-
göket, képzelödésöket, szokásaikat, ha ugy akarjnk, téve-
désöket, előítéleteiket is beszíjuk, s a valaha létezett vilá-
gok legszebbikében, honosak legyünk. Ha az első paradicsom 
a természeti ember paradicsoma volt, ugy ez a második 
magasabb, a szellemi ember paradicsoma, mely szép termé-
szetességében,szabadságában,mélységében és vidámságában 
mint menyasszony az ö ágyasházából lép elö. Azt hiszem, 
nem sokat állítok, ha mondom, hogy a ki a régiek müveit 
nem ismerte, élt a nélkül, hogy a szépséget megismerte 
volna." „A legnemesebb tápanyagot a legnemesb alakban, 
az arany almákat ezüst tálakban tartalmazzák a régiek 
müvei s hasonlithatlanul többet, mint bármely idő és nem-
zet müvei." „Gymnasialreden," Gymn. Padag. v. Dr. 
Kari Schmidt. 

Vájjon a gymnasium az ö hat osztályával, s az e fölébe 
vont két bölcsészeti év az ö hetenkéntvaló két órájával 
elegendök-e, hogy az ifjú szellemének a görög és római 
profán keresztséget megadják, a mélyebb titkokba bevezes-
sék, coníirmatióra bocsássák?! E kérdésre azok, kik a 
48 előtti hatosztályos rendszer alatt nőttek, s a hiányok 
pótlása, a nagy hézagok töltése munkája alatt izzadnak, 
bajosan fognak igennel felelni. Hogy a régenmult idők-
ben a latin nyelv kelendőbb, virágzóbb állapotban volt kö-
zöttünk, oka, hogy nálunk diplomatiai rangban állt. De igy 
is, — nagyon kevesek kivételével, — honfiaink a minden-
napi használat felszínén maradtak, a nélkül, hogy a nyelv 
szerkezetébe, a római gondolat- és érzelemvilágba hatolva a 
humanismust nálunk meghonosították volna. Érdekes e 
részben ismerni a külföldi irodalom embereinek felettünk 
való Ítéletét. Dr. Kari Schmidt „Die Geschichte der Padag. 
in weltgesch. Entwicklung" etc. cimü folyó évben megje-
lent munkája II. kötetének 374-dik lapján ezen fejezeti cím 
áll: ,,A classicus tanulmányok Magyarországban, Angol-
lionban" stb. Miután előadja, hogy az olasz míveltség mi-
csoda csatornákon jutott Magyarországba, hogy a classicai 
tanulmányok alapját hazánkban Vitéz János vetette meg, 
és saját költségén Olaszhonba, a görög és latin nyelv ezen 
classicus földére tanulni ifjakat küldött, igy folytatja: ezen 
ifjak közt volt Cesinge Ján., Janus Pannonius, kiről az öreg 
Guarino négyévi oktatás után ezt mondá: ugy beszél görö-
gül, mintha a régi Athenben,—latinul, mintha ha a régi Ró-
mában, született volna" „Megrakva olasz és görög köny-
vekkel tért meg Olaszhonból Magyarországra, s a huma-
nismussal az olasz könnyűséget is magával hozá. — Mégis 
a humanismus Magyarországon idegen növény volt és 



•maradott." stb. íme mindezen okok a hatosztályuságban 
nyerhető oktatásnál erősebb gymnasialis művelődés mellett 
szólanak. 

De midőn maga a philosophia szól s kívánja, hogy a 
gymnasium azon két végső, — tulajdonképen, mint törté-
nelmi adatok mutatják, — egy végső szobából, mint a 
melyet nem önerejével, de idegen karhatalommal foglalt 
el, hordozóskodjék ki, ne kösse-e már mindjárt csomóba 
holmiját ? — Mindenesetre fatuma a gymnasiumnak, hogy 
külsőleges gyarapulása a nemzeti intézmények összeros-
kadásának idejére esett, ezért ugy látszik, hogy népszerű-
ségével itt-ott talán lakolnia kell; holott a történelmi előz-
ményekből egyházunknak a kor, tudomány igényeire való 
bölcs figyeléséből önként foly, hogy felekezetünk a lakosz-
tályt, melyből most a gymnasiumot mozgatják, kedvezőbb 
körülmények között ennek számára önmaga szépen kimu-
tatja. Most félni lehet tőle, hogy sem egész gymnasium, sem 
kielégitö bölcsészeti szak nem keletkezik. A költség kimé-
lésére nézve pedig megjegyzem, hogy ha a tudományok 
boltjában erősen szabott ár nem volna, ha alkunni lehetne, 
én minden esetre nem a hat, hanem- a négyosztályuságra 
alkunnám, de miután ez nem lehetséges, miután a gymnasi-
umnak természete, célja az árt szorosan megszabja, és 
vennem kell, és jót akarok venni, maradok a nyolc mellett, 
megemlítvén, hogy a felekezetnek nem lesz drágább jó-
szága, mint egy hiányos olcsó gymnasium. 

Egyébiránt azt hiszem, a bölcsészet, e protestáns 
élettudomány igényeinek a gymnasium részéről teljesen 
elég van téve akkor, midőn L. S. ur ezeket mondja: ,,Ez a 
része (az előkészítő) a bölcsészeinek kötelezetté tétethetik 
minden müveit egyháztagra nézve az egységes nyolcosz-
tályu gymnasium által, mely minden müveit életnemre elő-
készít. A bölcsészet rendszere kötelezetté tétethetik a jo-
gászra, theologusra stb. nézve az által, hogy a jogi és 
hittani tanulmányok közzé, vagy azok mellé befoglaltatik, 
mint hajdan szokott volt. Másokra, leendő orvosok-, mérnö-
kök- és ilyekre nézve kötelezővé tenni alig lehet, alig is 
célszerű. 

„De talán a prot. szabadság, az egyéniség autonómi-
ája szükségessé is teszi, hogy ezen rendszeres bölcsészet-
hallgatás, ne mindenkire kötelezetté, hanem mindenkire 
nézve lehetővé tétessék." 

Második kérdés : tisztán humán mívelödés előkészí-
tője legyen-e a gymnasium, azaz csupán a classicai nyel-
veket és irodalmakat s az átalán szükséges vallási okta-
táson kivül amazok segédtanait foglalja-e magában, vagy 
egyszersmind korszerű fontossággal, terjedtséggel tárgyalja 
az u. n. realismereteket is ?" 

Erre értekezönk igy felel: ,,Az összes gymnasiumi 
oktatás célja más nem lehet, mint az, hogy a növendék az 
időben és térben összefogott emberiség ismereteivel, esz-
méivel, érzelmeivel műizlésével megismerkedjék, azokból 
az éltetöt, nemesitöt nemesb értelemben emberiest elvonja, 
elsajátítsa s tetteivel valósítani birja." 

„Ha ezen meghatározásom helyesnek Ítéltetik, szük-
ség, hogy az emberiségi eszmék ne csak a múltban, hanem 

a jelenben is fölkerestessenek, vagy a mai tudomány ered-
ményein is megalapittassanak. A mai kornak pedig fötudo-
mánya a legszélesb érteményben vett természettan, mely 
a hozzátartozó ismeretekkel együtt szolgáltatja a régibb 
idők eszméinek az alapot, mely módosítja a régibb kor 
tudományi fogalmait, kiegészíti, megfejti, a mit amaz idők 
csak gyermekileg, képzelödésböl ismertek." 

Miután szerző ez állítását példákkal igazolja, s a real-
lanoknak a humán ismeretekkel egybevágását, összeforra-
dását kimutatja, a reáliák tanodai sorsát az ős keresztyén-
ség, reformatió korszakán keresztül az ujabb időkig egy-
két vonásban röviden érinti, igy folytatja: „Utóbb nem vol-
tak iskoláinkban mellőzve a természeti és egyéb tanul-
mányok. A tévesztés csak abban állott, hogy nem mint ál-
talános képző eszközük, hanem mint szükséges ismeretek, a 
tudományos oktatás felsőbb folyamán adattak elő. Nem fog-
laltattak be a gymnasiumi képző tanulmányok sorába, nem 
is az eszmékért, hanem külső, vagy anyagi hasznokért tár-
gyaltattak." „Ez ügyre nézve helyzetünk ma is sajátsá-
gos. Iskoláink növendékei és tanítói két ellenes irányú szél-
folyam által forgattatnak, zavartatnak. A szülék nagyrészt 
a real, az elöljáróság ismét nagyrészt a humán iránynak, 
még pedig kizáróságra hajolva, barátai." 

A humanisták és realisták, ez ugyanazon ország la-
kosai között, nem csak az életben, de a tudományban ma 
is foly a polgárháború. Mind az egyik, mind a másik fél-
nek igaza van bizonyos pontig, addig mig mindenik önta-
nát az emberi szellem főfö művelődési eszközének tartja. 
De mihelyt valamelyik e tulajdon kizárólagos birtokát 
igényli, s a másik atyafit mindén jussából kitagadva reá 
mint koldusra souveraini megvetéssel tekint, már teljes-
séggel nincsen igaza. A baj gyökere ez : az emberek hi-
bás fölfogással a tudományt az egyéntől elvonva, magát 
magában Ítélik, magasztalják, vagy elejtik; holott a tudo-
mányt az emberi lélekkel való azonosságában, belső viszo-
nyában kell tekinteni, s világos, hogy valamint az egy és 
oszthatlan lélek oldalai, tehetségei egymással nem ellen-
tétesek, egymást nem kizárok: ugy a lélek különböző ol-
dalaihoz forduló tanfajok nem összeférhetlen, egymást ki-
szorító ellenségek, sőt világos, hogy valamint a lélek kü-
lön tehetségei közt szoros öszhangzás van, s ezek csak 
öszhangzatosan müvelhetők: ugy a művelési eszközök, a 
külön tudományok közt is öszhangzásnak kell uralkodnia. 

.,A természettudományok kizárásával a tanuló előtt 
a világnak fele záratik el, igy az emberi gondolkodó te-
hetségnek fele, a szemlélődő tehetség egészen fejletlenül 
marad. Mert a természettudomány mindenek felett különösen 
a szemlélődést edzi, ugy hogy az, kinek szeme ama tudo-
mánytól erősíttetett, ott is látja, sőt ott látja a teremtés 
csodáit, hol egy másik nyitott szemmel vakon és érzékte-
lenül halad el. Azért lényegesen előkészítő tan a theolo-
gusnak, kinek a mindenütt jelenvaló jóságos Istent mutatja, 
s ama legbölcsebbnek akaratján való megnyugvásra vezeti, 
— a jogásznak, kinek a törvény alatt föltétlen engedel-
mességről beszél, — az orvosnak, kinek tudománya csak 
uffy lesz tudomány, ha a természethez fordul és abból me-
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rit." „A természettudományok karöltve járnak egyfelől a 
történelem és nyelvtudománynyal , mennyiben azokkal 
egyesülve, az örök szellemet s annak törvényeit legkü-
lönfélébb nyilatkozataiban fölkeresni s ismerni törekszik,— 
a természettudományok a külvilágban, a természetben; 
amazok a belvilágban, a szelleméletben. Viszont másfelől 
az ifjúi szellem fejlesztésénél a történelem mellett szüksé-
ges pótoló tápszerek, a mennyiben azok az előterjesztő, 
ez különösen a gondolkodó tehetséget erősíti. De főleg nél-
külözhetlen póttápszerek a nyelvtudomány mellett, mely-
nek tiszta, elvont szavaihoz ezek adják a látható életet." 
Schmidt Gymnas. Pádagogik, 37—40 1. 

Ebből kitűnik, hogy a realismust, ha nem is regensi, 
de valami subregensi rang és méltóság minden esetre illeti 
a gymnasium birodalmában. 

Harmadik kérdés, melyre értekezönk felel, ez : „Osz-
tály-e, vagy szakrendszer legyen" ? 

E kérdésre a felelet a humán és reáltanok fentebb 
kimutatott egymásmelletti jogosultságból önként követ-
kezik. Imre S. ur, mind a szak-, mind az osztályrendszer 
előnyeit lehetőleg összefogva, valóban helyesen mondja, 
hogy mindenik „érdekének elég van téve, ha a gymnasium 
alsó hat osztályában osztályonként két egyén tanit, s a fö-
vagy rendes tanár a nyelv, irodalom, történetféléket s ter-
mészetesen a vallást is kezeli, s hozzá a másik oly viszony-
ban áll, mint a rajz-, vagy énektanitó; ugy hogy aman-
nak személyisége tegyen oly egész és erős behatást a 
növendékben, melyet senki más le ne ronthasson." 

S ez bizonynyal minden kisérlet, erőlködés mellett 
is célszerűen másként nem lehet. A baj csak ott rejlik, 
hogy szakmunkáról, szaktudomány- és tanításról nehezen 
birunk fogalmat szerezni. Még közel múltból tudok reá 
példát, hogy academiai tanár 4 —5 év alatt egymás után 
háromféle alakban szerepelt, mig végre az utolsón meg-
állapodhatott. Vannak, kik azt hiszik, hogy a mennyit a 
növendéknek a különböző tanokból tudni kell, annyit a 
tanár is csak tudhat és taníthat. Ha ez állana, akkor vol-
nánk egyszer szerencsés helyzetben s bővében az olcsó ta-
nároknak, mert hiszen ekkor a mint egyik csapat elvégzé 
osztályát, ezt már az ö osztályába kerülő ujabb csapatnak 
tanáraiul oda állithatnók ?! 

íme látnivaló, hogy a lehetőleg osztályositott szak-
tanitást, — ha csak a tanár fejét egy mindenféle dirib-da-
rab apróságokból álló Greiszlerei-já aljasitani nem akar-
juk, — józanul ki nem kerülhetjük. 

De most ennyi az ismertetésből elég. Hátra van, hogy 
kifejezzem ohajtásomat, vajha mind azok, kik a tanítás bár-
mely fokán állanak, működnek, — azon solidaritas érde-
kénél fogva, mely a tudományt minden izében alul és fölül 
összefoglalja, — tanulmánynyal párosult tapasztalatukat a 
fenforgó szent ügy oltárára teljes lélekkel és buzgósággal 
hozni sietnének ! Bihari Imre. 

OROSHÁZA, május 2. 1861. Ágost, evang. egyhá-
zunk a mult héten tartotta tanodai vizsgáit. 

Tanodáink: 
1. Reáltanoda 125 növendékkel. 
2. Másod elemi tanoda 212 növendékkel. 
3. EIsÖ elemi tanoda 415 növendékkel. 
4. Felvégi leánytanoda 389 növendékkel. 
5. Alvégi leánytanoda 220 növendékkel. Összesen 

1361. 
Helybeli egyházunkat, llSOO-at, a növendékek szá-

mával összevetve, nyerünk 11 száztólit, tehát kedvező 
arányt; de ha azt tekintjük, hogy a vizsgákon csak 925 
növendék volt jelen, rendesen pedig még annyi sem járt el, 
találunk csak 7 száztólit, tehát kedvezőtlen arányt. 

Ha látjuk, hogy egy tanodára hány növendék esik — 
ha mondom — hogy minden iskolában csak egy tanitó 
működik, — hogy a növendékek a padokban még zsúfolva 
sem férnek be, hogy tanítóink egyúttal kántorok is, hogy 
iskolai felügyeletnek nyoma sincs, hogy a gyermeket az 
iskolába járásra senki sem szorítja, hogy a nép a nevelés 
iránt annyira hideg, mikép még a vizsgákon is annyi ezer 
közül alig látni harmincat, hogy tanítóink, az első elemi 
tanoda tapintatos és buzgó tanítójának kivételével, mind a 
régi terméketlen uton mozognak: ugy könnyű elgondolni, 
mily igen-igen primitív lehet gyermekeink belső fejlődése. 
Részletesen csak egy körülményt: Az úgynevezett reál-
tanoda tanrendében ott az olvasás, a természettanról pedig 
szó sincs. 

Tanodáink kevesek s ezek is a centrumban vannak, 
hová a faluvégröl az iszonyatos sárban nagy bajjal juthat 
el a gyermek. Hogy kevesek is, ezt már csakugyan kezdi 
érezni az egyház, mert hisz látja, hogy belölök a gyerme-
kek kiszorulnak; de tesz-e valamit azok szaporítására ? 
Oh igen ! Mint Magyarország legnagyobb és leggazdagabb 
faluja, utat nyitott e célra — az Önkénytes adakozásnak. 
Majd unokáink tán fogják élvezhetni az eredményt! Presby-
teriumunk nagyon régi, nincs benne egy szikra haladó 
elem, — ez az egész. 

Hadd mondjak el egy genialis pap-candidálási módot: 
Szeberényi lelkész és dékán az említett vizsgákon 20 darab 
imakönyvet osztott ki jutalmul, önmaga által Írottakat, de 
Tavaszi ügyvéd által ajándékozottakat. Ezen imakönyvek 
mindegyikében cédula volt elrejtve, melyen szórói-szóra ez 
áll: „Szeberényi tiszteletes urat ajánlom orosházi papnak, 
mert kitűnő jeles, tudományos hazafi, jó szónok. Tavaszi m. 
k. ügyvéd." — Megjegyzendő, hogy mindkét papunk be-
csületes élő ember, az egyik helyett kora gyengeségénél 
fogva segédlelkész fungál ugyan — de emberül *). 

Nekünk e dolog nem annyira komoly korteskedésnek, 
mint tréfás csínnek tetszik, és magától értetik, hogy tiszt. 
Szeberényi úrra abból semminemű árnyék nem hárul. 

Szerk. 



TÁJÉKOZÁS, A BÖLCSÉSZET ÜGYÉBEN FENFORGÓ 
VITÁHOZ. 

IV. 
Hogy egészen s tisztán kiderüljön, miszerint csak 

tisztelt ellenfelünk látja, nagy és nemes felindulásában, oly 
rettenetes szörnynek az eszmeelviséget, melytől mindent 
félteni kell, — óvni szükség pedig főként a theologiát: ne 
kíméljünk egy kis fáradságot az eszmei bölcselet által el-
foglalt theologiai álláspontnak tüzetes elemezésétől. 

Ezt tenni annyival is inkább tanúságos és célszerű 
leend, mivel ki fog derülni, hogy ez egész bölcsészet semmi 
egyéb, mint épen a keresztyénség vezéreszméinek alapján 
alkotott világnézetnek tudományos formába öltöztetése; 
nem egyéb, mint a testben megjelent „logos" világgyözö 
hatalmának még a gondolat világában is visszatükröz-
t e és e. 

Köztudomásu dolog, hogy keresztyén fogalmak sze-
rint az Isten lélek, — a bibliai kifejezéssel o deog xvzufia 
eazt. A világ az ö Legyen szavának ereje által teremtetett, 
melynek tehát más alapja s külön önálló létezése nincs az 
Istenen kiviil. — E világnak urává, koronájává tevé Isten 
az embert, okos lelket s szabad akaratot lehelvén belé, s 
igy a maga képére teremtvén azt. 

De a szabad akarattal felruházott ember önző vágyai-
nál fogva kísértetbe esvén : meghasonlásba jöve Istennel, 
s szakadást idézett elő a teremtő és teremtett világ között. 
Bűnbe, s ezzel együtt járó inség és nyomorba sülyedett a 
világ. 

Ámde Isten véghetetlen szereteténél fogva nem akar-
hatá annak pusztulását, söt elküldé egyetlen szülöttét annak 
megváltására, a siralom völgyének Isten országává leendő 
átformálására. — Ezen átformálódás , az Istenhez való 
visszatérés, helyesebben mondva, az ahhoz való visszave-
zéreltetés legfőbb s legmagasabb célja a világ létezésének; 
ez célja és akarata magának az Istennek a világ terem-
tésében. 

Ezek szerint Isten teremtői munkájának voltaképeni 
befejezése a megváltás, a megváltott, fiúvá fogadott embe-
riség ; az emberiségnek egy háznéppé való egybekapcso-
lása a szeretet nagy igéje által stb. 

Nem egyéb már, mint e magasztos igazságnak a 
tudás világában való alkalmazása — az eszmei bölcselet, 
mint a mely azt tanítja, hogy a dolgok igazságát csak az 
eszme egységében lehet keresni és feltalálni. A mi viszony 
van Isten és a világ — ugyanaz van az eszme, vagy 
eszmék (mint Isten teremtő gondolatai) és a dolgok között, 
— a mint azokat a tapasztalat szétesetten s földarabolva 
tünteti elénk. 

Valamint a keresztyén ember hiszi és vallja, hogy 
csak a megváltó Isten fiúban, a testben megjelent ío^os-ban 
van üdv és örök élet, kivüle pedig boldogtalanság és halál: 
ugy az eszmei bölcsész azt tartja, hogy csak azon dolgok 
léte igaz lét, melyek eszmeszerüek, melyeket az eszme 
megelevenít, tudalommá fölemel. 

Valamint a keresztyén ember hiszi és vallja, hogy a 
bűnös világnak Istennel való kibékítése , Istenhez való 
visszavezérlése az Isten-ember, Krisztus által történt; s az 
ő szelleme az, mely folyvást élteti s erösbili Isten országát, 
magához vonzván isteni erejével az emberek fiait: ugy az 
eszmei bölcsész azt tartja, hogy a tárgyi világ létének az 
eszméhez való fölemelése, az eszményítés az emberi öntu-
datban és által végeztetik, — az öntudat által, mely lét és 
tudat egyaránt, következőleg az eszme valódi egysége, 
legfőbb és tökélyesebb kifejezése. — Valamint Krisztus 
tudatában találkozott az isteni és emberi lényeg: ugy az 
emberi öntudatban találkozik az eszmény és való; ez ama 
tükör, melyben a világ képe láthatóvá lesz. 

A mi pedig illeti Istennek a világhoz, az eszmének a 
dologhoz való viszonyát: erre nézve is megfelel az eszmei 
bölcselet felfogása a keresztyén gondolkozásnak. 

Isten eszméjében a világé is benn foglaltatik, mert az 
Istennek lényegére tartozik, hogy ö teremtő, nemcsak, 
hanem lényegével a világot átható egyszersmind, mint 
mindenütt jelenvaló. Ezért mondá Hegel: „Oline Welt ist 
Gott nicht (ím vollen Sinne)", de nem azt teszi, hogy 
Isten tehát a világban és világ által lesz Isten, hanem 
hogy nemcsak transcendens, de egyszersmind immanens 
lény. — Ha az Pantheismus: akkor az a felfogás, mely 
Istent csupán a világon kivül helyezi, atheismus, mert ha 
Isten s világ egymáson kivül esnek, ugy mindkettő egya-
ránt végesittetnék. 

A theologiából legyen elég ennyi. 
Azzal végzi Brassai polémiáját, hogy a hégeli s 

rokon philosophiák álláspontját ugy értelmezi, a mint egy 
Kolozsvártt lakó nyelvtanár szokta mondani: „Alles ist 
möglich, und Jedermann hat recht." 

Ez álláspont tehát Brassai szerint az Indifferentismus 
álláspontja. 

Látnivaló, hogy itt megint egy kikopott tétel szolgál 
alapul Brassai Ítéletének, — Hegelnek ama sokat emlegetett 
tétele: ,,Was vernünftig auch wirklich, und was wirklich, 
vernünftig sei.u 

Hányszor el volt már mondva csak nálunk is, hogy 
az a wirklich — Hegelnél nem akármi létet, hanem lénye-
gen alapuló igaz valódiságot jelent! És ö maga is határo-
zottan tiltakozott encyclopaediájában annak elferdítése és 
félremagyarázása ellen. 

S hányszor kelljen még mondani, hogyha ez állás-
ponton semmi kételviségnek, semmi valóságos ellentétnek 
helye nincs is, ha a mutatkozó ellentéteket itt csak látszóla-
gosaknak tekintjük is: ez épen azt jelenti, miszerint itt 
csak az tartatik igaz valódiságnak, igaz létnek, a mi ész-
szerű és szükséges. És mivel ez csak egy lehet, ezért a 
hamis, igaztalan, bün, rosz csak muló — negatív határoza-
tok, melyeknek meg kell szünniök. Ha a tapasztalatban még 
előfordulnak is: ez csak tapasztalati valóság; de mert 
eszmei alapjuk nincs, igaz valódiságuk sincs. Az eszmei 
bölcselet szerint mindent át kell hatniaz eszmének: s mégis 
azt mondják, hogy ez indifferentismus. — Az eszmei bö l -
cselet nem a gyarló és tökéletlen életből, hanem az eszmé— 



bői állítja föl az igazságot, s mégis azt mondják, hogy ez 
indifferentismus. 

A ki ezzel akar szerezni dicsőséget: ám teljék benne 
kedve. Ezt a dicsőséget azonban én még ellenfelemnek 
sem kívánhatom. 

Kívánok inkább erőt és kedvet a polémiának tovább 
folytatására, de egy kissé meritalisabb módon való foly-
tatására. 

Pest, máj. 6. 1861. Peti József. 

BELFÖLD. 

GYŐR, Május 1-én 1861. Nt. szerkesztő ur ! Az egy-
ház és nagyjai között levő válhatlan kapocs ugyanazon 
frigy által szentesittetött, melylyel Istennel egyesitteténk. 
Ugy hiszem, haszontalan dolgot nem teendek, ha tisztelt 
szerkesztő urat, s az egyházi közönséget Győrnek egy 
nagy napjáról értesitendem. 

Vasárnap, azaz f. é. April 28-kán tartá f. t. Haubner 
Máté superintendens ur, mint ujonan visszaválasztott győri 
ev. lelkész, beköszöntő beszédét. 

Hogy ki legyen a férliu, kinek nevét említésbe hoz-
tuk, azt, ugy hiszem, a magyar protestáns egyház tagjai előtt 
nem kell magyarázni. A ki Krisztus egyházáért és igazsá-
gáért annyit munkálkodott, annyit tett és annyit szenvedett, 
annak neve századokon keresztül fog vezércsillagként 
ragyogni a jobb lelkek előtt. 

Azon rendületlenség, melylyel ö szemben a szuronyok 
hatalmával bizonyságot tön hitének teljességéről, meg§zé-
gyenite azon dölyfös hadat, mely főképen abban kevély-
kedett, hogy bérbe adhatá drága önmagát azon nagy válla-
lathoz, melynek célja volt legázolni, kiirtani mindent, mi 
az emberiség életének nemesebb részét képezi: törvényt, 
alkotmányt, szabadságérzetet, hazafiúi szellemet, sőt még a 
vallásos érzületet is, hogy ne lenne a földön semmisem, 
mi kételkednék térdet fejet hajtani önkényének vad és vak 
hatalma elölt. 

Ugyanazért ünnep vala Győrött a nap, mely Istennek 
ezen kedvelt emberét, a jó pásztort, ki életét is kész adni 
az ö juhaiért, 11 évi zaklattatások után az elárvult gyüle-
kezetbe meghozá. 

Dacára az idő mostohaságának, a tágas templomnak 
téréi megteltek a viszontlátás örömének áldozó és a szent 
forrás után epedő híveknek sűrű soraival. 

A helybeli dalárdának tagjai valláskülönbség nélkül 
eljöttek leróni a tisztelet adóját, elzengék az „erős vár-
unk" kebel rendítő hangjait. 

A kemény megpróbáltatásoknak a sorsviszályoknál 
nagyobb embere megjelent azon szószéken, melyről több 
mint husz éven keresztül folytatott áldásdus működés kö-
zött egyedül lelkének hatalma által feltétlen hódolatra 
kényszerité nemcsak híveinek lelkes seregét hanem seregét 
mindazoknak, kik szellemének kisugárzási körébe jutottak. 

Megjelent életvészek közt megőszült fürtökkel s meg-

állott mint a bérci kőszál, mely megmohosult ugyan, de 
alapjaiban meg nem ingadozott soha. De hangjainak meg-
hatottsága elárulá az érzelmek zajgását, mik szivét ostrom-
Iák akkor, midőn a helyen állt, melyhez öt egy, — az álnok 
fondorkodás és durva méltatlankodás pokoli szövetsége ál-
tal megszakasztott kedves múltnak, élte legboldogabb nap-
jainak oly drága emlékei csatolák. 

„íme itt állok ismét közöttetek" — e szókkal inditá 
meg szivének forrását, s egy nagy és veszélyes útról 
visszatért szerető atyának bensöségével engedé ömölni 
szavait kedves övéi előtt, hogy azok melegednének lelke 
sugárainál, s táplálkoznának bölcsesége gyümölcseivel 

Elmondá élőbeszédében, minő gazdag volt ö lelki-
kincsekben híveinek szeretete által, mielőtt először idejött, 
s idejővén mint félt és aggódott, nem bizván eléggé főké-
pen magában, hogy meg ne találja azon kincseket itt, miket 
elvesztett ott, s mily boldognak érezé magát, midőn itteni 
híveinek szeretetében Istennek kegyelme szokszorosan te-
tézve adta vissza neki elvesztett kincseit, mely kincsek vi-
gasztalóivá levének a börtön fenekén ugy, mint midőn ha-
zájában száinüzötté tétetett. 

Ezután egy szép kardal és az igék felolvasása után, 
épitve felemelvén s megnyugtatván a lelkeket, elmondá, 
hogy most, midőn Istennek ezen kis nyája pásztorkodására 
másodszor bizá magát, legkevésbbé sem fél, ámbár erőinek 
hanyatlását érezi, mert bízik 1-ször magában, ki érzi, mi-
szerint híveiért fáradalmaknak, veszélyeknek, nélkülözé-
seknek örömmel tudná feláldozni magát; 2-szor bízik hí-
veiben, kik nemcsak Isten iránti hitüknek, de személye 
iránti szeretetüknek, ragaszkodásuk s áldozatkészségüknek 
ugy üldöztetése alatt, mint most is nemes és nagyszerű bizo-
nyítványait adák; és 3-szor bízik Istenben, ki övéit el nem 
hagyja soha, — ráadván a zár-szót: „ha Isten velünk, 
ki ellenünk." 

Tisztelt szerkesztő ur! nem volt itt ünnep a külső-
ségekben, hanem ünnep volt a lelkekben, melyeknek ih-
lettsége felhatott az arcokig és visszatükröződött a ragyogó 
könyek gyöngyeiben; és mig kin hideg szél és esö rez-
geté az ablakot, ott ben meleg volt a keblekben, felmelegi-
ték azokat, a hitnek szeretetnek és reménynek sugarai. 

Adja Isten, maradjon ez ünnep emléke magul a szi-
vekben, hogy teremne jó gyümölcsöket, százszor és ezer-
szer annyit, hogy kitelnének mielőbb a kertnek hiányai, 
mik a nem boldog emlékű 11 év alatt származtanak. 

Megálljak-e itt, vagy folytassam tudósításomat ? 
Ez örömnap után három nappal később f. hó l - jén 

honvéd- dalidó volt kitűzve. Az élők örvendeni akartak a 
megholtak tiszteletére. 

De Isten csak gyéren akarta osztani a magyarnak az 
örömnapokat. A vigalom napjából gyásznap lön. Rövi-
den erről is. 

Meghalt PALÓCZY LÁSZLÓ, az 1848-ki és 1861-ki 
országgyűlési korelnök, Borsodmegyének csaknem em-
beremlékezet óta folyvást követe, képviselője, a férfiú, ki 
őszült fürtök alatt fiatal erővel, fiatal lélekkel mindig az 
elsők közt küzdött a kor eszméiért, ki az egyházzal foly-



vast párhuzamban harcolt a sötétség phalanxai ellen, ki 
első irt a magyarnak magyar törvényeket, kit mindenki sze-
retett, mindenki tisztelt. 

Meghalt Palóczy; az országgyűlés hatheti gyászt 
rendelt, és gyásza Győrött is megünnepeltetett, egyesülten 
a két prot. felekezet által az evang. templomban Liszkay 
József, helybeli ref. lelkész, Haubner Máté, superintendens ur 
és Horváth Sándor, helybeli ev. lelkész közreműködésével. 

Liszkay József az oltár előtt visszavezetvén bennün-
ket a világosi catastropha utáni időkre, midőn a leglelke-
sebb, legérdemesebb hazafiak véres üldözéseknek lőnek 
tárgyai, fölmutatá Palóczy Lászlót a vérbíróság előtt, s 
megismerteié személyiségét. 

Haubner egyházi gyászbeszédben értekezvén arról, 
hogy embernek kötelessége leróni tartozásait, s hogy 
Palóczy lerótta becsületesen és fölösen, az igék fölolvasása 
után elrnondá, hogy mivel tartozunk mi a megholt Palózcy 
Lászlónak, mint hazafiak, mint magyarok, mint keresztyén 
hitsorsosok, mint emberek. 

Horváth egy alkalomszerű imával az egészet befejezé. 
Adja meg Isten az örök boldogságot a kidőlt dicső-

nek tetézve, s adjon a hazának sok olyan fiakat, mint a 
milyen volt ö ! 

Tisztelettel vagyok szerkesztő urnák szolgája. 

A TORDASI EV. IFJÚSÁG BUZGÓSÁGA, 

A jelen s a közel mult idő egy hosszú istenitisztelet 
vala, hol a kegyeletek oltára körül ált e nemzet, s bemu-
tatott áldozataiban kegyeletes buzgalmában volt letéve azon 
biztosíték, — hogy a mely nemzet annyi csalódás, oly mély 
kimerültség után, midőn még a szellem is fogva tartatott 
a tétlenség sziklájához láncoltatva, oly hév lelkesedéssel 
lángolni, áldozni képes, hogy magas eszmék utáni küzdel-
mében nem ismer áldozat nagyságot, — ily közlelkesedés-
nek sorsa nem lehet megszégyenülés. 

Nem volt idő, mely annyi hévvel, oly kitartó buzga-
lommal áldozott volna, mint korunk; s habár számtalan 
eszmék létesítésére hivnak is fel korunk apostolai, a ki-
mondott ige — mint villany folyam pillanat alatt át fut a 
láncsorozaton — a szív kegyelet húrjait várás erővel érinti 
meg, a megkezdéshez oly közel áll a biztos teljesedés. 

Nyilvánosság előtt bemutatni a jótéteményt olyan 
kötelességnek ismerem, melyei elmulasztva levonnánk a jó 
tett érdeméből, a mennyiben elzárnánk azon világosságot, 
mely másokat is a nemes térre vonz. Igaz a drága gyöngy 
len tenger mélyébe ismeretlenül eltemetve is nemes gyöngy 
marad; de ha a hullámok alól felhozza azt a gyöngyhalász, 
fényes ragyogása a mint gyönyörködtetni fog, önmaga 
becsét is sokszorosítva emeli. Igaz, a csendes völgy ölén 
elrejtett pásztortűz éltet és melegit; de ha felvisszük s vi-
lágító toronyba gyujtjuk meg, melegitni fog, és irányt 
adand az irány nélkül bolyongó eltévedt hajósoknak. 

Dicsőség a magasság Istenének! alig jelenék meg e 
nagybecsű lapok számai közül egy is, hogy nemeslelkü 
adakozók neveivel ne találkoznánk. Ugy nézem az itt följegy-

zett neveket, mint fényes ragyogású csillagokat, melyek 
nem hagyják előjönni egyházunkra az éjszakát; ugynézem 
a kegyes áldozat hozókat, mint azon templomépitöt, ki az 
ur dicsőségére emel oltárt, s müvében önmaga is halhatat-
lan lesz. A jó tett olyan gyémánt koszorú, melynek visz-
fénye a feltevő s átadó homlokát is dicsőség sugárral ra-
gyogja körül. 

Hivatalos egyházi ügy elintézése végett megláto-
gattam fehér- komáromi ev. egyházmegyébe keblezett tor-
dasi gyülekezetet. Megérkezésem percében az egyház buzgó 
lelkipásztora egy gyónókehelyt mutatott be, melyei a tordasi 
növendék ifjúság önmaga közti adakozásból szerzett, s a 
gyülekezetnek ajándékozott. A kehely ezüstből készített, 
aranyal gazdagon ékített pompás mü, falusi gyülekezete-
inkben valóban ritkaság. 

Minden áldozat előtt istent dicsőítve állunk; én két-
szeresen megvoltam hatva, szívem kibeszélhetetlen öröm-
től illettetett. Ifjú szívek buzgósának szent jelét láttam ott, 
pedig azt hisszük az ifjú lélek a föld, az érzéki világi 
anyagjához csatolt; s ha átértjük, hogy e gyülekezetben a 
nép nem rendelkezhetik anyagi erővel, önmagának is ne-
héz munkával kell a megélhetésért küzdeni, s az ifjúság 
még is 170 pengő forintot tud egy gyónó kehelyre gyűj-
teni önerejéből, — e tudat az adomány becsét kétszeresen 
felmagaszlositja. Ha kedves az ur előtt minden áldozat, 
mennyivel becsesebb az, melynek munkával keresett min-
den fillérjére bizonyságot tesz, hogy igaz szívből jött, valódi 
kegyelet áldozó. 

A szegény fillérjeiben annyit tesz az áldozat ol-
tárára: mint a gazdag ezereiben. 

Meghatva hallgattam végig az érdemteljes lelkész 
szavait, midőn elbeszélé, hogy voltak több napszámban járó 
leányok, kik egy heti keresményüket egyenesen e szent 
célra hozták be, voltak tehetösb szülök gyermekei, kik mit 
előbbb sohasem tettek, egész héten napszámba mentek 
el azért, hogy annál igazabb s jelentékenyebb bizonyságát 
adhassák vallásos buzgóságuknak és volt szolgálóleány, 
ki csekély évi béréből 2 pengő forintot vett ki urától, s 
vitte be az adakozási öszveghez. 

A nép jó, a buzgóság szent hagyományként él még 
népünk szivében, csak az legyen: ki irányt tudjon, akarjon 
adni — legyen Móses a ki vezesse öt. 

A jó tett lépcső a földporából az égi haza felé; a 
vallásért hozott áldozat szellemkulcs a menyország aj-
tajához. 

Közlésemet azon szívbeli buzgó óhajtással zárom be : 
virágozz tordasi szent gyülekezet buzgó Siona az Urnák; 
— a kehely mellett, mely buzgóságod örök jele — tündö-
kölj nemeslelkü ifjúság mint meggyújtott isten dicsőségére 
égő oltár gyertya szálai — legyetek soká erős oszlopai 
az ur oltárának, hogy terjedjen bennetek s általatok az 
élet, a mely vagyon a mi urunk Jézus Krisztusban. 

Szend, május 1-én 1861. 
Tresztyenszky Gyula. 

— — 



KÜLFÖLD. 

TIROLBAN az ujonnon kiadott protestánsügyi tör-
vény nagy izgatottságot idézett elő. A törvény nyilvánossá 
tétele után, azonnal 11 paraszt képviselő aláirtak egy le-
mondást, képviselői minőségükről, és csak a brixeni püs-
pöknek sikerült annak beadásától őket leverni. Maga a 
helyettes országfőnök ZaUinger tudor a 14-dikén tartott 
országgyűlésen igy nyilatkozott: ,,E törvény rendkívüli be-
nyomást tett. Avval rés van törve az uj alkotmányosságon !" 
Az 1859 évi Sept. 7-diki császári leirat ugyan is a 3-dik 
ponthoz, a mint a ,,Yolks-und Schutzen Zeitung" fejtegeti, 
következő határozmányokat toldja : A mi az akatholikusok Ti-
rolban való telepedhetését illeti, 0 felségének akarata, hogy 
ezen minden oldalú érett megfontolást igénylő kérdés, az 
országgyűlés által annak idejében tanácskozás alá veendés-
nek tartassék fen. A kormánynak eszerint semmi joga, e 
határozott Ígéreten magát hirtelen túltenni, s egy kérdést 
elintézni, mely a mostani országgyűlésnek volt fentartva. 
Csakugyan a brixeni püspök országgyűlésen indítványba is 
tette, hozassék országos törvény a hitegység védelmére 
Tirolban. QPesther Lloyd.~) 

r~ r 

t á r c a . 
SZÍVES KÖSZÖNET. 

A magyar földesúri kar, mely nagylelkűségéről vi-
lág hirrel bir, és hogy nemes szíve, fölvilágosodott szelleme, 
a vallásbeli felekezetességen is mennyire fölüláll, és ha meg-
szakadt is közötte, és a volt jobbágyság között az anyagi 
kapocs , mennyire hazafiasak, és hogy lélekben valóság-
gal most is egyek: igazolja ismét, e nemes tény. Ugyan is : 
herceg Battyáni Fülöp ur ö föméltósága, a hatvani helv. 
hitv. község elemi főiskolája fölépítésére, száz osztr. ért. 
forintot és nyolc ezer darab faltéglát adományozni kegyes 
volt. — Ebbeli kegyelmes adományaiért a hatvani ref. egy-
házközség elöjárósága nevében, 0 hercegségének a leg-
alázatosabb köszönetet ezennel kinyilatkoztatni keresz-
tyéni tisztemnek ismerem. 

Kelt Hatvanban, Somogy megyében, April 24. 1861. 
Bélaváry István 

hatvani ev. ref. lelkész. 

Adakozások. 
T. Kovács Endre B.-félegyházi gyűjteménye: Kovács 

Endre 1 ft. Juhász János 1 ft. Fodor István 80 kr. Lázár 
János 50 kr. Körösdi Bálint 50 kr. Gombos Ignác 1 ft. Po-
gány Flórián 20 kr. Szántai Károly 20 kr. Torda Ferenc 
50 kr. Dobozi Menyhért 1 ft. Kocsár Mihály 20 kr. Darvay 
Sándor 50 kr. Yekendi Gyula 20 kr. Szécsey Lajos 20 kr. 

Szűcs András 20 kr. Félegyház község 1 ft. = összesere 
9 ft. 0. é. Kovács Endre jegyző. 

Tisztelendő Czelder Márton ur, Moldva- és Oláhországi 
missiójára az alsó-szabolcsi és hajdukerületi egyházme-
gyében 1861. Május Q-kán gyűlt kegyes adományok 

jeggzéke. 

I. Hajdu-Böszörmény templom-perselyében gyűlt 3 ft. 
32 kr. B. L. lelkipásztor 3 ft. P. J. lelkipásztor 3 ft. Kovács 
Sámuel 1 ft. Szálkay István l ft. Gál Sándor 40 kr. Kele-
men Mihály 50 kr. Szekeres Antal 30 kr. Biró Ferenc 
30 kr. Király Demeter 20 kr. Balla András 30 kr. Mező 
Dániel 25 kr. Tálián Antal 25 kr. Póka István 20 kr. Egy 
protestáns 1 ft. Egy más 20 kr. Egy más 20 kr. Tomossi 
András 10 kr. Kis Gábor 24 kr. Nagy Miklós 25 kr. Sze-
remlei Sámuel 30 kr. Egy más valaki 26 kr. Háló Bálint 
20 kr. Egy valaki 20 kr. K. Tóth Mihály 30 kr. Egy valaki 
16 kr. Fekete Zsigmond 20 kr. Cs. Kis János 20 kr. össze-
sen 17 ft. 73 kr. 

II. Csege 1 ft. III. Dada 40 kr. IV. Püspök-Ladány 
2 ft. V. Tisza-Lök 40 kr. — Hadház Barcho Mihály 1. pász-
tor 2 ft. Hadházi József. 30 kr. Veszprémi István 50 kr-
Egy valaki 20 kr. Dr. Katona Géza 2 ft. Az adakozást min-
den évben folytatni kívánván. Békéssy József 50 kr. B. F. 
30 kr. P. I. 40 kr. Fényes L. 50 kr. Egy valaki 26 kr. 
Hadházi Dániel 50 kr. Juhos Gergely 50 kr. Hadházi 20 kr. 
Molnár S. 20 kr. Váradi András 10 kr. Kralovánszky Gyula 
20 kr. Kralovánszky Gyuláné 20 kr. Sáfrán Zsigmond 50 kr-
Többektől 2 ft. 64 kr. összeg 12 ft. 

VII. Nánás 5 ft. VIII. Szent-Mihály 1 ft. IX. Szoboszló 
4 ft. 85. kr. X. Szováth 10 ft. 30 kr. XI. Tetétlen 40 kr. 
XII. Magyar-Balmaz-Ujváros 10 ft. összesen 65 ft. 8 kr. 

Még nem küldetett eddigelé segély a következő 9 
egyházakból. 

1. Acsád, 2. Tisza-Dob, 3. Eszlár, 4. Földes, 5. Nád-
udvar, 6. Nagyfalu, 7. Vámos-Pércs, 8. Sáp, 9. Nérnet-Bal-
maz Újváros. 

Kelt Hajdu-Böszörményben, Május 6-án 1861. 
Benedek Lajos 

esperesi hivatalvivö. 

A pesti evangyélmi árvákat ápoló egylet részére : 
Uj rendes tagok: Csermák Kálmán. Dorner József. Karner 
özvegy. Burmann Gyula. Langheinrich Frigyes. Muhivart 
R. Krimpa Ödön. Wilkenson Hofson. Weber János. Zimmer-
mann Frigyes. Wölfel Zsiga. Weisz J.B. Szabó János. Fran-
cisci János. Sigmund Frigyes. Lágler Gyula. Giffing Károly. 

Uj rendkívüli tagok. Rapp Henrik. Wagner István. 
Szabó József. Schmidt Fülöp. Gaszler Mihály. Stark Károly. 
Hirschfeld Károly. 

Adakozások. Dück Frigyes 4 ft. Reiter Theresa 3 ft. 
Székács János 1 ft. 30 kr. Gömbös Boldizsár 4 ft. T.-Sz.-
Mártoni gyülekezet 4 ft. 40 kr. Budai takarék pénztár 50 ft. 
Liedemann Róza 20 ft. Irgang János 3 ft. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr . B a l l a g i Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandeííonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-

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

EIiOFIZETESI 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. 

HIBDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-

tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 
sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

AZ ANGOL EGYHÁZ MÚLTJA S JELENE. 
(Vége). 

Most e csoportozatban a legfőbb s utolsó 
törvényszékhez jövünk, mely a pápai hatóság 
helyett van. Tudva van, hogy VIII. Henrik épen 
e törvényhatóság miatt kezdett reformatió művé-
hez. A legutolsó fölebbezést már a clarendoni 
constitutiók a király számára igényelték, VIII. 
Henrik tehát csak az angol államjog egy régi 
elvét elevenité föl, midőn a Rómába fölebbezést 
eltiltva, legfelsőbb fölebbezési fokul (the king 
in chancery) a cancellári törvényszéknél a királyt 
tette, s e működés gyakorlatával egy colle-
giumot, az úgynevezett Court of delegates-t, bizta 
meg. Parlamenti törvények szerint (2. és 3. Will. 
IV., c. 92.) a fölebbezés most ezen eltörölt tör-
vényszék helyett a királynő titkos tanácsához 
(the Queen in Council) történik, melynek, még 
ujabb törvények szerint, különös osztálya van 
(the judicial committee of the Privy council), 
mely a titkos tanács hatóságának gyakorlása 
végett állíttatott fel (S. és 4. Will. IV., c. 41.; 6. 
és 7. Vict., c. 38.). 

Midőn valamennyi papi törvényszéknél kü -
lönben csak egy biró s az is laicus, és jogász van 
alkalmazva, a Judicial committee (mely az admi-
ralitási és gyarmati ügyekben is legfelsőbb fo-
lyamodási fok) collegialiter van szervezve s egy-
házi ügyekben tanácskozó ülnökökül néhány 
főpap is ül benne. Mi az egész papi törvényható-
ság tárgyait illeti, ezekhez az egyházi tanon és 
fegyelmen, valamint az örökség szabályozásán 
kivül a házassági ügyek is tartoznak, de tudva 
van, hogy felbonthatlan levén angol törvény 

szerint a házasság, érvényes házasságot csak a 
törvényhozás bonthat fel. 

Midőn igy a papi hatóság, noha laicusok 
által gyakorolva, nagyon sok ügyre terjed ki, 
melyek korunkban az állam szokásos törvény-
székeihez s igazgatási közlönyeihez utalvák, an-
nak dacára a laicusok részvéte az egyházkor-
mányzatban nagyon csekély. Láttuk, hogy a 
convocatiókra csak papok ktildettnek, a nép 
zsinati működéséről tehát akkor sem lehetne szó, 
ha azon egyházi gyűlések hatályosak volnának 
még. Itt-ott megmaradt még kivételkép a gyüle-
kezetnek azon jog, hogy papot választhat; néha 
a patronatus előbbeni tulajdonosa végrendeleté-
ben patronussá teszi azt. A község mindenhol 
évenként két, vagy legalább egy egyházközségi 
tanácsost (c-hurchwarden) választ. Bármi cseké-
lyek ezeknek működései, s noha a község sokszor 
csak egyet választ, a másikat pedig a pap nevezi 
ki, e választás mindazáltal sok gyülekezetben a 
legkonokabb harc tárgya, s ekkor az egyházon 
belőli ellentétek élesen rínak ki. 

E harc ujabb időben azért lőn névszerint 
hevesbbé, mivel e hivatalnokok az egyházi költ-
ségvetésre (church rates) tetemes befolyást gya -
korolnak, s a pap ellenében a gyülekezetet kép-
viselik. Ez bennünket az úgynevezett vesztry-, 
azaz, az egyházközségnek azon gyűléséhez vezet, 
melynek az egyház körében (parislij valamennyi 
letelepedett, akér keresztyén, zsidó avagy po-
gány, tagja. E gyűlés az egyházépület legnagyobb 
részének fentartására megadóztatási jogot gyako-
rol, s mivel ujabb időben azt Ítélték a törvény-
székek (a hires Baintree case), hogy az adóba 
beleegyezés joga az adómegtagadás jogát is 
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magában foglalja , ezen egyházi költségvetés 
mindenütt, a hol katholikusok és dissenterek 
számosak, semmivé lőn, s a templombajárók 
önkénytes adakozására szorítkoznak. Ezen, tel-
kekhez tapadó egyházi adózásnak törvényes el-
törlése a legközelebbi idö'ben várható s azzal 
mindenesetre egy, az államot és egyházat össze-
kapcsoló, de félig már felbontott kötelék megint 
szétszakad. 

Angliában az egyházi jövedelmek, melyek-
nek összegéhez azon szűk adakozások, melyek 
amúgy veszendőbe mennének, emlitésre sem méltó 
viszonyban állnak, részint az egyházi földekből, 
melyek mint glebeland a papnak önálló gazdász-
kodás végett adatnak, vagy mint más földbirtok 
rövidebb, vagy hosszabb időre haszonbérbe bo-
csáttatnak (mely tárgyban a sok törvényes kor-
látozást csak az angol törvény pontos ismerője 
érthetij, részint tizedből, mely Angliában is, mint 
mindenhol, valamennyi telken fekszik, részint 
palást-dijakból stb. folynak. A tized (tithe) tör-
ténelme Angliában nem különbözik annak szá-
razföldi történelmétől, s a törvényhozás végre a 
tizedmegváltást itt is mindenkép gyámolitotta. E 
tizedmegváltás végrehajtására parlamenti törvé-
nyek által (6. és 7. Will. IV.) „the tithe commis-
sioners for England and Wales" rendeltettek, 
kiknek foglalkodása most az Inclosure commis-
sioners-ekével olvadt össze. A tizedmegváltás 
önkénytes, vagy kényszeritett lehetett. Az angol 
tizedmegváltás fősajátszerüségeihez tartozik,hogy 
a tized, mely egyébiránt Angliában is nagyon 
sokszor laicus kezekben volt, telektől évenként 
fizetendő pénzzé (rent charge) van átváltoztatva, 
s a mennyiség a gabonának időszerinti árához 
képest meghatározandó. E mellett azonban a 
tizedet végképen is meg lehet váltani. 

Eddig csak az angol anglikán egyházról 
szóltunk, holott jogilag tulajdonkép csak „Anglia 
és Irland egyesült püspöki egyházáról" lehet szó. 
Uniókor Anglia és Irland prot. államegyházai 
egybeolvasztattak, de tényleg minden a réginél 
maradt. Az irlandi anglikán egyház történelmei 
az ország politikai történelmétől el nem választ-
hatók. Ezen államegyház jelennen egy csekély 
kevesebbségé, azon egyháznak pedig, melyhez a 
népesség tömege tartozik, az állam csak szegé-
nyes alamizsnát ad, és sok protestáns e csekély 

adományt is bűnnek tartja, mi a legnagyobb 
méltatlanság, a mit Irland szenved. Az irlandi 
anglikán egyház alaptörvényei csaknem szóról-
szóra megegyeznek az Angliában kihirdetett 
törvényekkel, csakhogy a katholikusok külön-
böző időben a reformátio után, mint választók és 
választottak részt vettek a parlamentben. Az 
egyházjogból kiemelendő, hogy Irlandban Con-
vocation soha nem volt. Ujabb időből az egyházi 
tized miatti harc ismeretes. E tárgytól eltekintve, 
az angol parlament az anglikán egyházépületen 
azzal törte az első rést, hogy Irlandban a prot. 
püspökségeket tetemesen leszállitá. Két érsek és 
tiz püspök e név alatt utolsók, s a többi közül, 
mint már az unió óta, csak négyen, egy érsek és 
három püspök, bizonyos forda (turnus) szerint 
ülnek a felsőházban. Ezen 1334-ki püspökleszál-
litás a vészteljes appropriatio-záradékot is ma-
gában foglalta. Ha az államegyház már magában 
véve rosz, annál roszabbnak kell olyannak lenni, 
mint az irlandi s az angol anglikánok helyes 
tapintatáról tanúskodik az, hogy az unió 5-dik 
cikkét: That the churches of England and Ireland 
as now by law established, be united in one 
protestant episcopal church, to be ealled the 
united church of England and Ireland, nem léte-
zőnek tekintik. A skót püspöki egyházról is ke-
vés dicsérhetőt jelenthetünk. Skótokban oly erős 
volt a presbyterián szellem, hogy a Laud és I. 
Károly fiai alatt ismételt üldözések erőt rajta nem 
vehettek. Midőn az 1688-ki forradalom után 
ismét törvényessé (established) lőn a presbyterián 
egyházalkotmány, azoknak száma, kik a püspöki 
kormányzathoz hivek maradtak, nagyon csekély 
volt. Azok többnyire a Stuartok párthivei valá-
nak, s e boldogtalan nemzetség megbukta után a 
skót püspöki egyháznak ahhoz, hogy örökre csak 
felekezet marad , annál inkább kelle szoknia, 
mivel a skót korona a presbyterián egyházon 
belül áll. 

Ejszakamerika „Egyesült államaiban" szin-
tén van püspöki egyház, de hivei számánál fogva 
csekély, s a mi magában értetik, nem államegy-
ház. 1847 óta az angol gyarmatok számára kü-
lönböző püspökök szenteltettek föl, hanem arról, 
hogy az anglikán egyház a gyarmatokban kizá-
rólagos állást foglaljon el, vagy épen államegy-
ház legyen, ugy nincsen szó, mint állam általi 



kizárólagos fizetéséről. „Keletindiában", a hol, 
mint Kanadában, már azelőtt állíttattak püspök-
ségek, még inkább lehet az angol viszonyokkal 
való hasonlatosságról szólni, de a tulajdonképeni 
gyarmatokban az anglikán püspök csaknem az 
egyháztagok önkénytes adományaira van uta-
sítva, mely célra Angliában is gazdagon adakoz-
nak. Ily gyarmati püspök sok munkája-, kevés 
fizetésével és politikai előjogok nélkül egy angol 
főpaptól, még ngyis, a minők ezek korunkban, 
nagyon elüt mindenesetre, de némelyek ítélete 
szerint annál jobban megközelíti a keresztyén 
püspök eszményét. Az anglikán egyház életere-
jét bizonyítja az, hogy lényeges institutióit oly 
távol országokban a viszonyok természetéhez és 
a korszellemhez tudja illeszteni. Minő következ-
tetést lehet onnan magának az anglikán egyház-
nak Angliában jövőjére húznunk, annak eldönté-
sét másokra bizzuk, kiknek az államegyház-
ról tisztább fogalmuk van nálunknál. (.Marquard-
sen után). Daru. 

ÚJRA ÉVENKÉNTI EGYHÁZLÁTOGATÁS (CANONICA 
VISITATIO). 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap folyó évi 15-dik 
számában két egymással szinte homlokegyenest ellenkező 
cikk jelent meg az évenkénti egyházlátogatásról. 

I. K. ur cikkében bár elismeri, hogy az egyházláto-
gatás néhol csupán egyházi adó-beszedéssé aljasult, és a 
lelkész buzgó fáradalmait támogató intézmény helyett ad 
acta teendő jegyzőkönyv készitésévé változott: mégis ugy 
látszik fentartatni kivánja, mint a melynek célja „a vizs-
gálódás által nyert tapasztalatok nyomán, szeretetteljes 
intés s tanácsadás, ha kell, szigor, ha lehet, kimélet által 
javítani, s a hitben építeni." 

M. J. ur pedig ekként végzi cikkét: „szüntesse meg 
az egyház azon szokást, mely elvesztve régi magasztos 
fogalmát , a legújabb időkben adószedö-intézménynyé 
aljasult." 

Én tiszteletben tartom mindkét ur cikkét s nyilatkoza-
tát, sem egyik mellett, sem másik ellen nem szólok, egye -
dül csekély véleményemet mondom el a canonica visitatio-
ról, nem mint szokásról, hanem mint canon parancsolta 
foglalkozásról, miután nt. szerkesztő úrtól biztatást nyer-
tem, hogy igénytelen nézeteimet e téren elfogadja. 

Felette sajnos, ha az egyházlátogatás némely helye-
ken, vagy igen sok helyt, semmit nem jelentő szokássá, 
vagy épen gyűlöletes adóhajtássá tud, vagy tudott aljasulni, 
mert a 88-ik canon, mely bőven leirja a canonica visitatio 
tárgyait, nem azt tartalmazza; ezen canont pedig én, mint 

a többieket vele együtt, mindaddig teljes tiszteletben tartani 
akarom s akarjuk ugy hiszem mindnyájan, mig az össze-
gyűlendő zsinat a régiek helyett ujakat nem alkot. 

Ha az egyházi adószedés, vagy a látogatási üres 
szokás neveztetett el canonica visitationak, ugy igenis 
töröltessék el, mint nem canonszerü foglalkozás, ne bito-
rolja a magasztos jelentéssel biró nevezetet; de, ha a cano-
nica visitatio Krisztus testének, az anyaszentegyháznak 
építése, az egyháziasság, a belmissio élesztése, szóval, 
Isten dicsőségének terjesztése e földön: ugy álljon fent, 
mint canon parancsolta kötelessége az esperesnek, s hiszem, 
hogy e célból, bármily szabadelvű törvényeket alkosson is 
az egybegyűlendő zsinat, az egyházak látogatását az espe-
resek részéről nem törlendi el, sőt kimondja, reménylem, 
hogy a superintendensek is a nagy Báthory példájára 
felkeressék és lelkesítsék a sokakban buzgalmat szükséglő 
egyházakat. 

A canonica visitatio minden évben a legszigorúbb 
pontossággal megtartandó az esperes részéről, bármily 
sok időbe kerüljön is oly egyházmegyékben, melyek szá-
mosabb egyházakból állanak; — mert ha mindjárt több 
heteket tölt is el az esperes kőrútjában, midőn minden 
egyes egyházban lelkismeretesen mindent megvizsgál, és 
mindenekben atyailag intézkedik, sok, igen sok bajnak 
elejét veszi, és az egyház felvirágzásának legbiztosabb 
alapját veti meg. — A mely egyházmegyékben az egyházi 
látogatások a legrégibb időktől fogva teljes pontossággal 
megtartattak, ott ma is, igen könnyű azt végezni, s jóllétnek 
örvend a Tractus; — a hol pedig csak felületesen teljesít-
tetett s teljesíttetik ma is, — a baj csak háttérbe szoritta-
tik, hogy a következő nemzedéket annál érezhetőbben 
sújtsa; a visitatiót követő gyűlések zavarosok, küzdelem 
helyek, melyeken nem elv, hanem érdek harca vivatik. •— 
Ez pedig mig egyrészről szennyfolt, másrészről a vallásos-
ság, a buzgóság kárára, veszedelmére van, mert a neme-
sebb érzésüeket visszariasztja a tanácsteremből, a szentebb 
ügyeket pedig hátráltatja. 

A midőn azt kimondám, hogy pontos és igy nem 
futólagos látogatást óhajtók, kimondám azt i s , hogy tiszte-
letből, egyedül buzgóságból hivataloskodó világiakat, nem 
terhelnék a látogatásbani részvéttel; hanem járjon, mint a 
canon is mondja az esperes papi segéddel, — Az elsőnek 
legyen hivatalához illő meghatározott fizetése, a segéd 
visitatornak pedig illő napdija az egyházmegyei pénztáriból 
kifizetendő. 

Nem kívánom, hogy a visitator urak hiuz-szemekkel 
szőrszálhasogatók legyenek, a kákán is göböt keressenek, 
hanem igenis kívánom, hogy az egyháziasság terén, mint 
morum censorok jelenvén meg, mindenütt az „igazságot 
szeretetben kövessék" fEf. 4, 15.) ; kívánom, hogy őrköd-
jenek a felett: mikép a világ savai meg ne izetlenedjenek; 
a szőlővesszők a szőlőtökében maradjanak, és sok gyümöl-
csöt teremjenek. 

Minden felmerült hiányt , fogyatkozást , akár az 
egyház, akár a belhivatalnokok részéről, részrehajlatlan 
igazsággal vizsgáljanak meg, és ha lehet, rögtön intézzenek 



e l ; — ezért mulaszthatlan kellék, hogy a visitatio magát 
minden egyházban a népképviselet alapján szervezett 
presbyteriummal, mint az egyház törvényes községével 
érintkezésbe tegye, nem pedig csak a lelkészszel és gond-
nokkal vagy egy-két egyháztaggal. — A meghívott s e g y -
begyűlt presbyterium előtt nyíltan sorolja el az esperes 
az egyházban szerzett s jegyzőkönyvbe foglalt tapaszta-
latait, hogy ezek közül az örvendetesebbek szolgáljanak 
ösztönül a hiányok helyrehozására. Vagy ha szükségeltetik, 
kivánt felvilágosításokat nyerjenek az egyes egyházak 
hivei, részint az egyházmegye, részint az egyházkerület in-
tézkedései, vagy más egyéb egyházunkat, vallásunkat kö-
zelebbről érdeklő mozzanatok felöl. — Igy fog aztán a 
visitator urak világossága igazán fényleni mindazoknak, 
kik a házban vannak, és mindenek dicsöitendik a világos-
ság atyját. — Mint áldást árasztó nap tűnjék fel a visitatio 
minden egyházban, melegítsen és éltessen. — S ha igy 
akar eljárni, sietnie nem szabad, siker ugy követi fáradal-
mát, ha időt tölt, s jól végez mindenütt. 

Hát az iskola, az egyház, a vallásosság veteményes 
kertje felett mily gonddal kell őrködni a visitationak ; ki nem 
ismerné el, hogy a visitatio mulaszthatlan kötelessége az 
egyházak iskoláit meglátogatni, ez pedig időt kiván, hacsak 
a látogatás betekintés nem akar lenni, a miből sem az iskola 
növendékeire, sem a tanitóra, sem magára az egyházra 
semmi jó nem háramlik, sőt inkább kár, mert a hanyag 
iskolavizsgálat hanyaggá teszi azokat, kiket különben az 
éber figyelemmel kisérés buzgókká tenne; a dékánok lelki-
ismeretes eljárásáról is csak ekként nyerhet tudomást a 
Tractus. Ha nem több, csak 10 gyermek legyen is egy 
iskolában, már pedig nincs oly kis egyház, melyben ennyi 
iskolás-gyermek ne lehetne, ennyi tanonc megvizsgálása is 
igényel legkevesebb 2 vagy három órányi időt, hát a hol 
40, 60 vagy 100 tanonc, vagy épen több iskola van. — Ily 
gondos felülvizsgálatból látnák meg az iskolatanitást elha-
nyagoló szülék, hogy figyelem fordittatik az iskolákra, s ők 
mennyire vétkeznek egyházuk és gyermekeik ollen. 

Azon egyházak elöljáróinak, kik szivükön hordják 
iskolájok felvirágzását, gyermekeik jövő boldogságát, jól 
esik, ha a visitatio figyelemmel és méltánylással kiséri 
mind az ö, mind tanitójok szorgalmát, igyekezetét; — az 
iskoláztatásra nem ügyelő elöljárók pedig illő, hogy pirul-
janak hanyagságukért, sőt, ha szükségesnek látszik, meg-
intés után el is mozdittassanak. — Igy és nem másként 
eszközölhető a pontos iskoláztatás életbeléptetése; igy s 
nem másként felelünk meg protestáns keresztyéni tisztünk-
nek: ,,a szabadságban, melylyel a Krisztus megszabadított, 
álljatok meg; — a világosság, mely te benned van, sötétség 
ne legyen." Gal. 5, 1. Luk. 11, 35. 

Végre mit mondjak az egyházak gazdászatát illető 
felügyeletről, azon jogról, mely canon szerint adatik a 
visitationak; hogy t. i. minden egyes egyház gazdálkodá-
sáról magának tiszta tudomást szerezzen. — Bizony, ha e 
jog és kötelesség pontosan gyakoroltatott volna a visitatio 
által mindenkor, nem lenne példa rá, hogy egyházak szá-
zakat, ezreket, sőt a mi ezeknél is több, az adakozás, 

hagyományozás buzgó szellemét vesztették el; nem volna 
rá példa, hogy több évi számadások vizsgálatlan maradtak, 
és jelenleg némely egyház autonómiájával össze nem férő-
nek lenni vallja azt, a mi jó hiszemböl eddig nem fogana-
tosíttatott, most pedig a törvény szavai szerint gyakorol-
tatni szükségesnek láttatik, sőt kötelességnek ismertetik. 

Mennyi időt kiván már, és mily lelkiismeretes eljárást 
csak egy 300—400 lélekből álló egyház gondnoki szám-
adásának is megvizsgálása s mily nagy haszon következik 
mind a kezelő hivatalnokra, mind magára az egyházra, ha 
pénzviszonya, anyagi állása minden évben tisztába hozatik, 
és a bizalmatlanságra az elhanyagolás által tágas tér nem 
nyittatik. 

Semmi sem volna egy-egy ohajtandóbb, mint ha min-
den év végével az egyház híveivel nyilt számadás közöl-
tetnék ; ekként az egyház minden egyes tagja tudná, miként 
áll anyagilag egyháza; — ezt mindenkor a visitatio felül-
vizsgálása és helybenhagyása után lehetne biztosan s kellene 
is tudomásra juttatni, — a mikor egyszersmind a jövő évi 
költségvetés is közöltetnék a néppel. — Ily rendszer mel-
lett fog csak az egyház anyagilag és szellemileg egyaránt 
emelkedhetni. 

Ha már ezen fontosabbakhoz hozzácsatoljuk azon 
apróbb végzendőket, melyek a visitatio körébe tartoznak: 
anyajegyzökönyvek s egyéb helyi viszonyokból folyókat; 
— váljon nem azt kell-e mondanunk: visitálni, igazán 
látogatni nehéz feladat, de másrészről igen-igen szükséges 
foglalkozás mind szellemi, mind anyagi tekintetben, csak-
hogy a visitator urak szemeik előtt tartsák szent hivatásukat, 
testben lélekben buzgók legyenek. 

Ily sokoldalú teendője lévén a canonica visitationak 
véleményem szerint legalkalmasabb volna a visitatiót, mint 
némely egyházmegyében divatozik is, május hóban tenni 
mindenkor, vagy ha ebben nem végeztethetnék be, 
folytatni juniusban, nem pedig, mint sok helyütt divatozik, 
a téli hónapokban. — Májusban hosszabbak és kelleme-
sebbek a napok, az egészség nincs annyi veszélynek kitéve, 
mint télben, az utazás és időzés is kényelmesebb; —i lyen-
kor talán inkább is lehetne egy pár nap alatt 3 közel eső 
egyházat meglátogatni, mint télben minden pár nap négy, 
sőt öt egyházat. — Az pedig soha nem történnék, mi télen 
vagy kora tavaszszal megtörténik, hogy valamely egyház 
elöljárói más egyházba mennek által felkeresni a visitatiót, 
nem pedig a visitatio megyen helyükbe a járhatlan ut, viz-
vagy jégtenger miatt. 

Az iskolákat is jobb karban találhatnák téli folytonos 
tanulás után, mint tél kezdetén vagy közepén; — mert 
fájdalom, még mindig igen divatozik egyházainkban a 
hanyag iskoláztatás, nyáron és őszön át pedig a szünetelés, 
vagy igen gyér iskoláztatás, ugy hogy sokszor e miatt is 
gyenge a szorgalmas tanitó iskolája télben. — Ezen ha-
nyag iskoláztatás talán csak megszünend, ha szigorú fel-
ügyelet folytán a szülék átlátandják, hogy legbiztosabb 
örökség gyermekük számára a vallásosság, a tiszta erkölcs, 
ez pedig iskolában szerezhető. 

Azért is célszerűnek látom végre a visitatiót május-



ban, mert az egyházi év Györgynapkor végződvén v i d é -
künkön szinte mindenütt, — májusban a lefolyt év s z á m -
adása teljesen elkészíttetve terjesztethetik a visitatio e lébe , 
és ekkor nem járna e g y évvel később a visitatio a számadá-
sok vizsgálásánál, mint kénytelen, ha a visitatio a téli 
hónapokban történik, hanem minden év végéve l rögtön 
tehetné oly igen szükséges felülvizsgálatát. 

Igen de, azt mondják talán sokan, hát a változás, a 
le lkészek és tanitók költözése , a Györgynapi vándorlás, 
mikor lesz ? 

Szomorú igazság , hogy nincs esztendő nálunk, pap- s 
rektorváltozás nélkül, de Istennek l egyen hála, naponként 
hül a költözködési és költözködtetési vágy . — De ha mind-
járt meg van s meg is marad ezen változási és változtatási 
szel lem, mitől Isten őrizzen, nem feltételezem én a vá l to-
zást a vis i tat iótól; mert ha valamely egyházban változást 
eredményező baj van, nem a visitatio működési ideje alatt 
keletkezik az, hanem rendesen régibb, és i g y orvoslás 
végett be lehetett s be kellett je lentve lenni, és a változás 
megszokott ideje bekövetkezése előtt el intéztethetik, — és 
ha csakugyan változásnak kell bekövetkezni , megtör ténhe-
tik a rég megszokott időben, a visitatio pedig utána. — 
Azonban a változás későbben is történhetnék, mert miért 
történik Györgynapkor a költözködés , u g y - e bár, a tavaszi 
földekért ? Ez nem oly l é n y e g e s ok, min segíteni ne l e -
hetne ; kivált ha a 16- ik számban felmutatott f izetés terv 
életbeléptettetnék a belhivatalnokok részére. — Mi óhaj-
tandó ! 

Ha pedig visitatio alkalmával merül fel változást maga 
után vonható baj, nagyon szükséges a hosszabb idő a 
tényállás komoly megvizsgálására, és megfontolására az 
ü g y n e k , n e h o g y ártatlan bűnhődjék. — Ezen szempontból 
már nagyon jó, ha a visitatio májusban megtörténik, és a 
változás szinte e g y év leforgása alatt mondatik ki, mely idő 
alatt minden teljes v i lágosságba hozathatik, és nem fordul 
elő azon eset , hogy a Tractus kimondja a változást, a z o n -
ban a határozat puszta hang, minden a régi állapotban 
maradt, a változás m e g nem történt, az i ly sikertelen eljárás 
csorba a Tractus tekintélyén. A változást szükség igen ritkán, 
n a g y o n fontos okok folytán mondani ki és szigorúan v é g r e -
hajtani. 

Ezek e g y s z e r ű nézeteim a canonica visitatioról, és 
azon édes hitben élek, hogy ha ezek szerint végeztetnék is 
csak a visitatio, felvirágoznék a val lásosság, az e g y h á z i a s -
ság , jóllétnek örvendenének egyházaink és hivatalnokai, a 
hivek s e r e g e minden viharok közepett , mint a Sión h e g y e , 
megállna s nem ingadozna soha. 

NÉHÁNY SZÓ A CANONICA VISITATIORÓL. 

, ,Quandoque et bonus dormitat Homerus," h o g y ne 
szunnyadhatna tehát őrhelyén e g y sokat zaklatott szerkesztő , 
kivált ha lapja terhén kivül a haza gondjait is kell 
emelnie. Ily szunnyadás engedte becsúszni a Prot. Lapok 
e z évi 15-dik számában a je les vezércikk mellé a „Canon 

és visitatio meg canonica visitatio" cimü időtlen és idétlen 
cikket * ) . Az igen helyén álló „Tanulmányokban" épen 
fel valának fejtve a visitationak, a mint gyakoroltatik, hiányai; 
s az : mikép ke l lene a bajon segíteni . S rögtön reá, elé áll 
e g y ifjú atyafi s i g y okoskodik : 

„Némely esperesek roszul vis i tálnak; ergo: a v i s i -
tatio mindenestől fogva e l tör lendö;" 

„némely papi ló sok zabot e l f o g y a s z t ; ergo : a v i s i -
tatio kegye l em nélkül eltörlendö 

„néme ly canon, minden részletekre kiterjedő s z ő r -
szálhasogatás helyett átalános meghatározásai miatt oly 
nyújtható, mint a tiszteletes M. T. ur hozentragere ; ergo a 
canon haszontalan és eltörlendö." 

Előrebocsátva, hogy i ly „hozentrageres e lmé le tre" 
— a mai magyar világban „nadrágszíjjal" kel lene fe le ln i : 
csak azt vagyok bátor kérdeni, melyik egyetemen tanulta 
cikkíró ur a l o g i k á t ? Tudtomra Magyarországon még i ly 
logikát nem tanítottak. Én részemről igy okoskodom: 

,,ha a visitatioban visszaélés v a n : azt kell o r v o -
solni ; 

„ha némely esperes nem teljesiti köte lességét , azt 
kell rendre utasítani; 

„ha e g y v a g y más esetre, hol szükség volna ( e z t 
j e g y e z z ü k jól m e g : hol szükség volna) — nincs canon : 
hozni kel l ; 

„ha általában canonaink revisiót i g é n y e l n e k : maga 
utján és rendén revideálni kell őket." 

Egyébiránt, a mi illeti 
1 ) a visitatiót az elvek harcára, gyerekes és diákos 

petulantiák mel lőzésével , kész vagyok bocsátkozni. Részem-
ről a legközelebbi tapasztalásból azon meggyőződésben 

* ) Engedje meg a t. o lvasó-közönség, h o g y ez alkalommal 
a fenforgó ügyet i l letőleg e g y őszinte confessiot 
tegyek. 

Mióta a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" szerkesztője 
vagyok, élő szóbeli e lőadások- és levelekből volt a l -
kalmam tapasztalni, hogy a Canonica visitatiók ü g y e , 
egy ike azoknak, melyek míg egyfe lő l eredeti r e n d e l -
tetésüknek épenségge l meg nem felelnek, másrészről 
nagy mértékben megérdemlik, hogy az egyház azok 
rendezésére f igyelmet fordítson. 

Ezeket tekintve, még tavai szándékoztam magam 
felszólalni a dologban. Azonban a mint belekezdtem, 
csakhamar éreztem, hogy nehéz m e g g y ö z ö l e g oly 
tárgyról irni, melyet az ember önsaját tapasztalatából 
nem i smer; s felhagytam szándokommal. 

Midőn azért az itt nevezett két cikket vettem, i g e n 
szorgalmasan olvastam át mind a kettőt, és épen nem 
szunnyadoztam, midőn mind a kettőnek helyet adtam 
lapomban. Söt többet mondok: az első cikk hónapokig 
hevert szerkesztői tárcámban s csak akkor láttam adan-
dónak, mikor a másikat kaptam. Miért ? —• mutatja az 
eredmény. Az első, je lesen irott cikket t. o lvasó -kö -
zönségem örömmel elolvasta, és a többi o lvasmányok-
kal együtt ad acta tette volna ; mig most a mindent 
felpiszkáló cikk kíséretében minden hozzáértő arra 
érzi magát ösztönözve, az ügynek komolyan szemébe 
nézni , és érdemleges vizsgálat után véleményét e l -
mondani. A közlött cikkek mutatják, hogy számításom-
ban nem csalatkoztam. Szerk. 



vagyok, hogy a visitatió, ha jól végeztetik, nemcsak nem 
haszontalan, de egyházainknak oly szükséges, mint a 
darab kenyér. Nem kell hinni, hogy csak egyházi adósze-
dés volna az. Napjainkban alig van egyház, vagy lelkész, 
melynek egy s más baja, ügye nem volna, olyan, mit a 
visitatió sikerrel végezhet, vagy kiegyenlithet. S mert baj 
és ügy van: azt is mondhatom, a lelkiismeretes visitatió, 
bizony nem gyors kengyelfutás; volt egyházam, hol 
reggeltől estig csak egy rövid ebéd szakitá félbe a mun-
kát ! Hogy lehetnek olyanok, kik (maguk érdekében) a 
visitátiót épen nem óhajtják, azt époly természetesnek tar-
tom, mint azt, hogy sok diák nem óhajtja az exament. D e 
arról nem tehetünk. A mi illeti 

2) a canont: a magyar reform, egyház canonai és 
statutumai sokban hasonlók a Corpus Jurishoz; egyes tör-
vénycikkeik az életből, a szükségekből nőtték ki magukat, 
a történelmi mult alapján állanak, codifícálva nincsenek. A 
kinek a laza (?) magyar törvény helyett jobban tetszik a 
mindent meghatározó „ausztriai általános büntetőtörvény" 
az ö tizezer paragraphusával; a kinek hajtható canonaink 
helyett jobban tetszik az 1856-ki Entwurf, vagy az 1859-ik 
september 2-ki ministeriale — az szóljon! tartsa fel az 
ujját! s hozentragerét cserélje fel — kurtavassal. De ne 
kivánja, hogy becses gusztusát magunkévá tegyük. 

Hogy mind visitatiónk, mind canonaink hagynak fel 
kivánnivalót, ki tagadná ? De az Istenért! igyekezzünk hát 
épitni, javitni, tökélyesitni! és ne gyönyörködjünk a de-
structio áldatlan és sivár munkájában. 

Szász Károly *). 

SZ.-M.-KÁTA, május 8. 1861. Nt. szerkesztő ur! 
Ön kedvelt lapjának 15-dik számában egy cikk jelent 
meg „Canon és visitatió, meg canonica visitatió" cim 
alatt; s minekutána mind ekkorig sem látom, hogy a tüzes 
vérű s gúnyolódó fiatal szerzőnek valaki felelt volna : sok 
elfoglaltatásom között sem véltem azt szó nélkül hagyható-
nak; azért egy kis helyet kérek a következő soroknak. 

A mult hó közepén, midőn az évenként(s bizony kivált 
idei kellemetlen, hideg és szeles időjárás és rosz utak miatt 
az épen nem kényelmes s teljességgel nem irigylendő) 
egyházi és iskolai hivatalos látogatásokat teljesíteném: az 
őszinte tisztelet- s barátságnak is kívánván egy pár órát 
áldozni, egyházmegyénk egyik szélen eső helységéből 

Tiszt. M. I. ur cikkében egy „híres kun városról" is 
van szó s az mondatik, hogy ott „a visitatiónak még 
csak eszébe sem jutott a presbyteriumot meghivatni 
merni, hanem a lelkész átkéretvén a gondnokot egy 
szóra a városházától, kifizettette vele a visitátiót" 
stb. Hol volt e hires kun város, nem tudom. De a kik 
netalán tudják, hogy M. I. ur pár évig K.-Sz.-Miklóson 
lakott, s ebből azt gyanitnák, mintha azon kun város 
K.-Sz.-Miklós volna, — azokra nézve kijelentem, hogy 
azon „ le lkész / ' kiről itt szó van, sem Fördös Lajos ur, 
sem én nem voltam, — kettőnk között pedig (kiknek 
idejére esik M. I. ur itt lakozása) más „lelkésze" a 
k.-sz.-miklósi egyháznak nem volt. Sz. K. 

általrándultam egy más egyházmegyei városban lakó, 
köztiszteletben álló, érdemekben megőszült, s jól kiérdem-
lett nyugalomra lépett collegámhoz *) , s ott barátságos 
beszélgetés közben szemem elébe akad a talán épen az 
nap érkezett 15-dik száma a „Prot. Lap"nak, mely külön-
ben is kedves olvasmányom levén: futtában átnéztem, s 
egy cikk „Canon és visitatió, meg canonica visitatió," — 
mivel épen azon időbeni működésem körébe vágónak láttam, 

— különösen megragadta figyelmemet, s le sem tettem a 
lapot addig, mig azt által nem olvastam, reménylve, hogy 
valami okos dolgot, vagy valami használható utmutatást 
fogok benne találni. De mily nagy lön csalódásom s csu-
dálkozásom, midőn az egész cikkben a canonica visitatió-
nak készakarva lett elferditését, valóságos satyráját, s 
önkénytesen történt nevetségessé tételét találtam. Hárman 
voltunk jelen, s szabad legyen dicsekedés nélkül monda-
nom, hogy — mindhárman olyanok, kiket az egyházi 
ügyekben, sem járatlansággal, sem szükkeblüséggel, sem a 
régi roszhoz konokul való ragaszkodással vádolni nem 
lehet; s mindhárman hibául rovtuk fel a szerkesztőnek, 
hogy komoly irányú s tartalmú és épen azért érett férfiak 
előtt kedves lapjában ily nevetséges cikknek, — mely 
talán Bolond Miskában, vagy az Üstökösben elmehetne, — 
helyt adott. 

Az ifjú szerző felöl, — ki a tudósok közös jóváha-
gyását rég megnyert Copernicum systema ellenére, már 
egy időben, — ha jól emlékszem, — azt igérte megmutatni: 
hogy valósággal nem a föld a nap körül, hanem a nap 
forog a föld körül!! — azt hiszsziik, hogy az egész cikket 
csak vicböl s feltűnni akarásból irta; és hogy a canonica 
visitatió csak oly dolgokban álljon, minőket ö előszámlál, 
azt bizonyosan maga sem hiszi; s bármint állítja is tételei-
nek igazságát: mind azok pontonként könnyen megcáfol-
hatok. Ugyanis, hogy az első canonica visitation, melyen a 
cikkíró jelen volt, a visitator ezt kérdezhette volna: 
„Canonunk értelmében kérdem, be vagyon-e kerítve a 
temető ? u ez épen nem hihető, azért: mert canonainkban, 
— értve a Komjátiakat — quibus utimur — a temetőről 
egy betű sincs; hanem van igenis egy helytartósági intéz-
vény; de ez nem canon. A Gelei canonokban van említés 
egy helyt a temetöbeli épületekről, de ez nem kerítés. A 
második visitátiót azzal jellemzi cikkíró, hogy egy kun 
városban az esperesnek eszébe sem jutott a presbyteriumot 
meghivatni merni. Mondhatom, nagyon „kevés merije" 
lehetett annak az esperes urnák! Mert ugy hiszem, hogy 
Halassal — mely szinte Kunság — s még inkább Körös, 
Kecskeméttel, bármely kun város is aligha mérközhetik: 
de azért, — ha a szükség ugy hozza magával, — egybe 
merjük biz ott bármelyik helyen is hívni a presbyteriumot. 
Azonban nagyon természetes, hogy az épen nem szükség, 
hogy az esperes minden helyen, minden évben megkívánja 
a presbyterium egybegyülését. A harmadik visitatioról azt 

*"") NB. Készpénzen fogadott fuvarossal; mit azért látok j ó -
nak megjegyezni, nehogy a cikkíróhoz hasonló gyana-
kodni szeretők azt véljék, hogy hivatalon kivül is az. 
egyházat terheltem az elöfogattal. M. I. 



két embert bármikor is szivesen elfogadnék; de igazán 
szólva, ahhoz, hogy minden tavaszszal 16 harangozó járjon 
a nyakamra (hát a hol 63 van ? ! ) , bizony nem örömest 
adnám be l eegyezésemet ; visitatio nélkül pedig a harango-
zóhoz körülbelül még ugyanannyi ügyes-bajost is lehetne 
számítani. 

Hogy emberi institutio e földön tökéletes nincs : ez 
bizonyos; de hogy az évenkénti esperesi visitatiónak sok-
kal több jó mint rosz oldala van, és hogy az mind az 
egyházakra és iskolákra, mind a lelkészekre és tanítókra 
jótékonyabb befolyású, mintsem hogy azt, annak netaláni 
némely kinövéseinek nevetségessé tétele, vagy annak k e -
zelőinek kifigurázása által haszontalannak megmutatni, 
vagy korszerűtlenné tenni lehetne : azt határozottan állítom, 
még pedig alapos és csalhallan tapasztaláson épült okokon; 
s nyugodtan elvárom — ha Isten éltet — midőn cikkíró is 
azon vallomást fogja tenni, mit egy nálánál tagadhatlanul 
nevezetesebb, s az egyházi irodalom mezején is jól ismert, 
köztiszteletben álló férfiú előttem e cikkre vonatkozólag 
tett: „Fiatal az ember, u. m., fiatal koromban én is sokat 
hencegtem, de később általláttam, hogy a mit a fiatal 
tapasztalatlan ember theoriában jónak lát, az sokszor a 
praxisban egészen másként üt ki ." 

Végül — minden félreértés eltávoztatására — ki kell 
nyilatkoztatnom, hogy én, — minekutána a négy emiitett 
visitatio közül egyben sem szerepeltem s annak célját 
másként szoktam felfogni, — a szóban forgó cikk által 
épen nem érzem magamat sértve, sőt még csak érintve 
sem; hanem azon satyricus modort, mely a cikken elömlik, 
— a Prot. Lap méltóságáért, — s az egyházi hivatalnokok 
pelengérre állításukat s nevetség és gúny tárgyaivá való 
tételüket, — az azok iránti méltó tisztelet tekintetéből 
nem véltem szó nélkül hagyhatónak, s azt tanácsolom a 
cikkírónak, hogy ha a canonica visitatióban ennekutána az 
elöszámláltakhoz hasonló , vagy bár különböző hibákat 
veend észre : minekelőtte azokat az egész világ előtt dobra 
ütné s a hivatalnokokat nevetségesekké tenni igyekeznék, 
amazokat tárja fel, ezeket panaszolja be az egyházmegyei 
gyűlésen, mely bizonyosan el fogja találni azoknak célszerű 
megorvoslásukat. 

Miskolczy István, 
kecskeméti föesperes. 

mondja cikkíró, — más szájába adva ezt — : hogy az „nem 
történt canonunk értelmében": én pedig azt mondom, 
hogy igenis , „canonunk értelmében történt"; mert a 
Iíomjáti canonok III—dik classisának LXIII-dikában v i lágo-
san olvashatók ezen szavak : „populus Christianus, in omni-
bus ubique Ecclesiis nostris, diligenter a Pastoribus exhor-
tandus erit ad spontaneam oblationem, in emolumentum 
Ecclesiae instituendam. Negligentia vero Ministrorum, 
per Doininos visitatores comperta, uniuscujusque proven-
tus detrimento futura es t ; et qui fraudulenter hoc opus 
Domini fecerit: maledictus erit" etc. Tehát méltán, és 
canonunk értelmében, megróvhatta az esperes az e tekin-
tetben magát hanyagnak bizonyított lelkészt. A 4-dik v is i -
tatio, melyet cikkíró, különös szeszélylyel , legtanulságo-
sabbnak (? ! ?) állit magára nézve : a piszkosságnak non 
plus ultrajával bélyegzi meg (hogyha megtörtént) mind a 
visitatiót, mind a visitatusokat. 

A hózentrág története, s canonainknak ahhoz való 
hasonlítása, még nevetségesebb az előbbieknél. 

Az 1848-diki törvényekben az intelligentiának l e g -
intelligensebb része is Iát hiányokat; de azért minden józan 
gondolkozású alkotmányos polgár kívánja azokat teljes 
épségükben fentartani mindaddig, mig az arra hivatott 
testület, az országgyűlés, a felség szentesítésével azokon 
nem változtat. Igy kell épen gondolkozni a canonokról is, 
mig azok zsinatilag megváltoztatva nein lesznek. Ugyan-
azért, — tisztelet, becsület, de igazság is, — én, az álta-
lam különben igen tisztelt tolnai collegámnak visitatio-
elrnulasztását nemcsak nem magasztalom, —mint cikkíró —, 
hanem a canon következő szavait idézem reá : „ordinarias 
et annuas visitationes, generalem nostram synodum praece-
dentes, Domini Seniores instituere tenentur: ideoque, si 
quis eorum, suam dioecesin perlustrare neglexerit, nisi 
forte morbo iinpeditus (in quo casu aliquem suae jurisdic-
tioni subjectum emittere potest); causam suae negligentiae 
reddere tenebitur sancto Presbyterio." 

Azon megjegyzésére cikkírónak: „ma már a g y ü l e -
kezet nem várja a visitatiót, csak a curator, még pedig 
lelki remegés közt, stb." tapasztalásból állíthatom, hogy az 
semmi alappal nem bír. Több helyt voltam ugyanis szeren-
csés és több ízben tapasztalni, hogy az elöljárók örömmel 
vártak. Hogy a kurátor félne a fizetéstől: sehol nem vettem 
észre, de nincs is reá ok; mert hiszen a charitativumok 
nem az egyház kasszájából mennek ki, hanem a kegyes 
hívek adakozásaikból kerülnek, a melyek már visitatiókor 
vagy a lelkésznél , vagy a kurátornál készen vannak .— 
Hogy a visitatio elhagyása az egyházaknak valamit m e g -
takarítana: erről szabad legyen kételkednem, s reá fe l -
világosításul egy példával szolgálnom. Néhány év előtt 
a Tisza kiöntése által elszakgatott töltések s járatlan utak 
nem engedték, hogy egy bizonyos egyházat annak idejében 
meglátogassak. Visitatio után tehát a charitativumok elkül-
dettek hozzám a harangozó által, kinek ezen fáradságáért 
5 forint lett azokból levonva, nálam pedig vacsorát s egy 
mesze ly vagy itce borocskát is kapott. Távol legyen, hogy 
ez t felpanaszoljam, mert ily extraordinarius esetben e g y -

SZERÉNY FELVILÁGOSÍTÁS. 

Nt. Ecsedy Károly lelkész ur a „Prot. Egyh. és Isk. 
Lap" ez évi 16-dik számában a bereghi h. h. egyházmegyei 
gyámoldáról tett tudósításához oly csalóka szép, de önámító 
tervezetet csatol, melynek, ha a számok csalhatatlan alap-
ján akarunk indulni, nem fele, de negyedrésze is al ig 
valósitható. — 0 ugyanis felállítja, hogy a je lenleg 5 ,500 
ft. gyámoldai tőke az egyes lelkészek, tanitók és vi lágiak-
nak még ez évben történendő arányos hozzájárultával 
10 ,550 ftra egészíttetvén ki, ezen összes tökének évi hatos 
kamatjai 633 ft. két részre osztatván, az egyik, tehát 3 1 6 



ft. 50 kr. a gyámoltak között évenként kiosztassék, a másik 
pedig az évenként ujolag befizetendő, terv szerinti 200 
fttal együtt tökésittessék. Ezen tervezetnek eredményeül 
kimutatja, vagyis inkább kimutatni hiszi, hogy ezen alap-
töke 10 év alatt, 1871-ben az azon évi 200 ft. befizetés 
hozzátoldásával 3 ,436 ftot s 7 kr. kamatozó tökévé növeli 
magát. 

Én ezen kimutatást nem értem. Nem pedig azért, 
mert általánosan tudva van az, hogy valamely töke 6 % 
kamatjának félévenkénti hozzácsatolása és isméti kamatoz-
tatása által 1 1 — 1 2 év alatt kétszerezi meg magát. Én tehát 
nem 10, de 11 évet fölvéve, a kamatoknak egy krajcárját 
sem elosztva, a kamatozásnak e g y napját sem veszitve, 
ugy találom, hogy 1872-ben az eredeti töke összes kamat-
jaival, s a 11 éven át évenkénti 200 , s igy összesen 2 ,200 
ft. hozzácsatolt befizetésekkel együtt 23 ,300 ft. leend. — 
Ennek kamatjai pedig koránsem 3 ,236 ft. 7 kr., de csak 
1398 ftot teendenek. 

Azon kérdésre : hol rejlik e tetemes számítási hibája 
t. t. Ecsedy urnák, megfelelhetek a „Prot. Egyh. és Isk. 
Lapok" ez évi 498-dik hasábjára tett utalással, a hol az 
1861-dik évben 316 ft. 50 kr., 1862-dik évben ismét 316 
ft. 50 kr. kamatot, ehhez a mult évben tőkésítettnek fele 
kamatját 9 ft. 18 krt. és az 1862 -ben ujolag befizetendő 
200 ftot, tehát összesen 525 ft. 98 krt. tőkésít. 

Idáig igen rendben, de az 1863-dik évben nem tőké-
síthet többé, mint az ö számadása mutatná, 741 ft. 75 kr., 
hanem csak 541 ft. 75 krt., mert az 1862-ben befizetett, s 
ugyanakkor az 525 ft. 98 krban befoglalva tőkésített 
1863-ban ujolag nem tőkésíthető, hanem csak az eredeti 
fele kamat, az 1863-ban befizetett 200 ft. és a két előbbi 
években már tőkésített összesen 842 ft. 48 krnak fele ka-
matja. — És igy tovább évenként, hol ö fokozatosan az 
előbbi éveknek 200 ftjait újra és mindig újra tökésiti. 

Az én számitásom szerint a töke csak igy növekszik: 

Évben : 
1861. 
1862. 
1863. 

1 1864. 
1865. 
186 6. 
1867. 
1868. 
1869. 
1870. 

5 ,660 „ 5 ,, 
1870-ben tehát az összes tőkésített fele kamatok, 

beszámítva már a kamatok kamatjait, s 10 éven át az éven-
kénti 200 ftot, 5 ,660 ft 5 kr. tökét eredményeznek. Ehhez 
az eredeti 1 0 , 5 5 0 ft. töke hozzáadatván 1871-ben , 
leend az összes töke 16 ,210 ft. 5 kr., melynek kamatjai 
ugyanakkor nem 3 ,236 ft. 7 kr., csak szerény 1,172 ft. 60 
krt. teendenek. 

Ha pedig még ezekből a kezelési költségeket, adót, s 
a tökepénzeknél sokszor elkerülhetlen perköltségeket, 

vagy kamatvesztéseket levonjuk, e szép számitások teteme-
sen leolvadnak. — Qui bene distinguit, bene docet. 

Ennyit kívántam én, a számok rideg embere, az ü g y 
iránti érdekeltségemben azok részére felvilágosításul adni, 
a kik önámító csalódásukban ilynemű fonák számításokra 
egész tervezetet építenek. Különben részemről szükséges -
nek tartom megjegyezni , hogy eltekintve a hibás számítás-
tól, nemcsak a gyámolda ügyének általában, de különösen 
az alap — kamatok tőkésítése általi — gyarapításának e l v -
ben és kivitelben, habár nem a kimutatott felette magas 
hatványu emelkedéssel, barátja vagyok. Hogy pedig barátja 
legyek, a györvárosi evang. gyülekezet kezelésem alatt 
levő alapítványi pénztárának szép eredményei fe l jogos í -
tanak. Nagy Endre. 

- ^ O ^ 

ISKOLAÜGY. 

NÉHÁNY ŐSZINTE SZÓ A MÁRAMAROS-UGOCSAI 
NÉPISKOLAÜGYBEN. 

T. Gonda László t.-kereszturi helyettes Ip. e g y cikket . 
bocsátott közre e becses lapok f. évi 14- ik számában ily 
cim alatt: „Az ev. ref. máram.-ugocsai e . -megye nyilvános 
élete ," a mennyiben ebben — mint önmaga is beismeri, — 
kissé a buzgóság tulragadta, s nevezetesen iskolaügyünket, 
és fő leg a több méltánylatot érdemlett tanítói testület több-
ségét a közvélemény elé nem a legajánlatosabb színben 
állította: a többfelöl tapasztalt neheztelés, de főleg az 
igazság érdekében, minthogy közlő jóslata szerint nem 
„támadt más Izraelben — a mint én vártam — megcáfolni" 
a benne megcáfolnivalókat, alólirt jelenlegi állásomnál 
fogva — habár későre is — erkölcsileg kötelezve érzem 
magamat, néhány őszinte szóban nyilatkozni iskolaügyünkre 
vonatkozólag. 

Mindenekelőtt bevallom sz. Pállal Filip. 3 : 12. „Nem 
hogy immár elértük volna a célt, avagy hogy immár töké-
letesek volnánk; hanem igyekezzünk, hogyha elérhetnénk," 
s csak is ezen szives igyekezet igazolása egyedüli célja 
soraimnak. 

Ha ez a különféle nyelv és nemzetiségek óceánján 
austráliai szigetekként alakult kis egyházmegye csak távol-
ról kisérheti is kedvezőbb helyzetű s több tehetséggel 
rendelkezhető nagyobb testvéreit: az is méltánylandó; de 
midőn tény az, hogy itt minden — alig t iz-husz családból 
álló egyházakban iskola van; — tény az, hogy évtizeddel 
ezelőtt már életbeléptette azon intézményeket, melyeket 
sok mások csak most kezdeményeznek, és sok tekintetben, 
mint úttörő tűnik fe l : nem jöhet megrovás alá. 

Ugyanis már két évtizeddel előbb e . -megyénkben az 
iskolai ügyek tüzetes kezelésére isk. főfelügyelőség még 
régibb idők óta minden egyházban isk. anyakönyv létezett; 
1851-ben pedig mostani esperesünk , mint akkori isk. 
főfelügyelő indítványa s elfogadott terve folytán ugy szer-
vezte iskoláit, hogy azzal nemcsak uj lendületet adott az 

kiosztatik: töké sitt etik: 
316 ft. 50 kr. 316 ft. 50 kr. 
325 „ 98 33 525 „ 98 „ 
341 „ 77 33 541 „ 77 „ 
358 „ 2 3) 558 „ 2 „ 
374 „ 76 33 574 „ 76 „ 
392 „ — 592 „ — — 
409 „ 76 33 609 „ 76 „ 
428 „ 6 33 628 „ 6 „ 
446 „ 90 33 646 „ 90 „ 
466 „ 30 33 666 „ 30 „ 



ügynek, hanem ez intézkedése még a későbbi (1858 . ) 
országos „népiskolai szervezet" mellett sem vallhat s zé -
gyent. Majd 1855-ben négy tájékra osztatván az egyház-
megye iskolai tekintetben, mindenik e g y - e g y „tájéki fe l -
ügyelő"! kapott, ezek elnökölnek az évenként legalább 
egyszer tartatni szokott néptanítói gyűléseken, közvetlen 
érintkezésben állanak a körükben eső iskolákkal, melyek-
ről havonként tudósítást vesznek. Ezekhez küldetnek a 
szomszéd Ip. felügyelők félévenkénti tudósításaik a közvizs-
gákról a helybeli felügyelőségek jegyzetei kíséretében. 
Ezen igy vett adatok nyomán a tájéki felügyelők táblás 
kimutatást küldenek az e.-m. főfelügyelőnek, ki az egyh.-
megyei gyűlésre teszen előterjesztést. 

Megeshetik azonban, hogy — a monda szerint — : 
„a sok bába között elvesz a gyermek;" de a jó szán-
dék és igyekezet — mint mondám — tőlünk mégis meg 
nem tagadható. Ennek bővebb beigazolására még tekin-
télyre is hivatkozhatunk, nevezetesen az „Egyházi könyv-
tár" I. év folyam 2-ik füzete 43-ik lapján ez áll: „a nép-
nevelés legjobb lábon áll a máram.-ugocsai egyházme-
gyében." 

A mi isk. tanítói személyzetünket il leti , én nem 
vonok le legkevesebbet is, a szomszéd s általam ismert 
e . -megyék isk. tanítóik érdeméből; de merem állítani, 
hogy a mi isk. tanítóink egy cseppel sem állanak lentebb a 
népisk. tanítói kellékek színvonalán, mint azok. Azon állítást 
pedig, hogy tanítóink több részének érdeme csak a havi 
tudósítások rovatainak pontos betöltésében áll: határozottan 
visszautasítom. Ellenben állítom, hogy isk. tanítóink — 
csekély kivétellel (a mi bárhol is van) oly egyének, kik 
igen korlátolt és szigorú anyagi helyzetük mellett hivatá-
suknak várakozáson fölül megfelelnek. — Vannak pedig 
néhány oly jeles tanítóink, kikkel méltán büszkék lehetné-
nek a leggazdagabb tanítói állomásokkal biró egyházme-
gyék is. 

Hogy legkülönösebben arra térjek, a mi t. közlő urat 
leginkább látszik érdekelni, s a mit a betüjegy alatt sem 
leplezett e léggé el, t.i.a t.-kereszturi tanítóra: én hiszem,hogy 
érintett tanitó nem képes öt magas szellemi régióiban 
kisérni; de minthogy az nemcsak bekebelezett, hanem a 
t.-kereszturi egyház által az igen közeli szomszéd város-
ból ismert és törvényesen bevitetett tanitó, kinek tanítási 
képtelensége nincs az e . -megye előtt beigazolva: hogy 
közlő kitétele szerint „nem maradhat kenyér nélkül", az 
rendén van. És én közlő helyzetében szebb és nemesebbnek 
tartanám, ha ama tanitó elmozditási szándok helyett fiatal 
tüzét s buzgóságát annak támogatására és vezénylésére 
forditandotta volna. Én hasonló esetben példára is tudnék 
hivatkozni. 

Még azt sem hagyhatom érintetlen, hogy a közlő ur, 
bekebelezett tanítók rovására képezdei ifjúban veti remé-
nyét, s attól vár üdvöt. Tegyük fel, hogy ez rendén volna: 
váljon a t.-kereszturi egyház remélhet-e kiképezett ifjú 
tanítót nyerhetni oly jövedelemre, milyennel eddig rendel-
kezett ? Mi a f.-almási egyházban — holott épen isk. 
tanitó és orgonázó nélkül vagyunk — nem merjük meg-

kísérlem, pedig az itteni állomás — ugy hiszem — jóval 
haladja a keresztúrit. — Szálljunk le a képzelet magasla-
tairól a tapasztalat világába , mindjárt mérséklettebbek 
lesznek igényeink, Ítéleteink pedig mindenesetre igazsá-
gosabbak. 

Az sem von le előttem egy jó tanitó érdeméből, hogy 
„lakatos", vagy ács, vagy akármely mives volt, sőt néze-
tem szerint, több az ilyen, mint némely felsőbb tudomá-
nyokra készülni képtelen s secundából, vagy katonaköte-
lezettség elöl a képezdébe húzódott ifjú, mert amaz hiva-
tást föltételez; mig erről nem tudok mit mondani. — Én 
nem bánom, volt légyen ács, vagy bármely műves, csak-
hogy most, mint tanitó, faragjon növendékeinkből jó, ügyes 
és hív vallás- és honpolgárokat. 

F.-Almás, május 6. 1861. Kovács János, 
e.^m. iskola főfelügyelő. 

EGY PROTESTÁNS LYCEUM SZERVEZETE, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A DUNAMELLÉKI HELV. HITV. EGYHÁZ-
KERÜLET ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT TANSZERVEZETRE. 

Elvek. I. Miután Isten megsegített arra, hogy 12 év 
után protestáns autonómiánkba magunkat visszahelyez-
hettük, következetesek vagyunk, ha iskolánk egész állását 
az 1848-diki állapotba helyezzük vissza, hivek maradván 
országosan követelt 1848-diki politicai jogainkhoz, melyek-
kel a protestáns egyház és iskola sorsa oly szorosan és 
lényesen összeforr. 

II. Midőn az 1848-diki állását tüzziik ki iskola szer-
vezetünk első elvéül, nem akarjuk mi ezzel iskoláink 1848 
előtti gyengeségeit visszahozni, hanem igenis mind létesí-
teni azon jót, mire idő, körülmény, keserű tapasztalás, s 
mások jó tanácsa eddigelő megtanítottak bennünket; sz igo-
rúan kerülni pedig az ellenkezőt. 

JegyzésI.Ezen szervezetben a hosszas indokolások tel-
tesen elmaradtak, minthogy azok hírlapok utján, és a 
multévi tanári értekezleten (lásd Sárospataki füzetek 1861. 
III. és IV.) annyira meg vannak már vitatva, hogy hozzájok 
többet tenni felesleges volna, vagy épen oktató- könyvet 
kellene róla irni; mi ismét nem hírlapba való. 

II. A tantárgyak részletezése, valamint a tanórák száma 
sincs itt érintve; mert ezek a fentérintett egyházkerület 
által megállapított tanszervezetben, a nevezett füzetekben, 
s másutt is láthatók, de egyszersmind a helybeli körülmé-
nyektől függenek. Tehát itt inkább csak alapnézetek 
adatnak. 

I. Az osztályok szervezete. 
1. A Lyceumokban meg kell különböztetni: 
a) Kétéves bölcsészeti osztályt. 
Jegyzés. Óhajtandó, hogy ezenfölül, a hol lehet, állít-

tatnék fel kétéves törvénytudományi, vagy jogi pálya is. 
b) Hatéves gymnasiumot. 
c) Néhol praeparandiai osztályt is. 
Jegyzés. A praeparandia többnyire csak hároméves. 
Óhajtandó, hogy ez is 4 évre terjesztessék, akár a 
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népiskolák fontosságát tekintjük, akár azt, hogy jó neve lö -
tanitóvá hosszas tanulmányozás és gyakorlat után lehet 
bárki i s ; e végett az ifjúnak gyakorlat tekintetéből taná-
csosabb az iskolában jó nevelő és tanitó kezek közt tovább 
maradni, mint készületlenül önállólag vezetni egy iskolát. 
Ezen nézet azonban nem rekeszti ki azt, hogy segédtani-
tókul rendes tanitó mellé egy év bevégzése után is kime-
hessenek a praeparandia növendékei, ha negyedik- éves 
gyakornokok nincsenek, vagy, mig azok nem léteznek. 

2. A 6 osztályú gymnasium egy külön egészet ké-
pezzen, mit nem csak a tudományoknak különbsége, és 
különböző és egészen más szempontból való tanítása i g é -
nyel, mint a bölcsészeti osztályban, hanem a fegyelmezés 
i s ; mert igen veszedelmes az fegyelmi tekintetből, ha az 
ötödik gymnasiumi éretlen gyermek oda érettnek képzeli 
és követeli magát, hová a nyolcadik, vagy másodéves böl -
csész, és oly fegyelmi alkalmazást követe l ; ezen követe-
lést az ötödiktől eltanulja a negyedik, ettől a harmadik, és 
igy tovább, mi mindenesetre fegyelemtágulást hoz létre. 

3. Különálló egészet képez a bölcsészeti osztály 
azon magas feladatához képest, miszerint itt minden tudo-
mányt, még a mathesist is, bölcsészeti szempontból kell 
tanítani. 

4. A praeparandia szinte külön egészet képez, a 
a mennyiben annak növendékei a negyedik gymnasiumból 
vetetvén föl, három éven keresztül egészen az intézet fel-
adatához képest tanulja azon tudományokat, melyeket ne-
kik rendeltetésökhöz képest tudniok kell; tanulják jelesül 
a tudományokat, methodicával, vagy azon tudománynyal 
együtt, mely azt adja elö, miként kell nekik a tanulmányo-
kat ugy tanitniok, hogy azoknak a lélekfejlésre nézve s i -
kere legyen. 

A praeparandia hároméves tanfolyamata párhuzam-
ban van a gymnasium V. VI. és Vll-dik osztályával; igy a 
harmadik osztály, mely gyakorlati év kezd lenni, a gymna-
sium hetedik osztályával, vagy inkább az 1 - s ö - é v e s böl-
csészet - hallgatókkal tanuljon tapasztalati lélektant és g o n -
dolkodástant. — A tapasztalati lélektant tanulja mint alap-
ját a nevelés , - és oktatástannak, s egyszersmind barátkoz-
zék meg némely bölcsészeti eszmékkel i s ; mert vajmi s z o -
morú dolog, ha a falusi tanitó annak, mit tesz, mivel egész 
életén keresztül el van foglalva, úgymint a nevelés és okta-
tás nagy munkájával, alapját tisztán és teljesen nem fogta 
fel, s talán csak gépiesen szoktattottbele, átalánvéve pedig 
a magasabb eszmék és ismeretek köre teljesen el van 
zárva előtte. — A praeparandia 4-dik éve teljesen g y a -
korlati, mintegy tanitóképességi vizsgálatra előkészítő, 
melyet helyben a praeparandiában is tölthet, falun pedig 
vagy városon töltheti ezen évet a rendes tanítók mellett. — 
Ezután következzék egyházkerületi vizsgáitatása s kibocsá-
tása a rendes tanítói hivatalra. 

II. Az osztályok tanitásbeli szervezete. 
AJ Tantárgyak : 1. A 6 éves gymnasiumi osztályok-

ban azon tantárgyak, melyeket a f. t. egyházkerület e lö-
szabott, nagyobb részben meghagyandók, a következő 
kivételekkel: 

a) A természetrajz a három alsó osztályban v é g e z -
tessék be, és pedig tisztán és kizárólag, szemléletre 
alapítva. 

b) A számtan mellett tanittassék a mértan, nézlettan, 
még pedig nem csak alkalmazásilag az ásványtanra, hanem 
különállólag is, mint elökészitö a geometriára. 

c ) A IV-dik osztály tanulja röviden a természettant, 
inkább csak kísérletekre, vagy experimentumokra s z o -
rítkozván. 

d) Az V. és Yl-dik osztály rendszeresen tanulja és 
végezze be a természetrajzot. 

2. A praeparandia tantárgyai e lég jól el vannak r e n -
dezve a f. t. egyházkerület mult évi október hónapjában 
tartott gyűlésének jegyzökönyvében. Ehhez egyéb óhaj-
tandó nincs, mint az, hogy a 4-dik évben, miként fentebb 
m e g j e g y z ö k , a praeparandisták Logicát és Psycholo-
giát tanulnának, s ennek alapján magasabb nevelési elvek-
kel ismerkedjenek meg, mit ha más módon nem lehet, hall-
gassanak együtt az 1 - sö -éves bölcsészekkel. 

3. A bölcsészeti osztályban, miként a lényeg és n e -
vezet is mutatja, fötudomány a bölcsészettan. — Ezért 

a) Az e lső-éves bölcsészek tanulják a f. t. egyházkerü-
let által megállapított tudományokat a következő j e g y -
zetekkel : 

a ) A Logicához és Psychologiához jön a nézlettan. 
/?) A természetrajz teljesen elmarad. 
b) A második- éves bölcsészek szinte tanulják a f. t. 

egyházkerület által kijelelt tudományokat a következő 
jegyzetekke l : 

a ) A bölcsészet történetének rövid, de alapos tanítása 
mellett tanítani kell az alap-bölcsészettant bevezetésül, 
ezután a bölcsészet i -erkölcs- és jogtant. A vallás böl -
csészete a theologiai cursusra maradhat. 

/?) A természettant teljesen és rendszeresen kell v é -
gezni . A természettan rendszeres bevégzése föltételezi azon-
physiologiai és geologiai nézeteket, melyek részint az első, 
részint a másodéves bölcsészek számára rendelvék a f. t. 
egyházkerület által, a természettanba, mint annak utolsó 
organicus részébe lehet, sőt mint bölcsészeti szempontból 
tanítandó természettanba be is kell szőni. 

B) Tanrendszer, A tanrendszer az osztály,- és szak-
rendszer közti választást, egyiknek vagy másiknak ez vagy 
amaz osztályban levő alkalmazását föltételezi. 

1. A gymnasiumokban. Hogy a gymnasiumban, kije-
lelten annak négy alsó osztályában, osztályrendszer l egyen, 
vitatni is f e les leges ; mert a gymnasium még nem pusztán 
tanitóintézet, hanem nevelő és képező is egyszersmind; 
tehát ebben az osztályrendszert elmellözni és nem ezt 
venni foganatba, nemcsak Iegynagyobb szerencsétlenség és 
jogtalanság a növendékek nevelése ellen, de valóban a legna-
gyobb bün. Azonban az egyes tanárra háramlandó órák 
nagyobb száma miatt, mi semmi esetben sem lehet több 
hetenként 20 nál, és talán azért, hogyha a természettudo-
mányoknak és mathesisnek tanítására nem találkoznának 
aránylag a több tudományokhoz alkalmas egyének: ily 
esetben az osztálytanárok mellé még a hatosztályu gymna-



siumban adassék egy tanár, ki a VI osztályon kezdve a ma-
thesist és természettudományokat 20 órán hetenként az osz-
tályokon lefelé tanítsa. 

Föl sem lehet tenni, hogy ki gymnasiumban tanár-
ságot mer lélekből elvállalni és nemcsak menhelyül tekinti 
azt, annyi képességgel sem birna a mathesisben és termé-
szetrajzban, hogy az első és második gymnasiumi osztá-
lyokben ezen tudományokat sikerrel taníthassa. Ezek s z e -
rint négyéves gymnasiumban négy osztálytanár működ-
nék, hatévesben hat osztálytanár, és ezek mellett még 
e g y a természettudományokban és mathesisben. 

2. A praeparandiában már inkább szakrendszer s z e -
rint kell tanítani, és pedig : 

Egy rendes tanár tanitsa a nevelés , -és elemi oktatás-
tant az inkább alaki tanulmányok tanmódszerével. 

Másik rendes tanár adja elő a real tudományokat 
azok tanmódszerével együtt; mert praeparandiában a tan-
módszer a tantárgytól épen ugy el nem maradhat, mint 
nem válik el az alak az anyagtól. 

Annyival inkább kell pedig praeparandiában a tantár-
gyat a tanmódszerrel együtt előadni, mert ez épen rendel-
tetése a tanítónak, ezzel lesz ö egész életében elfoglalva; 
továbbá azért is, mert külön, és magában a tantárgyakat 
a négyéves gymnasiumban ugy is végezte már az, ki 
praeparandiába lépett ; tehát inkább arra kell öt tanítani, 
miképen tanitsa azt majdan növendékének, miként egyitse a 
tanítást a nevelési elvekkel, mint velők — úgyszólván 
— csak ismételgetni a tudományokat. 

Két segédtanár tanitsa az éneklést, orgonázást, to -
vábbá a szépírást és rajzot, és pedig necsak a praeparan-
diában, hanem a gymnasiumi, sőt rendkivülileg a bölcsé-
szeti osztályokban is. 

3. A bölcsészeti osztályban négy csoport tiidományt 
lehet megkülönböztetni u. m. 

a) A bölcsészettant egész terjedelmében, hová tar-
toznak: a gondolkodás- és lélektan, szépészettan, n e v e -
léstan, alap-bölcsészettan, bölcsészet története, bölcsészeti 
erkölcstan és jogtan. A bölcsészeti vallástant, mint fentebb 
is érintők, a theologicus tanfolyamba kell áttenni. 

b) A bölcsészeti tudományok közül — ha szabad ugy 
szólni — egyik körben kerengnek a természettudományok 
széles értelemben, ideértve a mathesistis. 

c) A másik körben épen ellentétes irányban keringe-
nek az embervilági, vagy történelmi tudományok, sszinte 
széles értelemben. 

d) Ezekhez járul, mint negyedik csoport tudomány, a 
Philologia. Itt egy oldalról — ha tetszik, a bölcsészet-
tanon keresztmetszetben — áll a latin és görög, vagy az 
ó classicai irodalom, másik oldalon ezekkel ellentétben a 
hazai irodalom elővezetése mellett a német, ha lehet, fran-
cia és angol nyelvek. 

Ezen négy csoport tudomány, mind magában külön-
külön egy szerves egészet képez, mind együtt egy nagy orga-
nizmust képeznek. Igy ezeket egymástól eltépni, eldarabolni 
az organizmus megsértése nélkül nem lehet. Tehát itt a s z ó 

legsajátabb értelmében más tanítási rendszert nem lehet 
alkalmazni, mint a szakrendszert. 

Tehát a bölcsészeti kétéves folyamatban a vallástanon 
kivül, vagy legroszabb esetben ezzel együtt, mulhatlanul 
négy szaktanár kívántatik. Ezek tanítják és képviselik az 
egyes szaktudományokat. De ez nem rekeszti ki, hogy 
egyik szaktanár, ha szükség, főszaktudománya mellett éven-
ként talán más rokon és közelebbi szaktudományból is ta-
nítson, p. 1. a Philosophus taníthat egy vagy más philologiát 
és megfordítva más szaktanár mást már csak azért is, 
hogy több szaktudomány kellemét és nehézségét is i s -
merje meg. 

C) Az órák száma. A tantárgyak és tanrendszer v i -
szonyából önkényt foly, hogy négyéves gymnasiumban négy 
osztálytanár legyen, hatéves gymnasiumban szinte hat o s z -
tálytanár, ezek mellett a hatéves gymnasiumban kell hogy 
legyen egy hetedik a mathesis és természettudományokban. 

Praeparandiában két rendes tanár és két segéd, kiket 
még a technicumok mellett egy vagy más tudomány tanítá-
sával is megbizhatni. 

A bölcsészeti osztályban négy szaktanár szüksé-
geltetik. 

A tanárok közt az egyes osztályok tanórái ugy ren-
deztessenek el, hogy egy osztályban a tanórák száma a 
szoros értelemben vett tudományokból sem a gymnasium-
ban, sem a praeparandiában sehol ne legyen több heten-
ként mint 20, ezekhez jőjön még mindenik osztályban 2 — 4 
óra körülményszerüleg a technicumokból, jelesül az ének-
lésből, zongorából, szépírásból és rajzból. A bölcsészeti 
osztályban sőt, fokonként kezdve az V. és VI. gymnasialis 
osztályban is a szépirá s órái magasabb fogalmazási, sőt 
irodalmi önképző órákká magasuljanak. 

Az úgynevezett közórák 9 — 1 0 délelőtt a mi időnk-
ben folytonosan fogalmazási, vagy fordítási órák voltak, és 
pedig sikeresen. Ezen közórák tanítási órák gyanánt szol -
gálnak, csakhogy dolgot kell abban adni a növendéknek 
és számot kérni tőle a kiadottak e lvégzéséről . 

III. A tanintézet kormányzása. 
A kormányzás helyes fogalmával legegygyezöbb, ha az 

alsóbb körökben az önkormányzásnak minél szélesebb és 
szabadabb működéskor engedtetik; de ezen szabad és 
széles müködéskört a közvetlenül egymás fölött álló kor-
mánytestületek folytonosan ellenőrzik, ellensúlyozzák. Csak 
igy lehetünk mentek, akár az autonómiának nagyon is szét -
folyható és szerte elágazó önkénykedésétől, akár a centra-
liszatiónak nagyon is tömött és központosított zsarnok-
ságától, mert a két végletek, ha valahol, itt könnyen talál-
koznak (les extremes se touchent). Ezen alapnézetet e löre-
bocsátván, a következő kormányzási fokokat ajánljuk: 

1. Mind a gymnasiumi, mind a praeparandiai (hol 
ilyen van), mind a bölcsészeti osztályok tanárai képezze -
nek külön- testületet, ez a dolog természetéből foly, akár 
vegyük a tanulmányokat, melyek a nevezett intézetekben 
más más irányban taníttatnak, akár vegyük a növendékeket, 
kik fegyelmi tekintetben különböző bánásmódokat igénye l -
nek. A különböző tanári testületek válaszszanak magok k ö -

* 



zül evőnként igazgatót, mint primust inter pares, vagy. in-: 
kább, hogy semmiféle korteskedésre alkalom ne szolgál-
tassék, következzenek évenként egymás után, hivatalbeli 
időrend szerint. Ugy is az igazgató-hivatal vagy becsület, 
vagy teher, nem tudom, a harmadik szétválasztott tag, a 
megkülönböztetett fizetés van-e mindenütt, vagy lesz e ? 
De álljon bár mindhárom, abban minden érdeklettnek 
részesülnie kell, azt közösen kell viselni. — Tehát az igaz-
gató-hivatal változó és kerülő legyen. Föl sem lehet tenni, 
hogy oly tanár legyen valahol, ki erre is alkalmas ne l e -
gyen, főleg ha e g y - két éven keresztül tanitói hivatalt v i -
selt, figyelmesen szemlélt és fontolva észlelgetett. Annyi-
val inkább ajánlandó az igazgatónak hivatalbeli időrend-
szerinti következése, mert a politicai viszonyokból az isko-
lai életbe is átszivárgott corteskedés kiszámithatlan erköl-
esi kárral lenne az ifjúság erkölcsére, miként ennek szo-
morú példáit látjuk s erre tett bűnös kisérleteket tapasz-
talunk is. 

A különálló tanári testület az igazgató elnöksége alatt 
minden héten egyszer rendesen tanári széket tart, s teljes 
ismeretet szerez az ifjúság erkölcse s tudományokban tett 
előhaladása fölött. A tanári szék, mint ilyen, első és.közvet-
len törvényszéke a különálló intézeteknek, hol t. i. több-
fajta tanintézet van. 

2. Második fokú törvényszék, de egyszersmind minden 
kebelbeli tanintézetre nézve kormányzó testület is az iskolai 
szék. Ez áll a különálló tanári testületek választott tagjaiból, 
kik mellé ugyanannyi választott tag adatik az elöljárókból, 
mennyi van a tanári testületből. Az elöljárók és tanárok kö-
zül külön-külön egyenlő számmal választott iskolai szék-
nek legyen elnöke egy az iskolaügy körében jártas egyén 
mint iskolafelügyelö. Igy az iskolai szék az elnökkel 
együtt páratlan számból álljon. 

Az iskolai szék a tanintézetre nézve épen az köz-
vetve, mi közvetlen a tanári szék. Ez elébe minden hónap 
végével a tanári szék a maga választottai által tudósítást 
terjeszt az intézet erkölcsi és tanulásbeli állapotjáról. 

3. Harmadik kormányzó és csak kormányzó testület, 
a helybeli egyházi tanács, már akár egészen, akár inkább 
csak bizonyos számú választott tagjai által, melynek elnöke 
a lelkész. Ezen testület szolgál közvetítő kapocsul a főtisz-
teletü egyházkerület és a tanintézet iskolaszéki és tanári 
testülete közt. Ennek számol félévenként az iskolai szék, 
még pedig nemcsak az intézet szellemi, hanem anyagi s 
pénzügyi állásáról is. A f. t. egyházkerülethez ezen testü-
let tesz közvetlenül előterjesztést az intézetről. 

Igy lesz 
4. Negyedik kormányzó testület a f. t. egyházkerü-

let. Ez közlekedik az országos kormánynyal. Ez fogadja el 
a rendeleteket, ez közli azokat fokozatosan az illetőkkel. 
Igy központosulhat. 

5. A legfölsöbb felügyelési jog (Jus supremae in-
spectionis) az országos kormányban. Igy nem lehet tartani, 
véleményem szerint, hogy a centralisatió önkénye a neve-
zett fokokon keresztül találkozhassék a szinte elfajulható 
autonómiával. Pedig az autonoraia is elfajul ellensúlyozás 

nélkül, elfajul dologlalansággá azok részéről, kik dolgozni 
tartoznak, önkénykedéssé pedig azok részéről, kiknek 
annyi a mennyi parancsolási szerep jutott. Ez a két nagy 
átka van a roszul alkalmazott üdvös autonómiának. 

Ezek azon alapnézetek egy protestáns Lyceum szer-
vezete körül, melyek szerint én a jelen körülmények közt 
többéves, de legközelebb ez évben nyert tapasztalatom 
után, nevezett tanintézeteinket átváltoztatni, s módosítani 
óhajtanám, sőt szükségesnek találnám, de a melyekben 
részletekbe nem bocsátkozám sem a tantárgyak, sem az 
órák berendezése, sem a törvények körül azért; mert, 
miként előre is megjegyzém, ezen tárgy hírlapok és folyó-
iratok utján e léggé kimerítve van, továbbá; mert a rész-
letezés különösen helybeli körülményektől s az intézet kü-
lönböző fajától függ. 

Bezárjuk alapnézetünk fejtegetését a következő di-
lemmával : Vagy helyesek a kifejtett alapnézetek, vagy 
nem. Ha helyesek, a részleteket könnyű lesz belölök és 
szerintök hely-és körülményszerüleg szerkeszteni. Ha hely-
telenek, akkor a részletezés is haszontalan volna. Tehát a 
részletezést teljesen mellőzzük. 

Egyébbiránt adjon más jobb alapnézeteket, s részle-
tezze : én csak örülni fogok, miként örültem s örülök az 
iskolai ügy körül föltünedező oly sok ép és józan néze-
tek fölött. Warga János. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Utasítás evang. népiskolatanitók számára. Készítette 
Pálfy József a soproni evang. tanítóképezde igazgatója. 

Pesten. Kiadja Osterlamm Károly. 1851. Ara 40 kr. 

Jelen munka három részre oszlik: „A népiskola és a 
népiskolatanitó. A népiskolai oktatás. A népiskolai ne -
velés ." 

Az első rész körülírja legelőbb a népiskola feladatát 
és viszonyát a szülői házhoz, egyházhoz és polgári állam-
hoz; továbbá a tanitó jellemének rajzát, vonatkozólag az ö -
vele magán és hatáskörénél fogva természetes viszonyban 
lévőkre. Figyelmeztet az iskolai reformokra, és utasítást 
ád az egyházi ének vezetésére, a tanítóival összekötött kán-
tori hivatalt tekintve. 

,A második rész, mint voltaképeni munkamezö, l e g -
terjedelmesebb. 

Tárgyaltatik benne általánosan: az iskolakötelezett-
ség, az iskolai idő, iskolarendezés, tantárgyak, az oktatás 
vezérelvei, tanmódok, tanitványsegédek. 

A nézletek- és beszédbeni gyakorlás az oktatás 
kiinduló pontjául felvétetvén, következik az egyes tantár-
gyak különös tárgyalása, tekintettel három osztályba soro-
zott növendékekre. 

A vallásoktatás három folyamra van osztva. 1) 
„Bibliai történetek," melyek elbeszélés utján taníttassanak 
hozzáemlékelre tárgyhoz szóló velős szentírási mondatok. 



2) szinte „történelmi" folyam. A szent történet magából a 
bibliai könyvekből olvastatik. Ezek mellett bibliai mondatok, 
énekversek, a zsidóföld és szokások ismertetése adatik elő. 
3 ) Keresztyén hit- és erkölcstan a felső osztálylyal. Hozzá-
adásul még a szokásban levő vasárnapi perikopák magya-
rázata és tanultatása minden szombaton. 

„Olvasás-, irás- és nyelvtani oktatás." Ajánltatik az 
„irvaolvasás" tanítása hangoztató mód szerint. A Castrair-
féle „ütemszerü írástanítás" taglaltatik. A helyesírás és 
irálygyakorlatok közben élő szóval adassanak meg a nyelv-
tani fogalmak. 

„Számtanbani oktatás." E tanágban szerző öt fokot 
különböztet meg, melynek három elseje fejbeli gyakorlatok-
ban halad a törtek magyarázatáig; a negyedik fokon a 
hármas-szabály és egynevezetü törtek, a negyediken ka-
mat,-társasági szabály s ezekre vonatkozólag a közönséges 
és tizes törtekkeli műtétek jegyekkel adatnak elő. 

, ,Téralak- és mértan" szemléltetően és rajzoltatva, a 
mennyiben ezeknek a legegyszeri iebb mesterember és föld 
míves is gyakran veszi hasznát. 

„Énektanítás" hallás után és a körülményekhez ké -
pest kóta szerint. Egyházi ének; hazafiúi és nemzeties da-
lok. Egyházi énekkar szervezése . 

„Honismeret." í . „Földrajz." A tanitó által készített 
rovatos átnézeti táblák szerint gyakorlati uton, e lbeszélé-
sekkel fűszerezve. A haza földje bővebb, a többi európai 
tartományok és földrészek főbb vonásokbani ismertetése.— 
2 ) „Hazai történelem." Rövid időszaki tábla l egyen ennek 
egyedüli vezérfonala, mit érdekes élöszóvali előadás e g é -
szítsen ki. 

„Természetismeret." A természetrajz és természettan 
vagy jó népszerű olvasókönyv szerint, vagy élő szóval, de 
mindenkor szemléltetve adassék elő, tekintettel e tárgynak 
erkölcsi tanulságaira. 

Ezek után két lecketerv, egyosztályu és kétosztályu 
népiskolák számára fejezi be a második részt. 

A harmadik rész szól a „népiskolai nevelésről." E lö -
adatik benne a tanitó nevelői tiszte, a növendékek engede l -
mességre, csendes magaviseletre, figyelemre, szorgalomra, 
rendre, t isztaságra, illemre szoktatása; uralkodó hibák 
s orvoslásuk, erkölcsi jellemképzés, jó polgár, hazafi, buzgó 
egyháztaggá való képzés, jutalom és büntetés. 

Az elveket illetőleg a népiskola feladata következő-
leg adatik e lő : „A szülői nevelés hiányait pótolva, annak 
fogyatkozásait kiegészítve, a gyermekeket Jézushoz vezetni. 

E könyvben mindenütt lelkes ügyszeretet kedvelteti 
meg velünk a népnevelést, benne a gyakorlott tanférfiu 
számos praktikus ujjmutatásaival találkozunk, ugy hogy 
kedves leltárul szolgálhat a népnevelés mezején eligazodni 
kívánónak. 

E könyv a dunántuli evang. superintendentia m e g -
bízásából készült „Utasítás" ugyan, de óhajtandó, hogy az 
magát az illetők körében mint „Népnevelés kátéja" kedvel-
tesse meg. 

Láng Adolf 
a kecskeméti evang. iskolajárás körlelkésze. 

Imakönyvem bírálójának. 

Az antikritikáknak barátja nem vagyok. Tanúsítja 
ezt azon körülmény, hogy 22 évi szerény irodalmi műkö-
désem körében ilyet még soha nem irtam. Az értelmes o l -
vasó ugy is belátja : kinek részén van az igazság ? az é r -
telmetlent meg ugy sem birnám fölvilágosítani. 

Azonban, hol világos elferdités van, ott lehetetlen föl 
nem szólalnom. Ilyent látok én nevezett müvemnek máskép 
talán érdemén tul is méltányló bírálatában, midőn Láng 
Adolf lelkésztársam fölteszi rólam, mintha nem tudnám, 
s ugy tőle kellene most megtanulnom, mit még confirman-
dus koromban igen jól megtanultam, hogy a confirmatió 
és úrvacsora nem egy. De azt is tudom, s kétségen kivül 
t. bírálóm is csak ugy tudja, mint én, hogy a confirmatió 
után közvetlenül szoktuk a serdülő és már confirmált i fjú-
ságnak Urunk végvacsoráját kiszolgáltatni. És ha ez ugy 
van, mint nehezen fogja valaki tagadhatni: miért volna 
helytelen a confirmatió (és — természetesen — azonnal 
rákövetkező úrvacsora) utáni imában e passus : „Hálát 
adok azon kegyelmedért, hogy keresztségbeli szövet-
ségemet megújíthattam; hálát adok, hogy Üdvözítőm v é g -
vacsorájában is részesítettél" ? Maga e két tétel is arról 
tanúskodik, hogy az egymás után következni szokott két 
cselekmény közt különbséget akartam tenni, és azt öntuda-
tosan tettem. 

Különben ugy látszik, t. bírálóm nem vette komolyan 
e megrovást, mely csak onnan származhatott, hogy a mü-
vemre halmozott dicséreteket megsokalván, végre valami 
kifogást is akart tenni. Nagyon sajnálom azonban, hogy 
azt épen e helynél tette; mert figyelmes keresés után b i -
zonyosan talált volna nagyobb hibákra is, melyeknek he lyre -
igazításáért köszönetet mondanék, mig ezt kénytelen va-
gyok visszautasítani. 

A hibák kijelöléseért már csak azért is köszönettel 
tartoznám, mert e lég hiu vagyok hinni, hogy imakönyvem 
második kiadást is fog érni, — s reménylem, hogy ezt I s -
ten még nekem is meghagyja érni ; akkor tehát a kijelölt 
hibákat a bölcs kimutatás nyomán ki fognám igazithatni. 

Befejezésül még csak azt jegyzem meg, hogy con-
firmatió utáni imám „az urvacsorávali első éléskor" aján-
lott cim alatt azért nem állhatna, mert az igy kifejezett cim 
nem jól van magyarul, miután val rag nem vehet föl uj 
ragot ( i ) , noha az ujabb irodalomban a nyelvtan ily pofá-
zására számtalan a példa. Miből azonban nem következik, 
hogy mi is kövessük. Én legalább nem akarom. — Isten 
velünk! Szeberényi Lajos. 

— K̂C*-

BELFÖLD. 

A PESTMEGYEI EV. ESPERESSÉG KÖZGYŰLÉSE. 

Május 1. és 2-kán tartatott e nevezetes közgyű lé s 
Aszódon, nt. Juhász Ferenc, főesperes és mlts. báró P o d -
maniczky Ármin, esperességi felügyelő elnöklete alatt. 

Nevezetesnek mondható e közgyűlés azért, hogy á l -



talános szavazattal megválasztott esp. felügyelőnk azon 
beigtattatott; valaminthogy minden egyház, lelkészén és 
felügyelőjén kivül, két, a népből megválasztott követ á l -
tal volt azon képviselve, ugy hogy az egyházmegyei kép-
viselőség a százat meghaladta. 

Május 1. regge l i 8 órakor rnenénk templomba, — 
mely folyondárokkal és koszorúkkal, oltára cserépbeli v i -
rágokkal diszitve vala. Az orgona alatt „Éljen az esperes-
s é g " felirat és mélt. felügyelőnk arcképe diszlett. A fala-
kon koszorúktól köritve a Podmaniczky család nevezetes 
tagjai kezdő névbetüi, valamint a föesperesé ékeskedének. 

„Erős vár" hangzatai közt kezdők meg a gyűlést 
megelőző Istentiszteletet, (melyen t. Zvarinyi Lajos, csomádi 
lelkész, a protestáns egyház- alkotmányról lelkes, s za -
badelvű szónoklatot tarta. „Nem vagytok többé zsellérek 
és jövevények" — ez vala beszédének buzditó jelszava. 

Istentisztelet után az egyházmegyei elnökség helyet 
foglalván, mélt. felügyelő ur őszinte érzetből fakadt sza-
vakkal köszönte be, mely éljenekkel fogadott beszéde a f ö -
esperes és lelkészi kar néhány tagja által jeles üdvözle-
tekkel viszonoztatott. 

Ezt követé az ünnepélyes eskü-letétel és beigta-
tás, melyet a Szózat három első versszaka fejezett be* 

Továbbá föesperes ur számolván időközi eljárásáról, 
felemlité, a Duna-Egyházi és Apostag patenses egyházai-
nak autonom esperességünkhöz superintendens ur által 
történt visszakebeleztetését. Miután azonban D. Egyháza 
az esperesség befolyása nélkül kebeleztetett vissza és j e -
lenlevő lelkésze a visszatérés mellett feltételeket is emlí-
tett ; azért a megtörtént visszakebelezés illetéktelennek 
és hiányosnak találtatván, követeltetett, hogy D. Egyháza 
lelkésze és képviselői jelentsék ki a gyűlés színe előtt, misze-
rint feltétlenül térnek vissza az autonom esperességhez, 
mi hosszú indulatos vita után meg is történt. 

Tárgyaltattak azután az özvegy-árvaintézet módosí-
tott alapszabályai. Ezek értelmében minden az esperesség-
ben pályáját kezdő lelkész tartozik annak tagja lenni, 4 ft. 
20 kr. beirási dijt és 84 ftot vagy lefizetni, vagy pedig 
róla kötelezvényt adni. Más esperességböl átjövök, ha ko-
rosak, csak szabad hozzájárulással, fiatalabbak hivatalos-
kodásuk első évétől járó kötelezett utánfizetéssel lehetnek 
részvényesek. Tanítóknak szabadságukra hagyatik a belépés. 
Activ vagyonállása 7693 ft. 15 kr. ujp., melyhez járuland 
még a gyűlés folytá n ama nemeskeblü Maecenas, mit. b. 
Podmaniczky Lajos ur által igért űj alapítvány. 

Egyházaink, kivált az annyira fontos filiák, anyagi 
jólléte emelése céljából a tagosiatási és legelő-elkülönzési 
ügy hozatott szőnyegre. Határoztatott, hogy minden he ly-
beli lelkész és azonfölül a körlelkész kötelessége leend, 
ezen ügy helyenkénti felmerülésével, jóval az egyes ség 
megkötése előtt, az elnökségnek jelentést tenni, hogy e 
részben hivatalos befolyását gyakorolhassa. 

A multévi őszön tartatott kerületi gyűlés javaslata 
s terve folytán a kerületi egyházi adó vétetett tüzetes tár-
gyalás alá. Egyes fizetési tételek ellen, kivált a kis-körösi 
egyház indítványa folytán történtek felszólalások. Elvben 

azonban elfogadtatott a kerületi adó és jelen évre a kész 
költségvetés is, de jövendőre az espereseknek adandó 200 ft. 
a három évre megállapítandó költségvetés jó e leve való 
közlése, a takarékosság nagyobb pontossága és a kerületi 
számadások köröztetése elváratik. 

Olvastatott a körlelkészi tudósításokat vizsgáló bizott-
mány jelentése, melyből kitűnt, hogy az iskolák jó karban 
vannak és az esperesség közdicséretét Beck Henrik és 
Lagler k.-hartai tanitók érdemlik, valamint hálás elismerést 
Beck Henrikné assz, ki a hartai iskolás-leányokat női mun-
kákra díj nélkül sikeresen oktatta. — Örömmel vette t o -
vábbá az esperesség, hogy Kecskeméten uj templom, 
T.- Szentmártonban uj iskola épiil, és hogy utóbbi gyü leke -
zet néhai Glosius Dánielné, szül. Artner Sarolta asszony-
ságtól 504 ft. alapítványi hagyománynak birtokába jutott. 

Egyformaság és célszerűbb iskoláztatás végett hatá-
roztatott, hogy elemi oskoláinkban a tanitás September 
l - j éve l kezdődjék, és Junius első heteiben végződjék, a téli 
vizsga Január végére tűzetvén ki. — A rendetlen iskoláz-
tatást il letőleg az iskolakötelezettség elve ujolag kimonda-
tott. A mulasztások szolgabírói közbenjárás által tanesz-
közökre fordítandó pénzzel büntettessenek, mely utóbbi 
határozat a falusi libalegeltetés tekintéteből valódi áldás. 

A jövő esperességi gyűlés helyéül közakarattal Ceg-
léd választatott. 

Ezen gyűlés a beigtatott esp. felügyelő lakhelyén tar -
tatván, az ős magyar vendégszeretet a lelkészeket és f e l -
ügyelöket a bárói lakba gyiijté, hol a nap ünnepeltjére, 
hazára, protestáns egyházra, közel és távol notabilitása-
inkra lelkes pohárköszöntések mondattak. A népbeli képvi-
selők szintén mélt. felügyelőnk által gazdagon megven-
dégeltettek. 

Végre ezen feledhetlen gyűlés éltető világi elnökét 
tartsa meg az ég, az egyház és haza dus áldására! 

Láng Adolf 
tápió-szentmártoni lelkész. 

KÜLFÖLD. 

BERLIN. Az urak házában martiusban a polgári há-
zasságról szóló törvény került vita és végeldöntés alá. A 
háromnapi vita ez alkalommal, ámbár lényegi leg mi ujat 
sem tüntethetett elö, mindazáltal az előbbiekkel összeha-
sonlítva lényegesen érdekesebb vala, leginkább az uj tagok 
miatt, kik ügyességge l és erővel küzdöttek a törvény mel -
lett. A nézetek következőleg csoportosultak: a kormány a 
ház baloldalával a tényleges, az Itzenplitz-töredék a szük-
séges , s a bizottmány mint a ház többségének képviselője 
semmiféle polgári házasságot nem akart, t. i. mindenféle 
polgári házasság el nem fogadását inditványozá. 

A kath. egyház két egymással ellenkező vélemény 
által képviselteték. Brügemann, kiről tudjuk, miszerint i s -
mételve megpendítette a kath. felekezet számára a püspöki 
házasságtörvényszékek ujravisszaállitását, kinyilatkoztatta, 
noha ezen indítványt ismételni nem akará, hogy a polgári 



házasság bármily alakja ellen, mint mely a r. egyház állá-
sával össze nem egyezhető, szavaznia kell. De ha egy ik-
nek mégis lennie kellene, ugy leginkább a kötelezettségit 
óhajtaná, mivel a szükség-polgári-házasság leginkább 
megsérti a r. egyház méltóságát. Blömer ellenben ta-
gadja, hogy a Brüggemann- féle indítvány a kath. egyház 
nézete lenne, s emlékeztet egynémely történelmi tényre-
Az 1848. Apr. 15-ki rendelet által Bergben a megszün-
tetett polgári házasság újra behozatott s kath. oldalról 
ellene mi vád sem emeltetett. A kormánynak 1848. alkot-
mányterve, mit sem tartalmazott a polgári házasságról, de 
a nemzetgyűlés alkotmányozó bizottmánya e kötelező po l -
gári házasságra nézve hozott egy póthatárzatot, mégpedig 
Bauerband, kath. tudor indítványára , hol Reichensper-
ger (Geldern) a mostani követ jegyző volt , s a Bau-
erband-féle pótlék a 1848 decemberi octroyált alkotmányba 
fölvétetett. Az alkotmány átvizsgálásánál kathelikusok is 
mint Walter tanár, egy véleményben voltak a polg. házas-
ság felől, s akkor sem Brüggmann tudor, sem valamely 
más kath. tagtársa az első s második kamrának nem beszélt, 
nem szavazott ellene. Még a püspökök emlékirata sem intézte-
ték polgári házasság ellen, inkább e szándékot határo-
zottan tagadta. Lényegi leg azonban a katholika egyház 
álláspontjából mi sem nyújtatott be a polg. házasság ellen. 
Ezt Bauerband tudor is elismeri, azon különbséggel, mi-
szerint ö egyedül a kötelező alakút tartja elfogadhatónak, s 
ezen okból az engedményzöt mellőzi. 

A mi conservativ és magas egyházi pairjeink protes-
táns részről szent haragúkat az istentelen polg. házasság 
ellen ismét nyilvániták, de természetesen oly modorban, 
hogy félteni lehetne miatta az egyház méltóságát és állá-
sát, ha ezen urak lennének annak legméltóbb képviselői. 
Kleist-Retzow hatalmasan belefujt a ker. tülökbe. Senft-
Pilsach, oly magasra lépett egyházi fokozatain, hogy b e -
széde el lenkező érzelmeket támasztott. Gröben Neudörf-
chen elbeszélte, megemlítvén vándorlásait, a siriai k e -
resztyének mély sülyedését — a házasságok szétbomlása 
miatt. Hoverden gróf, ugy látszék, a házasság szentségét egy 
csoport tréfa által akará emelni, melyek szakadatlan iz -
gatták a jámbor aristokrat uraknak olympi derültségüket, 
s magának a szelid presidensnek Ítélete szerint is másutt 
inkább illettek volna. 

A ker. állam részére mégis a fötusát, mint az igen 
természetes, a mi legkeresztyénebb Stahlunk vivta. A polg. 
házasság által eltűnik a család kebléből a szeretet és biza-
lom, az egyház lealáztatik, az állam felforgattatik, mert a 
polg. házasság a forradalmi elvek közül való, s a napjaink-
ban történtek után Olaszországban felsőbbség már nincs, 
s az átalános szavazatra most már következend a polg. 
házasság. A vallás, a nevelés és tudományok helyett, a 
felsőbbség a népakarat teremtménye, s a vagyon a közjó 
előmozdítására való, a házasság szerződés — ez kezdete 
és célja a mostani kor sürgésének. Principis obsta — félre 
a polgári házassággal. Igaz -e mindez, azzal nem törődnek, 
csak drasticusan hangozzék s kellőleg i jeszszen; körülbelül 
ezek a kitételek, melyekkel a nm. urak háza, Hengstenberg 

szerint „a német nemzet ker. nemessége" magát ijesztgeti, 
lelkesíti. Mindazáltal a ministerekre s különösen a ház uj 
tagjaira ugy látszik kevés befolyású volt még e ker. 
költészet. A cultusminister a többek közt beszédében a b i -
zottmány ellenében kijelenté, miszerint egy elv van, mely 
az államot a templom rabszolgájává tehetné, s annak csak 
az egyház Ítéletét kellene végrehajtania, s a papok által 
tévtanitókul bélyegzetteket a máglyára kellene vezetnie. Ha 
az evang. egyház kijelentené, hogy ezen s azon embernek 
nőtlennek kell maradni, akkor ez elv szerint ezen Ítéletet 
az államnak végre kellene hajtania. E nézet, mely ezer 
évig volt érvényes, 3 0 0 éve már kijavíttatott, s pedig a mi 
reformátiónk által, az állam ismét visszahelyeztetek j o -
gaiba, s ezt mint az evangelik. ugy a kath. is elismerik. 

Az igazságügymin. Bernut lovag nagyon határozottan 
nyilatkozik a polg. házasság mellett s elvileg leginkább a 
kötelezvényire, a facultativra pedig a tartományokban ural-
kodó hangulat és hiányos intézmények tekintetéből. „ A fe l -
sőbb egyháztanács úgynevezett szelídebb eljárására mi súlyt 
sem fektet, ily okokra egyébiránt a törvényhozó nem tá-
maszkodhatik, s főkép, ha a felsőbb egyháztanács eljárása 
még ezelőtt két évvel is más volt, semmi biztosítékunk sincs 
az ellen, hogy két év múlva nem leend-e az ismét más. — 
„Elvileg a kormánynak még most ez a nézete, s az állam 
és egyház közti viszonyokat tekintve, a kötelező polg. 
házasság a leghelyesebbül kell hogy elismertessék. L e g -
jobb volna, ha az állam polgári törvényhozását az e g y -
háztól függetlenítené, hogy működési tere épen oly szabad 
lenne mint az egyházé. A már emiitett fontolgatások és 
elmélkedések arra bírhatták volna a kormányt, hogy a 
tényleges alakot fogadja el. De a szükség-polg . -házasság 
ellen határozottan lépjen föl a kormány s erősen küzdjön 
a tényleges mellett. Azon nézetből indult ki, hogy az 
állam és egyház tere a polg. törvényhozásban azon fokig 
kell hogy elválasztva legyen egymástól, mig fölmerül, mi 
történjék a tényleges polg. házassággal. Épen nyilatko-
zataim nézpontjából kell kinyilatkoztatnom, miszerint egy 
állapot van. mely nem lehet kiható a polg. törvényhozásra, 
ha a polg. törvényhozás, mint most, az állam intézvényeinek 
alárendelt egyháztól függök. A szükség- polg.-házasság 
ellen szól az épen, miszerint az állam szinte elvitázhat-
lanul másodranguvá válik. A dolog egyébiránt oly színben 
is tűnhetik fel, melyről egyelőre, hogy mily esetlen az, 
meg nem mondható. Hogy akarják az egyház vonakodását 
constatirozni ? Félek, hogy némely esetekben messze vivő 
taglalásokba kellene bocsátkozni, meghatározandók, hogy 
csakugyan történt megtagadás az egyház részéről. Nem 
tudjuk, mint tekinthesse az állam constatirozottnak, hogy 
a vonakodás megtörtént, s a polg. törvényhozás ép ez által 
oly viszonyba sodródik, mely az egyházzal szemben el nem 
fogadható. Hasonlag nyilatkoznak kitűnőbb jogászaink, 
Blömer, Tellkampf, Jahnigen, Bornemann, elvileg a köte-
lező elnézésből az engedményező mellett, de határozottan a 
szükség- polg. - házasság (Nothziwilehe) mint az államhoz 
és annak törvényhozásához méltatlan ellen. Bornemann 
tudor kinyilatkoztatja : fentartandó az állam minden jog i l l e -



t é k e s s é g e , a király nevében törvényszerinti elválás e l v á -
lásul egészen el ismertessék. Ha a föegyháztanács a h á -
zasságok akadályozására fölhivatik, akkor a fenálló t ö r -
v é n y e g y más ujabb miatt mellőztetnék, de mig a régi t ö r -
v é n y áll fenn, addig a föegyháztanács törvényt bont, l e -
g y e n bár eljárása a legszel ídebb. A mint igaz, hogy a 
mondat ; „Nincs házasság egyház i szente lés nélkül" nálunk 
hússá és vérré vált, épen ugy átszivárgott népünk közé a 
m e g g y ő z ő d é s , hogy az egyház , államilag megengedet t h á -
zasságokat nem akadályozhat — mert ez a törvényesség , 
ez az egyház rendelvényei szerinti eljárás. A kötelező 
polg. házasságra vonatkozó javallatot nem terjesztett e lő 
annak eredményte lensége miatt, de meg akarjuk a népnek 
mondani, mit gondolunk." 

E szerint történt a szavazás, Itzenplitz gróf po lg . -
- s z ü k s é g házassági javaslata 1 2 4 szavazattal 4 4 ellen e l v e t -
tetett. A conservativeken kivül a kormány barátai is el lene 
szavaztak* Az engedményező polg. házasságra vonatkozó 
kormányi előterjesztés is 122. szavazattal 75. el len e lve t -
tetett, mivel a sz i ikség-po lg . -házasság hivei is e l lene n y i -
latkoztak. E z e n eredmény következtében az i gazságügyér 
a tanácskozás elnapolását inditványozá, mi meg is történt. 

A kormány még e dolog felöl tanácskozásba fog 
ereszkedni . Nem kételjük, h o g y hajlandó lesz e n g e d m é -
nyekre , sőt tán a törvényt vissza is veszi . Minden eddig 
tett tapasztalatok, s az urak házában történt ér tekez -
letek, azon eredményre látszanak bennünket utalni, h o g y 
végü l e g y formája sem leend lehető a p o l g . - házas -
ságnak a kötelezvényin kivül. A kötelező a követek házá-
ban általános többséget nyerne, mivel a katholicusok, mint 
már előbb jelentették, erre szavaznának. Még az urak h á -
zában is hajlandóbbak voltak ez iránt a kath. tagok. Azon 
l e g y e n tehát a kormány, ha majd az előterjesztést ismét 
s zőnyegre hozza, hogy bátor lélekkel a köte lezőnek egye -
dül elfogadható formáját terjeszsze elő ; vagy pedig e lőzze 
m e g a kormányt ilynemű inditványnyal a követek háza. 

Adakozások. 
A pesti prot. árvaintézet számára: A vadkerti ev. 

egyház 3 ft. 

Az alsó-vadászi egyház számára: a konyári ref . 
egyház 3 ft. 

A moldva-oláhországi missio számára : A jász-ki-
séri ref. egyház küldött 70 ftot. — A siklósi ref. egyház 
10 ft. 4 0 kr. — A konyári ref. egyház 3 ft. — A vadkerti 
ev. egyház l ft. 

Ugyancsak a vadkerti ev. egyház küldött m é g : 
A prágai ref. egyház számára 1 ft. 
A brünni ev. egyháznak 1 ft. 
A gross-Vrbkai ev. egyháznak 1 ft. 
A Luther-emlékre: 1 ft. 46 kr. 
A makói ev. egyháznak, 1 ft. Szerk. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak i 
A Ragályi család prot. ága, u. m. Ragályi József, Ferenc , 
Károly, Gedeon, Miksa, Ábrahám, Ferdinánd, György, 
Gyula — urak 1 0 0 ft. Az alsó szöllösi s mártonfalvai ref . 
egyház tagjai 15 ft. 2 0 kr. = 115 ft. 20 kr. 

______ Közli Török Pál. 

HELYREIGAZÍTÁS. 
Lapunk idei 17-d ik számának „ B e l f ö l d " rovatában, a 

marosi e g y h á z m e g y e tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyvi 
kivonatában, több helyen, az e g y e s név után aláírása alatt, 
— több név után pedig aláírás alatti értelemzavaró k i -
fe jezések fordulnak elő, e he lye t t : atyánkfia és atyánkfiai. 
Midőn tehát utólagosan bocsánatot kérünk az olvasóktól 
és a cikk beküldőjétől ama hibáért, egyúttal meg is m a -
gyarázzuk, miként történhetett az : a beküldött kéziratban 
atyánkfia = Aa. atyánkfiai pedig = Aai. összevont rövidí-
téssel voltak kifejezve; a mi — gyakran nagy boszusá -
gunkra bölcselkedő — betűszedőnk pedig az első he lye t t : 
aláírása alatt, — a második helyett : aláirás alatti szókat 
szedvén, ama rövidítések érte lmezésében még nem e lég já-
ratos correctorunk azt hívén, hogy azok csakugyan azt j e -
lentik, egész ártatlansággal meghagyta azokat. Szerk. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lagi Mór. 

HIRDETÉSEK. 

P á l y á z a t . 
A szepesmegyei Wagendrüszeli evangélika polgári iskola 3-ik osztályának tanitó széke 

megürülven, — minden t. c. tanitó urak és kiképzett ifjak, kik ezen állomást elnyerni kivánják, 
fölszólittatnak, hogy bizonyítványokkal ellátott folyamodásaikat julius hó 1-jéig az egyház elöljá-
róságához küldjék be. 

A szükséges tudományos kiképezettség mellett az orgonálás is megkívántatik. — Fizetése 
készpénzben 300 o. é ft., 20 bécsi öl fa, szabad lakás, és az itt szokásos ünnep- és névnapi garasok. 

Kelt Wagendríiszelben, május 6. 1861. 
Fleischer Samu felügyelő, Nagy Gusztáv jegyző' Lám Lajos helybeli ev. lelkész. 

( 3 - 1 ) 
Pest, 1861. Nyomatott Enge l é s Mandellonál , ( E g y e t e m ntca) 2. az. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D Ó -

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

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

GYENGEBB EGYHAZAINK ÖSSZEKÖTÉSÉT 
AJÁNLÓ NÉZETEK. 

„Protestáns Egyházi és Isk. Lapuunk f. év 
16-ik számában: ,,Hogyan lehetne a protestáns 
papság állapotán segíteni vagyonilag" stb. cím 
alatt egy, a kisebb egyházak affiliálását ajánló 
cikk jelent meg. Ismeretlen közlő erős meggyő-
ződéssel ugyan; , de némi tartózkodással közli 
átgondolt s jónak talált nézeteit, félvén a meg-
köveztetéstől. Közlő őszinte vallomása után két 
dologról győződtem meg, mit csekély tapasztalá-
som után eddig is hittem; de talán kimondani én 
sem mertem. — Egyik, hogy a lélek rugékony-
ságát ólomsúly alá temető anyagi szegénység 
dacára is, több nemes ösztönéből még ki nem 
vetkeztetett, el nem satnyult szellem, melegen 
érző kebel, tisztán gondolkodó fő, töprenkedik 
lelkészeink nyomorult sorsának enyhítésén, s ez 
által egyházi életünk emelésén. Másik — s itt 
inkább általánosságban szólok, semmint közlőre 
célzólag — hogy sokan látjuk a fogyatkozást, 
felfedezzük a segíthető módokat, de szólani nem 
merünk, mert anyagi szegénységünk miatt, ron-
gyoskodó, gyakran éhező alárendeltségünkben 
elvesztjük az önbizalmat, s szólani ott sem me-
rünk, hol hallgatni vétek. Pedig néma gyermek-
nek anyja sem szolgálhat. A beteg érzi legjobban 
hol fáj, s ha a baj okai, körülményei kifejtetnek 
az orvos előtt, biztosabb a cura. fía nem panasz-
kodunk, méltán azt hiszik, nincsen semmi bajunk. 
Szóljunk tehát, s tisztelt közlő nézeteinek barátai, 
vagy ellenei, ne rettenjenek vissza a fontos tárgy 
többoldalu| megvitatásától. Nagyon megérdemli 
az a fáradságot, akár a gyülekezetek erkölcsi 

életése való hatását, s terheik könnyebbitését, 
akár lelkészeink szellemi gyarapodását , akár 
nyomorult sorsuknak enyhítését veszsziik tekin-
tetbe. 

Mig legkivihetőbb gyógyszerül az aftiliálási 
elv alkalmazását elfogadom — az életbeléptetés 
mikéntjét tapasztaltabb fők bölcseségébe, s az 
e.-h.-i testületek gondoskodásába ajánlani célsze-
rűbbnek látom: — legyen szabad nekem is az 
elv alkalmazásának szükségességét, célszerűsé-
gét következő okokkal támogatni megkísér-
tenem. 

Vegyük p. o. a felső-szabolcsi egyházme-
gyét 91 lelkészszel ellátott egyházával. — Pél-
dául mondom, mert több egyházmegyéink is 
vannak hasonló helyzetben.—Ezen 91 lelkészszel 
ellátott egyházból 40 talán birja becsületesen 
díjazni papját, az egyes hallgatók nagy megter-
helése nélkül; de 51 bizonyosan nem. Itt tehát 
csak az egyes hallgatók nagy megterheltetésével 
lehet, nem ugyan becsületes, hanem nyomorúsá-
gos papi jövedelmet összehozni. 

Ennek első szomorú következése az: hogy a 
túlterhelt hallgatók megunván a nagy fizetést, 
mit többnyire éhező papjuk maga kénytelen be-
hajhászni , benne egy folytonos adó-exequálót 
látnak, s a tiszteletteljes bizalom helyett gyűlö-
lettel morognak, a soha le nem rázható, s folyto-
nosan fizetést zaklatni kényszerült lelkész ellen. 
— A hirdetett ige szivet, lelket emelő, erkölcs 
nemesítő, szeretetre, vallásosságra buzdító ere-
jének, hatásának első feltétele, a hirdető iránti 
szeretetteljes tifcztelet, bizalom. Lehet-e ott ezek-
ről szó, hol a gyülekezet a szószékről beszélőben, 
lelkipásztorát felejtve, adóztatóját látja csupán, 



s a Krisztus evangyéliomát ihlett kebellel hirdető 
helyett, fizetésért beszélőt látni kénytelen; mert 
hiszen tegnap exequáltatta be rajta a köböl ga-
bonát, s ma gyermekeivel együtt éhezni kény-
szerül a szegény hallgató. Igy a lelki táplálékot 
testi éhségének okozójától bizony nem a legjobb 
szivvel veendi. 

Második szomorú következése az: hogy az 
adó-exequálóvá aljasulni kényszerült szegény 
pap, még lealacsonyított lelkészi méltósága árán 
sem képes elegendő évi kenyérhez jutni. Gyakran 
nélkülözni, rongyoskodni nemcsak maga, de vele 
szeretett nője s kedves gyermekei is kénytele-
nek. Maga talán megbirkóznék a nyomorral, s 
erős lélekkel tűrné sorsát, ha ugyan lelkében 
érzett hivatásból, nem pusztán kenyérkeresetből 
lépett a lelkészi pályára. — Mert nem kevés lelki 
erő kellett ahhoz, hogy valaki nálunk az eszményi-
leg szép ugyan, de a gyakorlatban Ínséges lelkészi 
pályára lépjen. — De ha nyomorral küzdő ked-
veseire gondol, megtörik lelki ereje s megátkozza 
a napot, melyen családjának jobb anyagi állást 
biztosító munkára, keresetre képes ifjú éveit val-
lásos lelkesedésének hozta áldozatul. Ki már ja-
vulni nem is reménylett sorsa kényszerítő hatalma 
alatt ennyire jutott, lélekben ennyire megtört, — 
hiszen ő is ember, embertől ne kívánjunk emberfe 
lettit, jézusi elvek vallói lehetünk ugyan, de maga a 
mester egyikünk sem, ehhez isteni erő kell — 
lelkesedhetik-e az tovább szent hivatala buzgó 
folytatására, lelkesedhetik-e az magasztos esz-
mékért, minő az emberiség tiszta erkölcsisége, a 
népnevelés boldogító gondolata, s az emberiséget 
egy testvéresült családdá összefűző szeretet? 
Sőt, ha emberfölötti erővel birva lelkesedni 
képes lenne is, hatalmában állana-e a kor igé-
nyelte nélkülözlietlen eszközöket saját tovább 
képzésére s ezáltal hatása növelésére megsze-
rezni V Legelsőbben is szabad időre lenne szük-
sége, hogy csendességben elmélkedve tanulmá-
nyozhasson*, de idejét kenyérkeresetre, gazdálko-
dásra kell fordítania, ha ezt elhanyagolja, a be-
tevő falattól fosztja meg gyermekeit. S ha önma-
gát feledő lelkesedésben erre is el tudná magát 
határozni, fűtött szoba, gyertya, jó könyvek, 
napi lapokra lenne szüksége; ezekre pénz kell, 
neki pénze sóra is alig van. Ezt sem tehetvén, 
segédeszközök nélküli egyoldalú önészlelésre 

szorítkozhatnék csupán, s ha igy kifőzne is va-
lami jót, megtestesitni szándékolt eszméit emberek 
közé, társaságokba kellene vinnie, de a rongyos 
öltönyéről lesíró nyomor seholsem kedves ven-
dég, tisztesebb ruhát szerezni módjában nincs, s 
hacsak a szemérmet le nem vetkezte, elbuvik 
rejtekébe, még vasárnap is szégyenkedő képpel 
lép a szószékbe, s egy kérő fohászt bocsát Iste-
néhez, hogy vétkül ne vegye, hogy szentházában 
hozzá méltó öltönyben nem jelenhetik meg. 

Harmadik szomorú következése apró, lelké-
szeit tisztességesen díjazni nem tudó, és mégis 
saját lelkészekkel ellátott, s ilyen minőségben 
fentartani akart gyülekezeteinknek az, mit az 
egyszeri pataki tanár collegájának mondott, mi-
dőn ez valamely kapakerülő theologust vissza 
akart hagyni: „ne bántsa collega uram! Lukára 
is pap kell, én pedig, sem collegám el nem me-
gyünk/ ' Igen, lelkészszel ellátott egyházaink 
száma nagy, de lelkészét tisztességesen díjazható 
kevés; innen theologiai intézeteink felügyelői 
azon szomorú helyzetbe érzik kényszerítve ma-
gukat, hogy vagy minden kapakerülőt, kik más 
pályán kenyérhez jutni nem reménylenek, fel kell 
venniok theologusaik sorába, vagy ha meg akar-
nák választani papnövendékeiket, egyházaikat 
hagynák leendő papok nélkül. Mert szegény 
egyházaink nagy számának megfelelő arányban 
tehetségesebb fiatal emberek nem fognának vál-
lalkozni. Hogy jelen körülmények közt is több, 
valóban jeles lelkészeink vannak, tagadhatatlan. 
De magunkat ámitanánk, ha azt hinnénk, hogy 
derék lelkészeink ép oly emelkedett lélekkel len-
nének, p. o. Benki mint debreceni papok. S ha, 
midőn theologusok lettek, nem lett volna remé-
ny ök debreceni pappá lehetni, Benkért is örömest 
lettek volna 5 — 6 évig theologus, 3—4 évig 
rector, 5—10 évig káplán. Ha jobb jövő a papi 
pályán nem kecsegteti őket, bizonyosan inkább 
lettek volna ügyvéd, mérnök, vagy bármi más, 
mint a 100 ftot sem jövedelmező Győröcskén 
pap. Más részről az is igaz, s ezt épen e körül-
ménynek tulajdonítom, hogy együgyü tehetetlen, 
hogy ne mondjam, a lelkészi hivatal betöltésére 
képtelenek száma is nagyobb, mint többnyire 
tisztességesen díjazott alföldi papjaink gondolják, 
ha Gömör, Felső-Borsod, Abauj, Felső-Zemplén, 
Ung, Bereg, Ugocsa, Szathmár, Felső-Szabolcs 



egyházmegyéket nem ismerik. Hol épen ez okon 
gyakran a derék, érdemes lelkészek is a külön-
böztetni nem tudók által kevés tiszteletben, de 
annál több fel sem vevó' mellöztetésben része-
sülnek. 

E bajokon tehát segiteni kell, még pedig a 
legkönnyebben kivihető, legbiztosabb, leggya-
korlatibb uton, a kisebb s önállólag lelkészt 
tisztességesen dijazni nem tudó egyházak affiliá-
lása által. 

Itt tudom, több elfogult inpracticus meg-
rettenve hökken vissza, ki a protestantismus 
biztos fenállhatását, továbbgyarapodását a mi 
viszonyaink közt, lelkészeink nagy számától föl-
tételezi, ki minden lelkészben egyházunk védfa-
lát, hitelveink terjesztésének elöharcosát tekinti. 
Én is egyházunk védíalát, hitelveink elöharcosát 
tisztelem a prot. lelkészben. De mig a hon forró 
szerelmétől lelkesült s egyszersmind becsületesen 
élelmezett, ruházott katonát hősnek tudom tar-
tani ; addig az elrongyollott, kiéhezett nyomorult, 
s roszul fizetett zsoldért is fegyvert hordozni 
kényszerült szolgákat hitvány csőcseléknek te-
kintem. U g y vagyok meggyőződve lelkészeink-
ről is, s dobjanak bár követ fejemre, én meggyő-
ződésemet leplezetlenül kimondom. Csak az em-
beriség szent ügyéért lelkesült, diszes de nehéz 
hivatásukat buzgón betölteni akaró, erre képes s 
egyszersmind tisztességesen díjazott lelkészeket 
tudom megannyi evangyéliumi hősöktil tekinteni, 
Mig a pusztán kenyérkereseti kényszerből papi 
pályára lépett s még ezt sem talált tehetetlene-
ket, vagy a nyomor alatt lélekben megtörteket 
ilyenekül tekinteni nem tudom. Egész tisztelet a 
kivételeknek, mert hogy ilyenek is vannak, nem 
tagadom; de egy,-két fénylő napsugár még nem 
éltető meleg, s egyházunknak éltető melegre van 
szüksége. Isten látja lelkemet, én a jézusi elve-
ket nemcsak hiszem és vallom, de az egész emberi-
séget ez elvek vallói- és követőivé szeretném 
tenni; mindazáltal a győröcskei 100 ft. jövede-
lemmel sem biró s egyházfiánál kosztolni kény-
szerült lelkésztől még sem birnám követelni, hogy 
az mind a lelkészi hivatal folytatására megkíván-
tató ismeretekkel birjon, mind hivatalának buz-
gó betöltésére ernyedetlenül lelkesülni tudjon. 
Egyházunk védfala az erkölcsiség és tiszta tudo-
mány. Elül küzdő hősei, a tudomány tiszta vilá-

gával, a lelkesedés fáradhatlan buzgóságával 
felfegyverkezett lelkészek, nem pedig az imitt-
amott összeszedett prédikációkat, jól roszul be-
tanult, minden évben elől kezdett s újra végig 
ismételt léviták. Nekünk a szó teljes értelmébeni 
lelkészekre van szükségünk, olyanokra, kik mind 
tudományos készültséggel, mind buzgó akarattal, 
lelkesedéssel, mind az egyházi élet vezetésére 
megkivántató ügyes tapintattal, mind állásuknak 
megfelelő egyszerű s mégis tisztes megjelenéssel 
bírjanak. Ilyeneket pedig csak ugy nyerhetünk, 
ha leendő lelkészekül nem leszünk kénytelenek 
minden kiképezhetetlen kapakerülőt elfogadni, s 
ha a vállalkozott tehetségesek lelkierejét az 
anyagi szükség alatt megtörni nem engedjük. 
Ezt pedig akkor tehetjük, ha minden egyes lel-
kész számára, nem ugyan fényes és rangos, de 
mégis legalább a mindennapi szükségeket fedező 
tisztességes jövendelmet biztosítani tudunk. 

Ezt szerény véleményem szerint az affiliá-
lási uton tehetjük legbiztosabban, legkivehetőb-
ben, az egyes hallgatók nagy megerőltetése 
nélkül, s a célt mégis elérve. Alkossunk minden 
három-négy kis egyházból egy lelkészséget, s 
azt nyerjük vele, hogy mind a fizetők terhén 
könnyebbíthetünk, mind a tisztességesen fizetett 
lelkészben a szükséges kellékeket megkívánhat-
juk. Higyék el nekem, kik a lelkészek legio- szá-
mában vélik találni a protestáns egyház biztosi-
tékát, ama három vagy négy egy lelkészséggé 
alakult egyházban sokkal több hatása leend egy 
derék, buzgó lelkipásztornak, mint a mostani 
lelkiekben és testiekben sínylődő négynek. 

Ne higyék nagyon tisztelt hitrokonim, mint-
ha a reformatio elvéből folyó s tőle elválhatlan 
postulatumként helyezték volna őseink minden 
szögletbe papot. Nem, ezt ama nehéz idők egy-
házunkat halállal fenyegető üldözései ellenébe 
szegezett önfentartási ösztön kívánta igy. S az 
üldözött üldöztetése tárgyán, mint legféltobb kin-
csén magasztosult szeretettel csügg; innen lehet 
kimagyarázni amaz önfeláldozó, valóbaji hősies 
készséget, melylyel ifjaink vallásunkért az ül-
döztetésen kivül még a szükség martyrjaivá is 
szentelték magukat, s épen ezáltal, midőn pa-
pokká, egyszersmind a reformatio hőseivé is 
lettek, s exaltált lelkesedésükben elég erősek 
voltak megküzdeni az anyagi nyomorral. Azt sem 
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kell felednünk, hogy azon kor igényei könnyeb-
ben kielégíthetők voltak, mint a jelen tovább 
fejlődött, igy mind szellemi, mind anyagi esz-
közöket nagyobb mértékben igénylő kor. Most 
már, hála a szeretet Istenének ! a vallásos türelem 
szelid korában létezlietésünk kivülről fenyegetve 
nincs; igy megszűnvén az ok, az okozaton is 
lehet, sőt kell, célszerűen a kor kívánalmai sze-
rint módosítani. Ifjainkra nézve is megszűnvén a 
hősies felmagasztaltság martyr-koszorut ígérő 
kora, meglazultak a lelkesedés ösztönei, — s ne 
ámítsuk magunkat —szegénységben nyomorogni, 
csak a másként kenyérhez juthatni nem reményit 
tehetetlenség vállalkozik; s ha tehetségesebb ifjaink 
vállalkoznak is tisztességesebb jövedelmű egy-
házba juthatás reményében, s számításukban csa-
latkozva , valamelyik siralomvölgyi egyházba 
jutnak: az anyagi szegénység lélekben töri meg 
őket, s egyházunk semmit sem nyert bennük, a 
polgári élet pedig egy tehetséget vesztett el. 

Most már egyházunk élete kívülről biztosítva 
levén, belülről kell azt kifejtenünk erkölcsi élet 
kifejtése, értelmiség, felvilágosodás terjesztése 
által. Csak ugy felel meg egyházunk a reformá-
tió feladatának, ha erényes mivelödés, józan fel-
világosodás , a természeti, vagy helyesebben, 
isteni jogokon alapult világnézetek terjasztése 
által az emberiség előbbmenetelének vezérfák-
lyáját lobogtatja kezében. Ehhez nélkiilözlietlen 
kellék, hogy maguk az egyházi életvezetői,az isteni 
igazságok hirdetői, a felvilágosodás terjesztői, az 
erkölcsi élet irányadói, a népnevelés felügyelői, 
vezetői is kellően képzett egyének legyenek. 
Ezt viszont ugy kívánhatjuk, ha fáradozásaik 
közepett tisztességes kenyeret is tudunk adni 
kezeikbe; s hogy ezt tehessük, szervezzük ugy 
egyházainkat, hogy sem a hivek a szükséges 
lelkészi gondoskodást, sem a lelkészek a szüksé-
ges kenyeret ne nélkülözzék. Ennek pedig sze-
rény nézetem szerint legkönnyebben kivihető 
módja az apróbb egyházak affiliálása, tago-
sítása. 

Legkönnyebben kivihetőnek,- s legcélra 
vezetöbbnek tartom e módot: mert ezáltal mind 
a hivek, mind a leendő lelkészek sokat nyernek, 
és semmit sem veszítenek. A hivek első nyere-
sége, hogy három,négy, most ugyan annyi lel-
készt fizetni, annyi lelkészlakot fentartani kény-

szerült egyház egy lelkész tisztességes díjazására 
egyesülvén, bizonyosan minden egyes hallgatóra, 
a most fizetettnél kevesebb teher esik s könnyeb-
ben viselheti. Másik nyereségük: hogy kevesebb 
teherviselés mellett, képesebb, buzgóbb, minden 
tekintetben alkalmasabb lelkész nyerhetésére tart-
hatnak igényt, s bizonyosan nyerendnek is. A 
leendő lelkészekre nézve első nyereség minden-
esetre az igy nyerendő tisztességes jövedelem. 
Másik az ebből eredő lélekvidorság, önbizalom, 
a mindennapi szükség által el nem lankasztott 
buzgóság hivatala erélyes folytatására. A tisztes-
séges anyagi állás nem megvetendő feltétele a 
tiszteltetésnek is. Az egész egyházi testületre 
nézve felszámithatlan nyereség, ha ezáltal mind 
lelkészei nyomorult sorsán, mind az egyes hivek 
súlyos terhén könnyíthet, a nélkül, hogy ez a 
valláserkölcsi élet gyarapodásának rovására tör-
ténnék. Nem történik pedig arra, mint már fen-
tebb is megmutatni igyekeztem: mert habár ilyen 
helyeken három,-négy lelkész helyett egyet bir 
ugyan; de ez egy tisztességesen dijaztatván, 
méltán megkívánhatja tőle, hogy mind hivatalá-
nak megfelelő képzettséggel bírjon, mind buzgón 
megfelelni tudjon és akarjon; mig most a négy 
éhen nyomorgótól e kellékek egyikét sem 
követelheti, s ha követelné sem találhatná 
fel. Ha lelkészeink mindenütt tisztességesen di-
jaztatnak, már a theologiábalépés alkalmával 
megválogathatjuk ifjainkat; most ezt nem tehet-
jük, mert — „Lukára is pap kell.'4 

Még a várvavárt s életszükséggé vált do-
mestikát sem hagyhatom érintetlenül, mit, hacsak 
egyházunk életét örökös stagnatioban sinylőd-
tetni nem akarjuk, okvetlen létre kell hoznunk. 
Nem továbbterjesztés végett közforgalomba bo-
csátott s el- vagy nem fogadtatásra váró eszme 
az, de mindnyájunk által elismert halaszthatlan 
szükség. Igy minélelőbbi létre-jövésében vetett 
reményem kétkedni nem tudó hit. De ezen erős 
hitem mellett sem tudom azt boldog képzelő 
tehetséggel kimerithetlen kincsbányának, vagy 
Izrael minden fia által kényekedve szei int igénybe 
vett égből hullott mannának tartani. Az egyes hivek 
áldozatul hozott filléreiből megtöltött erszényt 
csak más uton nem fedezhető életszükségek ve-
hetik igénybe. Mig egyrészről az öszegyháznak 
életszükség parancsolta teendője, ily segédforrást 



minélelőbb nyitni, másrészről mellőzhetlen köte-
lessége minden szükségtelenül elszivárogtató 
hasadékot elzárni. Ilyen szükségtelenül elszivá-
rogtató hasadéknak tekinteném én, ha minden 
jelenleg saját lelkészszel biró, s a valláserkölcsi 
élet vezetése veszélyeztetése nélkül egyesithető 
apróbb egyházainkat a domestica rovására, 
ilyen minőségben tovább is fen akarnánk tartani. 
Mert igy szükséget szenvedő lelkészeink nagy-
száma a begyülendő összeg legnagyobb részét 
aligha igénybe nem venné. A felállítandó do-
mestica nem az apróbb községekben felesleges 
számmal élősködő s tétlenül élősködni óhajtó 
léviták appanagea, de egyházunk életét, felvi-
rágzását biztosító intézet akar lenni. Következés-
képen csak más uton nem fedezhető s el 
sem mellőzhető életszükségeinket utalványozhat-
juk reá. 

Iklódi Márton. 

ISKOLAÜGY. 

1861-ben TAVASZHÓ 4-dik S EZT KÖVETŐ NAPJAIN 
PESTEN TARTOTT HELY. HITVALLÁSÚ EGYETEMES 

TANÜGYI ÉRTEKEZLET JEGYZÖKÖNYVE. 

1) Török Pál és Tisza Kálmán elnök urak meleg 
szavakkal üdvözlék a választmány tagjait, óhajtva, hogy 
azon buzgalom, melyet a választmány a nyomás alatt kifej-
tett, növekedjék folytonosan, s azon egyesületi szellem, 
mely e 4 egyházkerületet a tanügyi választmányban egybe-
forrasztotta, tovább is szeretettel ápoltassák. 

A választmányi ülésekre megjelent tagok itt tudo-
másul följegyeztetnek: 

a) A dunamelléki kerületből: Ballagi Mór, Gönci Pál, 
Szönyi Pál, 

b) A dunántúliból: Bocsor István, László József, 
Nagy János, Tarczy Lajos, 

c) A tiszáninneniböl: Ragályi Károly, Zsarnay Imre, 
Hegedűs László, Kun Bertalan és Erdélyi János, 

d) A tiszántúliból: Benedek Lajos, Révész Imre és 
Veres László urak. 

Ezeken kivül a tanügy iránti szeretetből az üléseket 
meglátogatták még tek. Sárközy József és Boros Mihály al-
ispán, tisztelendő Cserki István lelkész és Peti József ta-
nár urak. 

2) Török Pál ur jelenté, hogy a 3-dik népiskolai osz-
tály számára kivánt azon két hittani kézikönyvről, melyek 
1860-dik évi september végére, mint eleve kitűzött határ-
időre beérkeztek, Révész Imre, Révész Bálint, Dobos János, 

Kun Bertalan és Tatay András urak beadták bírálataikat, 
melyek felolvastatván, kiviláglott, hogy 

4) biráló egyező véleményezése szerint a „nekem, 
mind életemben, mind halálomban stb" jeligéjű munka, ha 
szinte sikerültnek látszanék is didacticai szempontból, de 
tartalom, tudomány, szabatosság és világosság tekintetében 
annyira hátramarad, hogy az a népiskolákban szükségelt 
kézikönyvül épen nem használtathatnék. 

A másik , , t u d j a az ur, kik legyenek övéiu jeligéjű 
munka szerzőjét két biráló kézírásáról felismervén, róla 
tüzetes véleményt nem ad; a még fenmaradt 3 biráló közül 
2 egyezöleg kimondja, hogy az a tanügyi választmány által 
kijelölt célra egyáltalában nem használtaíhatik részint tartal-
máért, mely sok helyt tudományosan beburkolt és elhomá-
lyosított hittani tárgyakat hord és rak egymás után, több 
tárgyakban a Helvetica Confessiótól eltér, hiányzik belőle 
az egyházróli tan; — egyébiránt annyira terjedelmes, hogy 
már tömegénél fogva sem lehetne egy osztály kézikönyve; 
— végre nyelve áradozó, nehézkes és gyakorlatlan. 

E véleményezések következtében egyik pályamű sem 
találtatott jutalomra, avagy csak dicséretre is érdemesnek. 

3) Ugyan Török Pál ur előmutatta a legközelebb 
mult értekezlet alkalmával birálókul megkért Bocsor Ist-
ván, Gönczi Pál és Szönyi Pál uraktól beadott 3 földrajzi 
munkák fölött irt bírálatokat. 

Ezekből kiderült, hogy a „fieXezv] ro 7ravu jeligéjű 
munka szerzője nem követte azon alapelveket, melyek a 
népiskolai szervezetben kijelöltettek; tartalmát illetőleg 
sok helyt a gyermek ismeretkörét haladó eszméltről b e -
szél ; — Magyarország földiratában Erdélyről nem is em-
lékezik ; itt- ott lényeges tévedések olvashatók; mathema-
ticai földrajzában a methodusra, mely szerint a közelebbiek-
ről menjen a távolabbiakra, nem ügyel, vezérkönyve nincs. 

Az „ E n j ó t akartam" jeligés pályamunka hasonló 
hibákban sinylik. Nem a legkönnyebbek ismertetésén indul 
el, nem ügyel arra, hogy a már megismertekhez csatol-
tassék a továbbvitel, több állításai szabatlanok és hibásak, 
némely szakaszok fölösleges részletességgel Írattak le, mód-
szernek, Socratesi-nézleti tanításnak nyoma sincs, a mathe-
maticai földrajz csak pár szóval van érintve, vezér -
könyve a kézikönyvbe adott tárgyakat csak bővebben i s -
merteti, a helyett hogy a súlyt — a mi fő volna —• a mi-
kéntre fektetné. 

A harmadik „Ha a föld Isten kalapja stb" jeligéjű 
pályamunka, időközben szerzője által visszavétetvén és k i -
nyomatván, a róla irt bírálatok mellőzendőknek hatá-
roztattak. 

Az előadottak nyomán a földrajzi pályamunkák közül 
sem találtatott egy is jutalomra s igy kinyomatásra érde-
mesnek. Minek következtében a jeligés levelkék e l ége t -
tetvén, határoztatott, hogy midőn majd e pályázás ered-
ménytelensége hirlapilag közzététetik, egyúttal e pálya-
munkáknak az illető szerzők általi visszavehetése j e l e n -
tessék ki. A pályázás utján e szerint sem hittani, sem föld-
rajzi alkalmas kézikönyvekre nem tehetvén szert a választ-
mány, miután az egyes egyházkerületek egyéb, tán inkább 



célravezető eszközök alkalmazását e választmányra bízták: 
egyhangúlag oda nyilatkozott az értekezlet, hogy hittani 
ugy, mint földrajzi kézikönyveknek a választmány által k i -
jelölt elvek utáni készitésére szakavatott s irodalmi mun-
káikról ismert férfiak kéressenek föl, nevezetesen földrajz 
írására Bocsor István és Gönczi Pál urak azonnal egyező 
értelemmel fölkérettek; a hittani kézikönyv Írására pedig 
titkos szavazat utján Dobos János és Árvay József, ha pedig 
ezek egyike nem vállalkoznék, Kis Gábor urak választattak, 
— szoros idő, mely alatt e munkák elkészüljenek, nem sza-
batván ki. Egyébiránt fentartja magának a választmány, 
hogy a benyújtott munkákat szakférfiaknak véleményezés 
véget t kiadandja, hogy a netalán kívánt javításokat a szer-
zők által eszközöltethesse. 

4 ) Jelentette elnök Török Pál ur, hogy erkölcsi olva-
sókönyvül, mi a pápai gyűlésről pályázásra volt kitűzve, 
e g y munka sem érkezett. 

5) Jelentette elnök Török Pál ur, hogy a pályázásra 
újból kitűzött „Beszéd- és értelemgyakorlatok"-ra f. évi 
april 1-séj ig , mint határidőig egy munka érkezett e követ-
k e z ő je l igéve l : „ K é s z í t s ü k el növendékeinket." 

E munka megbirálására Árvay József, Gönczi Pál, 
László József, Szönyi Pál és Lengyel Zsigmond urak v á -
lasztattak azon kéréssel, hogy bírálataikkal f. évi augus-
tus 3 l - d i k napjáig elkészülni szíveskedjenek. 

6) A pápai jegyzőkönyv 5-dik száma alatt az ABC-s 
és hozzátartozó vezérkönyv irása újból pályázásra bocsát-
tatván f. évi april 1-séj ig , mint eleve kitűzött határidőig 4 
munka érkezett: 

Az l - s ő számúnak j e l i g é j e ; „Tanítsd a gyermeket" 
stb. Két kötetben. 

2-dik számúnak jel igéje : „Sapere aude, incipe" 
Két kötetben. 

3-dik számúnak je l igéje: „Ki mint vet, ugy arat." 
Egy kötetben. 

4-dik számunak je l igé je : „írj, tégy, csatázz, mint 
adák az istenek" stb. Két kötet. 

Ezeknek megbirálására Nagy László, Zsindely István, 
Veres László, Váli Ferenc, Kovács János urak kérettek fel 
azon óhajtással, hogy bírálataikat f. évi augusztus 3 l - d i k é i g 
főt. Török Pál úrhoz beküldeni szíveskednének. 

7 ) Miután a beadott bírálatok fölött e választmánynak 
bíráskodni sem hivatása, sem szokása; következőleg a b e -
érkező bírálatok registrálására a közgyűlés összejövése f e -
les legesnek látszik: 

E legközelebbi 5 és 6 pontok alatt kért bírálatok fe l -
olvasására s azok folytán következő intézkedésekre a vá-
lasztmánynak azon tagjai, kik september elején Pesten 
leendnek, alválasztmánykép tisztelettel megbízattak e k ö -
vetkező utasításokkal : 

a) Ha az első és másodrangú jutalomra érdemes mun-
kák találtatnának: az alválasztmány azonnal csak az első 
rangú nyomtatásáról intézkedjék, a 2-dik rendürőli intéz-
kedés az őszi közgyűlésnek hagyatván fen. 

b) Ha csak 2-dik rangú jutalomra érdemes munka 
találtatnék, csak ennek nyomatása lesz elintézendő; az 

arróli intézkedés: első rendű munkanyerés végett hirdet-
tessék-e uj pályázás? a jövő egyetemes gyűlésnek tar-
tatván fen. 

c) Az ABC-s kézikönyv a pápai nyomdában n y o -
massék 40 ,000 , a hozzátartozó vezérkönyv pedig 3000 pél-
dányban; mindegyikben, a hol szükséges, köre metszett 
irásbetük is használtatván. A kézikönyv betűi Angol-Cicero, 
a vezérkönyvé pedig Angol-Garmond legyenek. Miután 
hibátlan nyomás kívántatik: a correcturai dijt a nyomda a 
nyomatási költséghez számithatja, de ép azért a hibátlan-
ságról felelős leend. Azon esetre, ha netalán bizonyos ja -
vítások feltétele alatt fogadtatik el a pályamunka: a s zer -
zővel e tekintetben érintkezésre, valamint a nyelvtani h i -
bátlanságra felügyeléssel , Pápán Tarczy Lajos, S.-Patakon 
Árvay József, urak bízattak meg. A nyomatás és egyes 
példány árára nézve az alválasztmány figyelmébe az eddig 
követett mód és szabályok megtartása ajánltatott. 

8) Jelentetvén, hogy az erkölcsi olvasókönyv, melyet 
a tanügyi bizottmány S . - Patakon 6000 példányban n y o -
matott volt, az első szükségletre sem lett e l é g : annak új-
bóli, még pedig most már 4 0 0 0 0 példányban kinyomatása 
elhatároztatott. 

A s.-pataki nyomdász ajánlotta költségvetés elfogad-
tatott, nevezetesen: 

a) 40 ezer példány 4 % ív, 12-d. rét. 
Szedés, nyomás, papír, keménykötés vászon sarokkal, 

szines borítékban 8 y 2 kr. ujp., vagyis 3400 uj forint 

b) Szatmár, Bereg és Szabolcs-megyékben eső e s -
peres urakhoz 500 példány elszállításáért 1 ft .„ messzebb 
levő helyekre a rendes sulydij. 

c) A pakolási költség mérsékelten fog számíttatni. 
A nyomatásra felügyeléssel Árvay József ur bíza-

tott meg. 
9 ) A heidelbergi kátét i l letőleg jelentetett, hogy 

mind főt. Zsarnay Lajos, mind nagyt. Dobos János urak 
félév alatt készen leendnek. 

10 ) Jelentette egyházi elnök ur, hogy Kun János ur 
énektanítása bírálat alatt van, mely is a jövő ülésekre b e -
váratik. 

11 ) A pesti jegyzőkönyv 5-dik pontját i l letőleg: 
A földtekére nézve az akadémiai földteke tárgyában 

jelentetett, hogy annak réztábláit az Akadémia Emich 
könyvkiadónak adta át, mivel az nem volt képes még e r é z -
táblák birtokában is földtekét oly árért előállítani, mely 
egyéb földtekékkel is versenyezhessen, miután e házában 
földteke készítéséhez értő mesteremberek nincsenek, — s 
ez oka, hogy azt mindeddig Emich ur sem birta kiállítani. 

A sikgömbfelek és Palaestina földabrosza tárgyában, 
mivel még a főt. egyházkerületek részéről a szükségelt 
mennyiség nem jelentetett, de továbbá, mivel a birodalmi 
pénzügy állása jelenleg sinlő állapotban van, minek követ -
keztében a megajánlott taneszközök még drágábban f o g -
nának a könyvárus által adatni, mint a mult őszi tervezet-
ben ajánlva volt: a mult ülési határozat foganatosítása ked-
vezőbb időre halasztatott. 

12) A pesti jegyzőkönyv 6-dik pontját i l letőleg : az 



iskolai rendtartásnak 2000 példányban kinyomatása Erdélyi 
János úrra bízatott. 

13) A pesti jegyzőkönyv 13-dik p. szerint a tanitói 
értekezletek és vasárnapi iskolák tartása iránt kért terve-
zet még eddig nem készíttetvén el, az a jövő gyűlésre a 
tiszamelléki egyházkerületi tanügyi bizottmánytól beváratik. 

14) E tanügyi bizottmány jegyzökönyve, hogy min-
den illetők bírhassák, 

A pápai nyomdában 500 példányban kinyomatni ha-
tároztatott. 

15) A pesti jegyzőkönyv 12-dik pontját illetőleg, mely 
is az egyes egyházkerületek tanügyi bizottmányának az 
egyetemes bizottmányhoz jelentését tárgyazza : 

Örvendetes tudomásul vétetett, hogy e tárgyban min-
den egyházkerület kellőleg intézkedett. 

16) A pesti jegyzőkönyv 14 pontjára nézve szinte 
jelentetett, hogy 

a katholikus iskolákban tanuló gyermekeink vallásos 
nevelésére nézve az egyes egyházkerületek lehetőleg ren-
delkeztek. 

17) Apestijegyzökönyv 10-dikpontjában foglalt gymna-
siumi és akadémiai szünidőt illetőleg jelentetett, hogy 

e tárgyat a tiszántúli kerület, tanárainak vélemé-
nyezés végett kiadván, ezek jelentése folytán e hóban tar-
tandó kerületi gyűlés fog határozni, — addig tehát a v é g -
intézkedés elhalasztatik. 

18) A pesti jegyzőkönyv 16-dik pontját illetőleg, mely 
a tudós iskoláknak a kerületi gyűléseken képviseltetéséröl 
szól, jelentetett, hogy 

e bizottmány ajánlatát már 3 egyházkerület elfogadta, 
a tiszántúli a legközelebb tartandó gyűlésében fog iránta 
határozni. 

19) A pesti jegyzőkönyv 9-dik pontjában foglalt 
tanári értekezletek tartását a kerületek elfogadták ugyan : 
de a tiszántúli kerület azt kivánja, hogy e választmány 
azon tanári értekezletek megalakulásáról, működéséről s 
azokban a különböző tanintézetek képviseltetési arányáról 
javaslatot készítsen. 

E kívánat teljesithetése tekintetéből a szükséges sta-
tistikai adatok egybegyűjtésére s általában a kivánt terv 
elkészítésére kiküldetnek Bocsor István, Erdélyi János, Veres 
László és Szönyi Pál urak, kik egyszersmind fölkérettek, 
hogy adataik nyomán alkotandó javaslatok elkészithetése 
végett a következő választmányi gyűlés helyén egy nappal 
hamarabb megjelenni szíveskedjenek. 

20) A pesti jegyzőkönyv 17-dik pontjában e választ-
mány szélesbitett körének megfelelöleg a kerületek ez ed-
dig népiskolai választmánynak: 

„Magyar ref. egyház egyetemes tanügyi bizottmánya" 
névvel fölcserélését elfogadták. 

21) A pápai jegyzőkönyv 17-dik pontjában a néptanítók 
anyagi jobblétéröl gondoskodás tárgyaltatván, jelentetett, 
hogy e tárgyban a debreceni egyetemes egyházi értekezlet 
sürgetöleg határozván, ezentúl a föt. convent fog az anyagi 
bajon segítésről gondoskodni. 

22) A bizottmány pénztárnoka az agiók folytonos 

hullámzása tekintetéből indítványozván, hogy a jutalom-
dijak kellő kioszthatása végett az egyes kerületek a rájok 
eső arany-összeget természetben küldenék be : 

Ez indítvány elfogadtatott, s valósítására ezennel a 
a föt. egyházkerületek teljes tisztelettel fölkéretnek. 

23) Szönyi Pál ur számadásai megvizsgáltattak, s té-
vén a jövedelem 8 aranyat, 167 ft. 17 krt,, a kiadás 8 ara-
nyat, 167 ft. 17 krt. semmi maradék nincs. Szönyi Pál ur a 
számadás további terhétől fölmentetett. 

Az oklevelek a bizottmány elnökének átadatván, a con-
venti levéltárba betétetni rendeltettek. 

24) A pesti jegyzőkönyv 8-dik pontja szerint gymna-
siumainkba behozandó tanterv vétetett tanácskozás alá, —• 
s miután a dunai kerületek még az iskolai év elején egy 
tantervet fogadtak el, mely a tiszai kerületek igényeinek 
nem látszik egészen megfelelőnek; miután továbbá e jelen 
mozgalmas kor nem alkalmas arra, hogy ebben a-teljes 
nyugalmat igénylő komoly tárgyalás kellően végeztethessék, 
abban állapodott meg a bizottmány, hogy 

Gymnasiumaink számára készítendő közös tantervről 
egy időre letennie kell, annyival inkább, mivel némi kü-
lönbségnek s igy bizonyos szabadságnak az iskolai élet 
mezején is meg vannak saját jó gyümölcsei. Azonban vala-
mint tetjes reménynyel, ugy szives óhajtással is van a bizott-
mány az iránt, hogy idővel, valamint a tanügy egyéb tár-
gyaiban valódi egység eszközöltetett, ugy a gymnasiumok 
tantervében is ily egységet elérni szerencsés leend. Addig 
is, mig ez megtörténhetnék, mély tisztelettel kéri a bizott-
mány a föt. e.-kerületekel buzgó ügyszeretettel s hatal-
mukban álló erélylyel felügyelni arra, hogy azon szép tan-
erőket, melyek a 12 évi nyomás alatt előteremtettek, épen 
a nemzeti és felekezeti művelődés és korszerű haladás é r -
dekében leszállittatni, vagy épen elenyészni ne engedjék. 

25) A bizottmány jövő ülései Debrecenben fognak 
tartatni,"a megjelenés határidejéül f. é. september 2 4 - k e 
tűzetvén ki. 

26) E jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesíttetett. 
Török Pál, egyh. elnök.—Jegyzette Tarczy Lajos, bízott-

mányi jegyző. 

ISKOLAI SZEMLE. 

Nt. szerkesztő ur ! Midőn csaknem az egész világot 
a politica s annak napi eseményei és a társadalmi élet 
hullámzó mozzanatai foglalják el, — szinte háttérbe szoru-
lunk a szelid múzsák bájoló ifjű életéből kifolyó óröm-s 
gyönyöreinknek leírásával. 

Szinte igy jártam én is. — Azonban a derülő és v i -
rágos tavasz önkénytelenül viszhangozván a bölcs király 
szavait lelkemben: ,,ime a tél elmúlt, — az eső elmúlt és 
ment, — szép virágok láttatnak e földön, — az éneklésnek 
ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön" 
— önkénytelenül készitének azon öröm-s gyönyöreimnek 
emlénykoszoruját, — természeti és polgári, mint egyházi 
tavaszunk virágaival együtt láttatni földünkön, kedves ma-



gyar hazánkban, — mely a mult télen zilahi oskolánk 
Szent falai között illatozva sietett volt a múzsák temploma 
áldozárjai és védenceivel hirdetni az érző szíveknek, 
h o g y itt is elmúlt a tél sat. s ifjainkban a hon reményvirá-
gai láttatván, eljött a hymnus éneklésének ,,Isten áldd meg 
a magyart" stb. s a múzsák ajkain elzengett szózatnak „Ha-
zádnak rendületlenül légy híve oh magyar" elzengése 
ideje: ^de a közbejött gátló körülmények miatt a termé-
szet és hon tavaszának jutott a honfikebel ez érzett öröm-
hangjait mint öröm-koszorut hallottam és láttam földünkön. 

Azért hát nt. sz. ur engedelmével szabadjon néhány 
pillanatig oda vezetni az olvasó figyelmét, honnan mint 
szent kútfőből buzog fel a haza ésnépszabadság óhajtott 
édenére, az üdv és boldogság kristály-folyója, t. i. az 
oskola szentelt falai közé. — Hisz különben is szebb 
jövőnknek — mely után buzgó imádság epedez százez-
rek ajakán — reményvirágai ott fogamszanak. 

Egy ily szebb jövő reményvirágait ápoló növeldénk 
a zilahi 3 elemi s 6 gymnasiális osztályú ref. tanodánk, 
melynek szinte 200-ra menő növendékei téli vizsgája 
Febr. hó 4 -kén kezdődve, 8 -kán végzödék be ,—a legszebb 
sükerrel, a hallgatók és szülék sz ív -és lélekemelő öröm-
s gyönyörűségével . 

Öröm volt látni hallani az alaposan okoztat tanár 
s tanítóknak, ugy az értelmesen felelt tanulóknak szép 
szorgalmi mutatványát, — a nyomasztó entwurfi § - sok l é -
lekölő szelleme dacára is. — Emlékemből kitörülhetlen 
lesz e néhány napja életemnek. 

Mint kis völgy ölében zöldelő fák árnyaiban felbuzgó 
forrás csöndesen szivárogtatja annak ezen virágaira az 
éltető nedve : ugy e kis tanodánk is már régóta szivá-
rogtatja hazánk s nemzetünk életébe a tudomány világával 
lángoló honfiúi tiszta szellemet s romlatlan jellemet. 

Sok derék fiai voltak s vannak hazánknak, kik itt 
kezdték szivni a tudomány tejét, itt növelni a nemzet i n -
telligentiája koszorúját.— És mindezt kinek másnak, mint a 
gondviselés őrködő kegyelmének köszönhetni, mely ko -
ronként támasztott s rendelt tanodánknak nagylelkű moece -
násokat, igen hü és lelkes gondnokokat, s buzgó tanárokat. 

A régieket most mellőzve, egy parányi tért vennék 
igénybe, engedelmével a t. sz. urnák, becses lapja hasáb-
jain, melyekben különben is, nem a világ tónusaként, 
mindig csak fris újdonságokon kapkodó, hanem a szel-
lemvirágokon állandóbb gyümölcsöket, örök vívmányo-
kat tenyésztő, — feltüntető — cél van kitűzve az e g y -
ház és oskola virágoztatása által a haza és emberiség 
szebb jövendőjére, —• megemlíthetni je lenleg buzgolkodó 
pártfogókat s működő lelkes tanárokat, tanítókat. — 
Hiszen oskoláink tanárai, hazánk azon hü és munkás nap-
számosai, kiknek fáradalmok, küzdésök méltánylása l e g -
édesebb jutalmuk szokott lenni. — A hon és nemzet 
kegye le tesége oltárán számunkra égő áldozat édesebb 
az ő napszámuk bizony nem szédítő dijánál. — A vagy 
hallgatag mellőzzük e méltánylásunkat azok iránt, — mi 
szülék, hallgatók s szi lágysági ref. egyházmegye, — 
mert mindhárman képviselve valánk, s mindhárom r é s z -

ről az örömben osztozánk, — azok iránt, mondom, kik 
ez alkalommal is ily szép bizonyítványát adák, mit tehet 
mit mutathat fel csak egy rövid fél évről is az ernyedetlen 
szorgalom, kitartás a tanoncok kiképzésében; s azok 
iránt, kik élénk színben tünteték s varázsiák elő ifjúi szor-
galmuk szent tüzével pindus, Pelion Parnassus zöld lom-
bokkal koszorúzta szép hegyeit , virányait, berkeit, mint 
meg annyi kedves jó reményű múzsái magyar Heli-
konunknak. 

A gyászos korszak kezdetén — a mult évtized elején 
— leszoríttatva az [akkori két je les tanár Hiri Ferenc és 
Sami László müködésök teréről, mint a vallás és hon 
ügyének mindig méltányolt s nagyra becsült fölkentjei, 
— oskolánk pusztán és kietlenül állva kiáltá „jöjj seg í t sé -
g ü l " — midőn bölcs egyházi kormányunk rendelkezése nyo-
mán kezdé megfűni a múzsák uj tárogatóját. 

Török István, — jelenleg igazgató tanár,—sok érde-
met szerezve tanodánk e léggé nem méltányolható uj s zer -
vezési buzgósága s ügyes tapintatával nem soká. 

Kerekes Sándor tanárral osztá a terheket, ki osko-
lánknak a szerencsétlen 11 évi gyászos korszak első éve i -
ben rendeltetett mellé hü bajnoktársul. — Későbbre a 
még hazánk felett most is borongó Nemesis nyomása alatt, 
—melynek ködfátyol képei még most isboronganak hazánk 
egén, — eljővén a megpróbáltatás napjai, iskolánk é letha-
lál kérdése, a lenni és nem lenni nagy próbája, midőn 
igy szóla az Ur lelke sugallatával a zilahi lelkes polgárság, 
vidékünk, egyházmegyénk buzgó hitteljes hivei Szilágyunk 
egyházi és polgári lelkes mentorai, papjai, iskolatanitói 
s népeinek testvéresült serge : „ legyen vi lágosság", s lön 
világosság, tanodánk élete, nyilvánossága biztasitva lön 
(zárjel közé tévén azon ohajtásom s reményemet, hogy a 
közbuzgóság ezen tavasz virágait , a zordon nyomasztó 
télies rendszer dacára is igy tüntette fel vidékünk, a 
boldogabb kor e tavaszló, s még virulandó szebb kikeleté-
ben gyümölcsökké érlelendi, zilahi iskolánkat oda emelte, 
hol állanak több honi tanodáink, mire csak akarat kellend). 
Poenixként kelve ki a nagy elődök hamvaiból uj l e lkese-
déssel a Wesselényiek buzgósága is, mely örökemlékü 
jeleket hagyott s hagyand ez iskolánk lételében, — hirde-
tendő, h o g y az utódok szép példái, erényei nem vetnek 
árnyat a jeles és buzgó elődök fényére, sőt szépen ra-
gyogó napjok világába koronként vegyitnek e g y - e g y 
fénysugárt. 

Avagy, hogy csak egy szépen tündöklő é g i - j e l t 
mutassak fel sub hoc signo vinces : fanodánk élte felett, 
hazánk, nemzetünk, vallásunk iránti buzgóság és k e g y e -
letesség követendő példányképe gyanánt, mely több 
ily égi-jelek lesugárzása mellett zilahi iskolánkra nézve is 
elmondhatnám, hogy az „nem volt, hanem lesz," mint 
például, midőn egy pár évvel ezelőtt az ó vagy régi 
emeletes iskolai épülettel szemben, hasonnagyságu épület 
kezdett a közbuzgóság alapján emelkedni. És midőn a fö l -
emelkedett falak ég felé nyulánkozva kezdék a múzsák 
aggódó bus dalát: „oh népek Istene, küldj egy remény 
sugárt" viszhangzani, el sem hangozhaték a szentelt falak 



közül, midőn hazánk és nemzetünk e nagy fiai aggódó 
tanodánknak igy szólának: „Én Mikó Imre kiállítok két 
tantermet minden szükséges kellékekkel. — Én id. Wes-
selényi Ferenc is kettőt. — És nekem is if. Wesselényi 
Ferencnek engedjenek át kettőt. — Jól van hát , én 
Wesselényi Farkas a fedelet tétetem s készíttetem el, 
hogy ebben is teljék be az irás: én és az atya egy vagyunk 
(Az ó iskolára is a fedelet néhai atyja báró Wesselényi 
Farka* tétette volt fel, hogy egymással' szemben ég felé 
emelkedve hirdessék, mint a buzgóság és lelkesedés vilá-
gító őrtornyai, az élő hitet és tiszta evangyéliumi sze l -
lemet. 

Hozzak-e föl több adatot a Wesselényiek buzgósá-
gára, hogy a tanári székek biztosítására mennyit áldoztak 
s áldoznak koronként tanodánk körül, avvagy felemlitsem-e 
id. Wesselényi Ferenc báró alezredes és iskolai főgondno-
kot, mennyire szivén hordozza iskolánk ügyét s lehető 
fölvirágzandását? N e m : szóljanak azok részletesebben, 
kik tanodánk gazdasági ügyeivel stb. bajlódnak — én csak 
annyit ezekhez: 

„Sok ily fiakat a Hazának" 
S gyámolokat az Isten országának.'4 

Lelkes gyámolai pártfogói iskolánknak a zilahi pol -
gárság is kiválólag: s hogy most ez alkalommal senkit ne 
említsek, csak iskolai gondnok Polgári Lajost hozom fel, 

s csak azért, hogy mint lelkes, buzgó, erélyes és jóltevö 
gondnok, ő tehetne leginkább bizonyságot azon sokszori 
áldozatokról, melyeket Zilah városa lelkes polgársága is 
minden vallás-és nemzeti különbség nélkül tett és teszen a 
nevelés oltárára.} 

Igy kiemelkedve a gyászosz rendszer ölő vészhullá-
mai közül a nyilvánosság terére tanodánk, kezdé magát a 
már lehanyatlott Entwurf-System szerint szervezni, midőn 
újból megnyílt a zárt tér Hiri Ferenc tanodánk veterán 
tanára előtt is, ki méltó tekintély iskolánk s egyházmegyénk-
ben. — Közép-Szolnokmegye értelmisége koszorújában is, 
mint tanár s polgár és táblabíró, érdemei méltánylatával 
foglal helyet. 

Lassanként erősödött a kis tanári kar, két tehetségdűs 
derék egyéniség , Deák Zsigmond és Baczó Gábor rendes 
tanárokban, mig az 1 8 5 0 - b e n kiürült tanodát már ma az 
irt rendes s még egy s e g é d - vallástanár V. S. személyében, 
hat segédtanítóval együtt vezetik a múzsák bájvidékein 
gyermekeinket, ifjainkat, hogy tizenketten — mind m e g -
annyi apostol — szent működésük nyomán megtestesítve 
közelítsék meg a koszorús költő jós igéi t : „Jönni fog, ha 
jönni kell, egy jobb kor" stb. 

A tanitók sorában első Dobai Sándor, ki mint 
veterán elemi s gymnasialis tanitó, újból is az iskola szer -
vezése és lehető fölvirágzása körül ernyedetlen szorga-
lommal buzgólkodik, és szép sikerrel működik a nehéz 
pályán. | 

Tisztelettel hajlok meg előttetek is Zilah városa ref. 
egyházának két régi [lelkes papjai, kiknek osztályrészül 

jutott az iskola körüli buzgólkodástokkal ujabb érdemeket is 

szerezni a nevelés és tanítás terén, Verestói Cs. Sándor és 
Fogarasi István t. barátim! (amaz mint vallás-s.-tanár, ez 
mint ideiglenes s.-tanitó folyván be tanodánk s ezáltal 
hazánk, válásunk felvirágzására). 

Nem különben titeket is illet az érdemkoszoru 
Szilágyi János, Márkus Soma, Sámi Imre és Nagy 
Zsigmond, kik növendékeink tanításában e közvizsgán oly 
szép sükert mutattatok fel. Mind, mind soká éljetek, a s z e -
retett hazával szebb s jobb napokat érjetek. 

Végül nem hagyhatom érintetlenül, lelkem örömét 
kifejezendő a növelés ügyének e két emeltyűje, t. i. az 
ifjúsági könyvtár és szegény fiúk könyvtára fölemlitése és 
méltánylatával. •— Abban a félévenkénti 7 kr. fizetéssel, 
mint kis méh a virágok tölcséréből, szívhatja a hasznos 
ismeretek mézét a már szép számra szaporodott é sz - és 
szivet képző kis könyvtárból az ifjúi szorgalom. Ebben a 
szegény gyermekek ingyen részesülnek, azon tankönyvek-
nek megnyerésével , melyeket osztályaik igénybe vesznek; 
részint a minden tanuló félévenkénti 10 kr. befizetése, 
részint a kitanult könyveknek a jobbmodu fiú és szívélyes 
szülék át ajándékozása mellett. 

És végre itt hagyjam-e a múzsák templomát ? ! mig 
meg nem említem az iskolának többszöri ajándékozásokból 
m. e. hatezerre menő szép könyvtárát, s ennek csak mos-
tanában igen meglepően szaporodott ásvány-, természettani 
s több más gyűjteményekkel — az eddigihez képest — 
gazdag muzeumát ? ! Nem, addig nem távozom, mig m e g -
említve azt is, nem viazhangozom a szivreható ének-
harmonia- tanitó Nagy Károly jeles egyházi énekvezér 
rendezése mellett elénekelt hymnusunk néhány szavait: 

„Isten áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel , 

Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd el lenséggel . 

Balsors a kit régen tép, 
Hozz rá vig esztendőt, 

Megbűnhődte már e nép 
A multat s jövendőt." 

Melynek a Szózattal együtt lélekemelő e lzengése 
mintegy szentestté lelkem ezen örömünnepét, mely éltem 
borús napjaira hazánk föltámadása szivszakadva várt 
hajnalával szent harmóniában, a szabadság, egyenlőség s 
egyetértést szülő testvériség harmóniájában fog feltűnni a 
rég várt és esdekelt szebb jövendőben; — gyászos multam, 
borús jelenem s kétes reményű jövendőmet — ha lenni fog 
— édesítendő a visszaemlékezés perceiben. 

Kun Károly ref. lelkész. 



KÖNYVISMERTETÉS. 

TÁJÉKOZÁS A BÖLCSÉSZET ÜGYÉBEN FENFORGÓ 
VITÁHOZ. 

Említettem volt egyik közelebbi cikkemben, hogy 
Brassai azzal kívánta bizonyságát adni philosophiai nagy-
lelkűségének, — miszerint a Hegeli bölcsészet buktának 
folytonos állítása mellett, a rendszernek korunk gondolko-
zásmódjára hatott és ható befolyását készségesen el ismeré; 
s befolyásának egy a Revue- des deux inondesból átvett 
rajzával kívánta polémiáját értékesíteni. 

Ezen rajznak elemzésére akarok most adott Í g é r e -
temhez képest visszatérni; — mit tenni annyival is inkább 
szükségesnek tartok, mivel Brassai saját polémiája igen 
gyér anyagot szolgáltatott — mint a t. olvasó tapasztalhatta 
— épületes vitatkozásra. 

Ismerkedjünk meg hát legelsőben is e rajznak főbb 
vonásaival. 

,,A hegelianismus az elmékben — ugy mond a Revue 
des deux mondes szemlésze — a dolgok folytonos haladása 
é s a maga saját fejlése közben el van kopva. Azért mégis 
nem kevésbbé igaz az, hogy hagyott hátra bizonyos e s z -
méket a világnak, melyeknek félő, hogy elfeledjük az ere -
detét épen azért, mivel a mai szellembe teljesen belé 
olvadvák" stb. 

„Van valami csudás paradoxon-szerűség a fogalmában 
egy oly eszmének, mely egyszersmind az eszme maga és 
a gondolkodó alany, egy oly világnak, mely egy sy l lo-
gismushoz hasonlít, egy oly realitásnak, mely a leghite le-
sebb felfogással visszásán, az ideál visszatükrözése, képe, 
terménye." 

„Hegel a Spinozák fajtájából való, ama csudás embe-
rekéből, kik azt tartják valónak, a mit mi látszónak, — 
látszónak, a mit mi egyedül valónak, kik erőlködés nélkül 
emelkednek, s baj nélkül mozognak oly körben, melynek 
más emberek hite szerint képtelen alakok és ködképek a 
lakói. — Merészen föllebbente (ö) az érzéki világ fátylát. 
Megismerte, hogy ha a világ érthető, az onnan van, hogy 
egyszersmind értő i s ; hogy ha mond valamit a v i lágegye -
tem az embernek, az onnan van, hogy van valami közös-
sége az emberrel; szóval, hogy az igazi, az első való nem 
az anyag, hanem az ész." 

„Ö megtanított minket a tényeket becsülni és érteni. 
Mi megtanultuk tőle a valóság (realitás) tekintélyét e l i s -
merni." 

„Ma nem vetjük a tényeket a személyes reflexió s z e -
szélyei alá, nem huzzuk önkényesen meghatározott kate-
góriákra, hanem belé ülünk a valónak, melyet vizsgálunk, 
közösközepébe . . . . azonosítjuk magunkat a dolgokkal, 
hallgatjuk szózatukat . . . . engedjük, hogy vigyen minket 
a világegyetem bennséges törvényeinek kibonyolodása." 

„A mai tudós szeme előtt minden igaz, minden jó a 
maga helyén. Minden dolognak a helye teszi igazságát. 
Ennélfogva mindent megértünk, mivel mindent m e g e n g e -
dünk. Kevésbbé bajlódunk azzal, a minek kell lenni, mint 

azzal, a mi van. A független morál roszul fér össze ezzel 
az engedékenységgel . — A jellemek hanyatlanak, mig az 
elmék szélesednek és hajlékonyodnak" stb. 

„Van még egy más elv, mely a mai szellemben g y ö -
keret vert, s a melyet Hegelre nyomozhatni. Arról az e l v -
ről szólok, melynél fogva egy állítás nem igazabb, mint az 
ellentett állítás, és mindig ellenmondásban végződik, hogy 
aztán felsőbb kibékülésre emelkedjék . . . . Mit tesz ez ? 
Azt, hogy tény a nem elszigetelt, nem korlátolt, hanem 
határtalan, — hogy minden a világon érintkezik és ö s sze -
fonódik, határzódik és terjed . . . ." 

„Akarjuk-e tudni, miben különbözik mindenek felett 
a jelenkori társadalom az ezt megelőző időkétől ? — Kérd-
jétek attól a felfogástól, mely csak különbségeket lát ott, a 
hol eldődeink ellenkezéseket láttak. — Régen csak két 
ügyet ismertek a világon, az Istenét és ördögét; két tábort 
az emberek közt, a jókat és roszakat. — A tévelygés e g é -
szen imitt vala, az igazság egészen amott. — Ma már 
nincsenek reánk nézve sem tévelygés, sem igazság, más 
szavakat kell feltalálni. Seliolsem látunk egyebet , csak 
fokozatot és árnyalatokat." 

A mostani erényt ez egy szóba foglalhatni: türelmes-
ség (tolerantia), azaz oly elmebeli állapot, melyet elődeink 
a gyengeség vagy árulás tetőzetének tartottak volna . . . ." 

„De Hegel még nem állott meg ennél ; nem érte meg 
az ellenmondás felállításával; az ö beszélte ellenmondás a 
haladás elve, s ez a haladás nemcsak fejlése a dolgoknak, 
hanem alapmivolta. Azaz, hogy semmi sem létez, vagy 
hogy a létezés csupa levés. A dolognak, a ténynek, csak 
futékony valósága van, oly valósága, mely szintúgy áll 
eltűnésünkben , mint megjelenésükben . . . . Alkalmatlan 
igazság az embernek, a ki az öt elnyelő végzetes folyamban 
szeretne egy megszegzett pontot lelni, egy pillanatig m e g -
állani, a dolgok hiúsága felöl magát elámiltatni. — De 
termékeny igazság a tudománynak . . . . Ez az elv csinál a 
történelemből tudományt, és minden tudományból történel-
met. Ennél az elvnél fogva nincs már philosophia, hanem 
csak egymásután következő s egymást felváltásukban k i -
egészítő philosophiák . . . ." 

„A szép, az igaz, még az igazságos is örökösen 
lesznek; mindenha alkotódzásban vannak, mert nem egyebek, 
hanem maga az emberi ész, mely kibontakozva, magamagát 
találja fel s ismeri meg ." 

Ezek képezik főbb vonásait ama rajznak, melyet én ismé-
telve szellemdusnak, sok tekintetben találónak, szabatosnak, 
philosophiai felfogásról s a Hegelismussal való ismeretség-
ről tanuskodónak készségesen el ismerek; melyről viszont 
ki akarom mutatni, hogy több helyütt félreérti, s félrema-
gyarázza a Hegelismust. 

Helyesen teszi e rajz szerzője a nevezett bölcsészet 
alapjává egy oly eszmének fogalmát, mely nemcsak g o n -
dolkodó alany, de egyszersmind maga az eszme; nemcsak 
subiectiv, hanem obiectiv léttel i s ; mert e fogalom más 
szóval semmi egyéb, mint épen az azonosság. 

Igenis ; az eszmei philosophiának az alapigazsága ez, 



hogy a gondolkodó alany és a dolgok, a tudalom és tárgyi 
lét, a szellemvilág és természet lényegökben egyek, azo-
nosok; s épen ez azonosságban áll mindkettőnek igazsága. 

Valamint a tudalom, gondolkodás nem puszta tudat-
forma, hanem lét is egyszersmind (cogito ergo sum) : ugy 
a dolgok nem puszta nyugvó holt realitások, hanem okos-
ságot, észt rejtenek magukban; más szavakkal, „hogy ha a 
világ érthető, az onnan van, hogy egyszersmind értő i s ; 
hogyha mond valamit a világegyetem az embernek, az 
onnan van, hogy van valami közössége az emberrel; 
szóval, hogy az igazi első való nem az anyag, hanem 
az ész." 

Az azonosság ez eszméjét már Schelling kimondotta 
volt; ö is tanította, hogy a természet és szellem, subiectum 
és obiectum közt van egy indiíferentialis pont, melyről kell 
a dolgokat philosophiailag tekinteni. — De a dolgoknak ily 
szempontból való szemlélése nála csak kimondott köve-
telmény, az azonosság pedig kifejtetlen maradt. Hegel fejté 
ki logikájában azon észi föltételeket, kategóriákat, melyek 
a természeti és szellemi életnek közös alaptörvényeit képe-
zik. Nem is alaptörvényeit, hanem óletföltételeit, — észi 
lehetőségét, eszméjét a dolgoknak. 

Helyesen mondatik, hogy e philosophiai rendszer 
szerint első levén az ész, az eszme, a dolog csak ugy 
fogatik föl, mint teste amannak, a je lenség csak kifejezése 
a törvénynek. Itt alapul épen a tapasztalati és eszmei böl-
cselet eljárásának különbsége, — itt rejlik annak magya-
rázata. — Miután nem a dolgok szülik az eszmét, sőt azok 
ennek je lenségei : ezért nem a dolgokból kell kifejteni az 
eszmét, nem azokból kell kikeresni az igazságot, hanem az 
eszméből magyarázni a dolgokat. — Igaz, hogy maga az 
eszme, megtestesülés nélkül ép oly kevéssé igaz valódiság, 
mint a dolgok külső látszatai, ha azok fogalomellenesek: 
de itt nem is arról van szó, hogy a puszta eszme akar 
érvényesíttetni a valódiság ellenében; hanem hogy a 
kiindulási pontnak kell az eszmébe tétetnie, a dolgoknak 
kell ahhoz alkalmaztatniok, a külsőnek kell a belső szerint 
meghatároztatni, nem pedig megfordítva. 

Vegyünk egy concrét példát az erkölcsi világból. A 
jó cselekedet eszméje, a jó szándék, mely akkor válik 
valódivá, ha a tett végre is hajtatott. — Az eszmei bölcse-
let már azt mondja, hogy a jó tett megítélésénél nem ugy 
járunk el, hogy nézzük először annak külső jelenségét, — 
s mert azt jónak látjuk, — ebből következtetünk vissza a 
jó szándékra; — hanem a jó szándékból indulva ki, mond-
juk, hogy az abból szülemlett cselekedet jó. Sem a jó szán-
dék magában rnég nem jó tett, sem a végrehajtott tett nem 

jó, jó szándék nélkül. De annyi bizonyos, hogy a jó tett 
csakugyan a jó szándékban találja végigazoltatását, mely-
ből szülemlett; tehát oda kell visszavitetnie, ahhoz méret-
nie, a miből kiindult. 

Igy általában a dolog az eszmében leli igazságát. 
E visszatérés nélkül nincs valódi igazság. Vagy más 

szóval, — a dolog csak azért, mert az eszme teste, még 
nem igazság; sőt egyelőre épen mássá annak; mert ez 
külső, amaz pedig belső. Az eszme, a midőn testet ölt, 

egyelőre következik magából, mint a mag, midőn felhasad-
ván, életerejét a csira, szár, levelek, virág kocsány, him-
és nöszálak stb. kiilönféleségeibe önti szét. — Csak, ha 
ugy fejlett a virág, hogy gyümölcsöt hozván, annak ismét 
életdus magvai lesznek, szóval, ha oda ment vissza a fejlés 
a honnan kiindult, akkor lehet azt igazinak, valódinak 
mondani, de mindaddig nem: igy van általában minden 
dologgal az eszméhez való viszonyában. 

A világ is, ámbár a véghetetlen szellem müve, csak 
akkor lesz bevégzett tökélyü, csak akkor éri el lételének 
igazságát, ha Isten országává lesz, ha az isteni logoshoz 
visszatér teljesen és egyetemesen. S valamint nem maga 
a világ alakul át saját erejéből Isten országává, nem ebből 
szülemlett, hanem az atya kebeléből alászállt logos alakítja 
meg az Isten országát e világban : ugy nem a dolgokból 
lehet kifejteni az igazságot, hanem a dolgokba kell belé 
vinni azt. 

Ez az értelme és elve az eszmei bölcseletnek; ily 
értelemben igaz a tétel is, hogy a mi észszerű, az való, és 
a való észszerű. — Az azonban, hogy „a mi való (vulgáris 
értelemben) már annál fogva észszerű is", valóságos elfer-
dítése, teljes meghamisítása ama tétel értelmének. — Pedig 
hogy e rajznak írója is vulgáris értelemben veszi a valót, 
mutatják későbbi tételei, melyekben a többi közt mondja: 
„Mi megtanultuk tőle (t. i. Hegeltől) a valóság (reálitás) 
tekintélyét elismerni. — Ma már kitudunk benne lesni 
egy legfőbb eszmét ; s midőn nem is vehetjük ki 
benne ezt az eszmét, bizonyosak vagyunk, hogy elvégre 
mégis nyilvánulni fog. A mi van, joga van lenni reánk 
nézve" stb. 

Valamint igaztalan a realitás tekintélyével vádolni e 
rendszert, melyben a hangsúly az eszmére van fektetve * ) ; 
szintoly hamis azon következtetés, hogy a szerint kevésbbé 
bajlódunk azzal, a minek lenni kell, mint azzal, a mi van. 
— Sőt egészen ellenkezőleg. A tapasztalatra nehezkedö 
bölcseletet illetheti a Stabilismus vádja, mely az igazságot 
megszokván a dolgok külső valóságából állítani ös sze : 
nem bir indokkal az élet átalakítására ; ellenben az eszmei 
bölcselet nyílt felhívást foglal magában, mindent megesz-
ményiteni, átszellemesiteni. 

Ismét helyesen és jellemzöleg mondatik a kézalatti 
rajzban, hogy az eszmei bölcselet szerint „nem vetjük a 
tényeket a személyes reflexió szeszélyei alá, nem huzzuk 
önkénytesen meghatározott kategóriákra, hanem 
azonosítjuk magunkat a dolgokkal, hallgatjuk szózatukat, 
igyekezünk mintegy tetten kapni létezésük rejtélyes titkát, 
— engedjük, hogy vigyen minket a világegyetem bennsé-
ges törvényeinek kibonyolodása" stb. 

Valóban ugy van, — az eszmei bölcselet tárgyila-
gosságot követel az egyoldalú subjectivitás ellenében; 
nem a dolgok megcsontosult külső rendszerének tárgyila-
gosságát, hanem azoknak az egyéni tetszéstől f ü g g e t l e n = 
eszmei mivoltát', azt sürgeti, hogy ugy fogjunk fel mindent, 

*) Mily igaztalan e vád: mutatja csak az is, hogy mások 
meg egyoldalú idealismussal vádolják. 

* 



a mint a dolgok lényege, a mint nem az egyéni tetszés, de 
az általános gondolati szükségesség kivánja; ugy c s e l e -
kedjünk mindenben és mindennel, a mint a tárgyak termé-
szete hozza magával. — E l é n y e g e t , természetet, mely 
azoknak igaz léte, kell elébb kipuhatolni, ebből kell ki in-
dulni, s e szerint működni, — nem pedig egyéni tetszés 
szerint, külső szempontokból. 

De azért ebből épen nem következtethetni, mintha e 
rendszer az egyéniségnek semmi activ erőt és jelentőséget 
nem tulajdonitana. — Sőt az activitas, a mozgató, m e g e l e -
venítő lélek, az ébresztő és tenyésztő erő e rendszer s z e -
rint mind az egyéniség attribútumai. — Csak attól akar 
)Jvni e rendszer, hogy az obiectiv hatalmak ignorálásával 
akár finom, akár durva önzés ne kapjon lábra, — és azt 
követeli, azt tanítja, hogy p. o. a világtörténetben s z e r e -
pelni akaró hős lesse ki a kor titkát, értse meg elébb az 
idő szellemét, ez obiectiv hatalmat, ezzel szövetkezzék, s 
e szerint cselekedjék, akkor fog sikeresen működhetni. 

Másrészről pedig, épen azért, minthogy a v i lágegye-
tem bennséges törvényeire int, hallgatni e rendszer, és épen 
nem az élet megcsontosult bárminemű rendszerére, nem 
a dolgok külső körülményeire és viszonyaira : miként lehet 
ebből azt következtetni, hogy kevésbbé bajlódik azza l , a 
minek kell lenni, mint azzal, a mi van ? ! . . . . Sőt épen 
ellenkezőleg. Mivelhogy szerinte első az eszme, kiindulási 
pont az észszerüség: nem az következik-e inkább, hogy 
minden a szerint formáltassék át ? ! — hogy észszerüség 
vitessék a dolgok rendszerébe, eszmeiség azok mindenféle 
viszonyaiba. 

Annyi mégis igaz, hogy itt e kell nem valami külső-
leg megszabott kényszerűség, hanem magából az eszme 
erejéből fakadó benső és folytonos fejlődésnek szüksége. — 
De hát nem annak kelle-e épen történni, mit maga a dolog 
természete szab meg, benső szükségesség szerint? 

Igaz az is, hogy az eszmei bölcseletet valló tudós 
szemei előtt, minden igaz, mindén jó, a maga helyén; mert 
e bölcseletnek magában érthető feltétele erre nézve az 
okosság, é sz szerüség ; és ez teszi, nem pedig a hely, a 
dolgok igazságát. — Ez ismét megfelel azon keresztyéni 
felfogásnak, mely szerint hiszszük, hogy még a bűnesetnek 
is szerepe és je lentősége volt Isten világplanumában; a 
mennyiben a megváltó kegyelem nyilvánulásának negatív 
föltétele lön. — De ez nem azt teszi, hogy mindent m e g é r -
tünk, mivel mindent megengedünk, mert valóban ily tág 
engedékenységgel a független morál nem férne össze. — 
Az eszmei bölcselet különbséget tesz az örök szükségesség 
és a muló kellöségek között; tanítja ugyan, hogy a ki 
járni akar — első lépéseinél lehető, sőt természetes, hogy 
el is esik — de hogy azért az esés és egyenes járás neki 
mindegy, egyformán szükséges és észszerű volna: ez csak 
ráfogás és elferdités. 

A hegeli bölcsészettel köti egybe kéz alatti rajzunk 
azon tapasztalatot is, miszerint „a jellemek hanyatlanak, 
mig az elmék szélesednek és hajlékonyodnak." Nem külön-
ben ama mindent szerető, mindent türö aesthetikát, mely a 
szépség pantheonában helyt ád mindennek, a pogány mű-

vészetnek és keresztyén művészetnek, a Parthenonnak és 
székesegyháznak, a görög vidámságnak, s a szerzete 
önsanyargatásnak, az erőnek és kellemnek; a világos 
kifejezésnek és a rejtélyes jelképnek, az ízlésnek és az 
erőnek, Shakespearenek és Racinenak, mindennek, a mi 
dobog, mindennek a mi él, mindennek, a mi van. — Rop-
pant terjedelmű, mint a v i l á g , türelmes, mint a ter-
mészet. 

A mi illeti magát azon észrevételt , hogy korunkban a 
jellemek hanyatlanak, és az aesthetika nagyon tág kaput 
nyitott a művészetnek: ennek igazságát részemről is teljes 
meggyőződésem szerint osztom, de osztja maga az eszmei 
bölcsészet is, osztotta maga Hegel . 

Valóban korunk nem a nagy jellemek, nem a művé-
szet kora — nem a „hős kor." 

Müvészetszerü, hős egyedeknek, oly világállapot, 
oly kor való, melyben az igazság és jó csupán a kitűnő 
egyednek akaratján nyugodjék , ugy szólva — azoknak 
sajátja l e g y e n ; kedélyükben, avagy lelkületükben g y ö k e -
rezzék, — oly egyedekében, a kik nem okoskodás, nem 
reflexió folytán, nem törvényadta jognál fogva, avagy k ö -
telességből állnak a jó ügynek bajnokaiul, hanem szivük 
sugallatából, saját tekintélyükkel. Ilyen volt a világállapot 
a görög világban, s jó részt még a középkorban is, melyek-
nek hősei és lovagjai saját értelmük szerint cselekedtek, 
egyedi hatalommal és tekintélylyel hajtották végre az 
igazat, jogot, erkölcsöt; s oly szoros, oly közvetlen ö s sze -
függésben álltak cselekvényeikkel, hogy azoknak, valamint 
dicsössége, ugy lehető rosz következményei is átszálltak 
családjukra, utódaikra. — Ok nem valami elvont, értelmi 
szabályok, maximák szerint, hanem ösztönszerűleg, érze l -
mük után cselekesznek; subiectivitásuk összeesett, ö s s z e -
forrt az igazsággal és erkölcscsel . Másrészt viszont, ha 
sértést találnának is azokon elkövetni, őket csak a sors 
hatalma vonhatta számadásra. 

Ily — a művészi előállításra legalkalmasabb je l l e -
meknek korunk szelleme — mint mondám — épen nem 
kedvező. Ma már az igazság és erkölcs, a jog és szabad-
ság nem függenek az egyesek akaratától. Ma már positiv 
törvényekkel vannak szabályozva az élet minden viszonyai, 
e törvényeknek rendszeres menetelük van, — a tekintély 
és hatalom a status-é, melynek az egyesek alárendelvék.— 
Cselekvényeinkben nem annyira az érzelem, mint az okos-
ság szavát követjük, a jelszó nem annyira az erény, mint 
inkább a kötelesség. 

Kétséget nem szenved, hogy e világállapot sokkal 
ridegebb és prózaibb, mint ama másik, mely iránt — m e g -
vallom — szivemben én is több sympathiát érzek. — De 
mit tehetünk róla, mit tehet róla az eszmei bölcselet is, 
hogy igy van 1 . . . mert hogy igy van, az valóban nem az 
eszmei bölcselet hatásának eredménye, mely még akkor 
bölcsejében sem szendergett, mikor már a kor régen a felé 
gravitált. 

Egyébként pedig csak ugy van a dolog ezze l is, mint 
az egyéni élet korszakaival. — Kétségkívül legszebbek az 
ifjúkor napjai, a mikor a szív szent érzelmei tiszta lánggal 



s 'önként [fellobognak az igazság mellett, mikor az ész 
megkérdezése nélkül is tudjuk, mi szép, mi jó. 

De a szivnek e szent és izzó tüze nem tarthat mindig, 
mert akkor az élet magamagát megemésztené. — Nem 
tarthatott mindig az ifjú és hös görög világ sem, hasonló-
kép elmúlt az első keresztyénség dicső—jellemekben szinte 
gazdag kora !! Peti József. 

(Vége köv.) 

BELFÖLD. 

AZ EGYETEMES FELÜGYELŐI VÁLASZTÁS ÜGYÉBEN. 

Van szerencsém a tisztelt közönséggel tudatni, hogy 
eltelvén f. é. máj. l - j én a kijelelő szavazatok beküldésére 
kitűzött határidő, a középponti választmány a begyült sza-
vazatok felbontásához azonnal hozzáfogott, s annak követ-
kező eredménye lett. A kijelelő szavazatok 28 egyén között 
oszlottak fel, kik közt legtöbb szavazatot nyertek a követ-
kezők : B. Prónay Gábor 276, B. Prónay Albert 170, Szent-
iványi Márton 68, Radvánszky Antal, 64 szavazatot. A 
választmány ehhez képest a fenálló szabályokhoz hiven a 
három legtöbb szavazatot nyert urakat választás alá bocsá-
tandó levén, B. Prónay Albert ö nagyméltósága személye-
sen megjelenvén a máj. 7-kén tartott ülésben, élő szóval 
nyilvánította és nyilatkozatát jegyzőkönyvbe vetetni ohaj-
totta, miszerint ö, hiven a multévi egyetemes gyűlésen tett 
azon nyilatkozatához, hogy az egyházban többé semminemű 
activ hivatalt vállalni nem akar, magát a kijeleléslöl k i -
hagyatni kéri. Mely határozott nyilatkozat nyomán a választ-
mány a fennálló szabályok értelmében B. Prónay Gábor ur 
után, második helyre B. Prónay Albert ur helyett, Szent-
iványi Márton, harmadik helyre pedig az utána legtöbb 
szavazattal biró Radvánszky Antal urakat, jelölte ki. — 
Egyébiránt pedig a választmány jónak tartotta a kerüle-
tek és az egyetemes gyűlés jóváhagyása reményében, a 
választó szavazatok fogalmazása és mikor s hogyan leendő 
beküldése tekintetében a következő szabályokat javaslat-
ba hozni: 

1. A három kijelölt közöl minden egyház csak egyre 
adja választó szavazatát. 

2. Ezen szavazatadás a helybeli egyházi gyűlésen tör-
ténjék, s a lelkész és felügyelő, vagy ennek nemlétében a 
gondnok által Írassék alá. 

3. Az igy elkészült szavazat borítékba tétetvén, erre 
az egyház pecséte ütessék, kivül pedig ez Írassék rá: Az 
N.-ágost. hitv. ev. gyülekezetnek az egyetemes felügyelőre 
adott választó szavazata. 

4. Az igy hitelesített szavazatok jul. 20-káig az illető 
nt. esperes, ezek által aug. 1 - jé ig az illető ft. superinten-
dens urakhoz, végre ezek által aug. 10-kéig ft. Székács 
József, suprens úrhoz, mint középponti bizottmányi egyházi 
elnökhöz lesznek beküldendők. 

Kelt Pesten, a középponti bizottmány 1861-diki máj. 
7 -kén tartott üléséből. Székács József 

mint központi bizottmányi egyh. elnök. 

HANG A TISZAMELLÉKI SUPERINTENDENTIÁBÓL, A 
BERZEVICZY GERGELY-FÉLE „EGYHÁZSZERVEZET" 

SZLÁV NYELVENI KIADÁSA TÁRGYÁBAN. 

A tiszamelléki ág. hitv. ev. egyházkerület többi tes t -
vérei felett azon előnyben részesül, hogy ezen cim alatt: 
„A magyarhoni evangélikusok egyházi s vallásos ü g y e i -
nek tisza-kerületi rendszere" oly irott törvénynyel bir, 
mely egyházi viszonyait szabályozván, nyilvános élete 
alapjául szolgál. 

Ezen „rendszer" eredetét e kerület volt nagyérdemű 
felügyelője Berzeviczy Gergelynek köszöni, ki által s zer -
kesztve és „több kerületi gyűléseken történt megvizsgál -
tatása után zsinórmérték gyanánt elfogadva, legújabban az 
esperességek indítványa szerint, kerületi választmány által 
ujonan átalakítva, s több egyházkerületi gyűlések által 
megbiráltatva és helyeseltetve" az egész egyházkerületben 
egyházi törvény tekintélyével és érvényességével bir. 

Jelenleg egyházunk viszonyai akképen alakultak, mi-
szerint nagyon kívánatos, hogy ezen „rendszer," mely 
eddig csak magyar nyelven forog a közönség kezein, más 
kivált szláv nyelveni kiadatásának szüksége is előállott. — 
Alulirtnak legalább bő alkalma volt a gömöri esperesség-
ben lelkésztársai részéről ily értelmű óhajtással talál-
kozni; s ugy tudom, hogy ennek indítványba hozatala a 
nevezett esperesség részéről a legközelebbi egyházkerü-
leti gyűlésen alig fog elmaradni. 

Most már Nyíregyházán vagyok, s ime itt az egyház 
szláv ajkű népsége ugyanazt óhajtja, mit gömöri le lkész-
testvéreim is, hogy igy magának „arról a protestáns auto-
nómiáról" közelebbről is tudomást szerezzen. — Az e g y -
ház presbyteriuma ezen óhajtást teljesítendő, tegnap abban 
állapodott meg, hogy addig is, mig az egész „rendszernek" 
egyházkerületileg eszközlendő netaláni szláv kiadása b e -
következnék, annak első „a magyarhoni ág. hitv. ev. e g y -
háznak törvény szerinti jogait és köteleztetéseit tartalmazó 
részét, és a második rész, három első, az egyes egyházakra 
vonatkozó fejezetét — szláv ajkú hivei számára, aláírás ut-
ján, szláv nyelven kinyomatja. 

Mihez én még csak azon szerény kérdést bátorko-
dom csatolni: nem volna-e célszerű, hogy a mélyen t isz-
telt egyházkerületi elnökség, a netalán történendők tekin-
tetbe vétele mellet, a „rendszer" szláv nyelvre lefordí-
tásáról előlegesen is gondoskodni szíveskednék, hogy igy 
e munkát a valószínűleg keletkezendő egyházkerületi ha-
tározat már készen találhassa. 

írtam Nyíregyházán, Apr. 30-án 1861. 
Bartholomeides János, ev. lelkész. 

A BEREGI EGYHÁZM. GYAMOLDAÜGYE. 

Nt. szerkesztő ur! Nem is váriam már napvilágra ju-
tását gyámoldánk ügyében felküldött soraimnak *) . De mi-

* ) Bocsánatot a késsért; de sort kell tartanunk, különö-
sen az értekezési részre nézve, különben a nehezte-
léseknek hossza vége nem volna. Szerk* 



után azokat a Prot. lapban felvételre méltatva látom, köte-
lesnek érzem magamat gyámoldánk későbbi történetéről is 
röviden szólani. 

A Febr. 26 -k i igen népes e.-m. gyűlésen a terv e l fo -
gadása kimondatott, de bővebb tárgyalása a sok más teen-
dők miatt elmaradt. Hogy azonban gyámintézetünk a terv 
életbe nem léptetése miatt ne károsodjék, Esperes nt. 
BcíJccsy L. ur ismét gyűlést tartott Apr. 4 -kén . Itt igen 
igen kevesen valánk jelen. A terv tárgyalás alá kerülvén, 
u g y látszék, mintha a jelenvolt lelkészek csak buktatási 
célból jelentek volna meg. Felhozattak mindazok mik a 
vértesaljai egyházmegyében K. Gy. velencei lelkész k ö z -
lése szerint felhozattak, sőt fölhozattak többek. S mert 
egyes egyedül álltam, s mert a sajátkezüleg aláirt lelkészek 
és tanitók mint távollevők semmi figyelembe nem vettettek1: 
első napon az ügy csatát vesztett. Másnap ismét kilépett a 
küzdtérre, s akkor már — erős küzdelem után — diadalt 
nyert. —Hijába! rendeltetése a az legszentebb ügynek is, 
h o g y ellenszegülésre találjon. Nem tökéletesség világa ez 
a mienk. És én nem roszalom lelkésztársaimnak ellenem v í -
vásukat, mert hinni szeretem, hogy ők szintén pártolták 
szívvel lélekkel e sz. ügyet, csak tökéletes igazságot k e -
restek, s ellenkezéseik csak arra számítottak vajának, hogy 
vitatkozásokat idézzenek elö, melyek a lehető fogyatkozá-
sokat fölfedezzék, s az ügyet salaktól megtisztítva állít-
sák elö. 

Némely módosítások tétettek a terven. Nevezetesen az 
ment határozatba 

a) hogy a kamatnak ne 2 / 3 -da, vagy ne fele, hanem 
3 / 4 -de osztassók ki, s % - d e tőkésittessék; 

b) ne család-, hanem fejszám szerint segé lyeztesse-
nek az özvegyek és árvák. Nevezetesen egy özvegy l e l -
késznŐ kap két részt, minden lelkészárva egy részt; min-
den özvegy tanítónő egy részt, s minden tanitóárva fél részt. 
É s igy még keresztyénibb. 

Óhajtottam volna kimondatni még, hogy az első tiz 
év multával összesittessék az egész kamat, s 2 /3-ada osztas-
sák, % - a d tökesittessék, annakutána minden öt év múlva 
történjék ez, mert igy az ö z v e g y e k - s árvákra nézve hasz-
nosabbnak számítottam k i ; de ez határozattá nem válhatott, 
annyi azonban kimondatott, hogy módosítani tiz év múlva, 
vagy akármikor csak ugy lesz szabad, ha a módosítás az 
özvegyek és árvák kára nélkül történhetik. — Ugy szintén 
óhajtottam volna a tervben emiitett távolabbi céloknak is — 
p. szegény tanulók segé lyezése , deficiens pénztár, kis e g y -
házak jövedelmeinek pótlása — legalább jegyzőkönyvben 
megemlítését. De mire most nem mehettünk, majd létes i -
tendi egy népes gyűlés. 

A töke nevelésére ismét ajánlottak következő vilá-
giak : Horváth István 100, Morvay Pál 100, Madarász 40, 
Uray Pál 50, Dercsényi L. 50, Buday Sándor r. cath 50, 
Szunyogh L. 30, Váczy Lajos 40, Bajusz A. bótrágyi biró 
1, egy r. cath. magát nevezni nem akaró 1, Uray Miklós 
100, Freiseisen Gyula 100, Horthy László 50 o. é. ftot. — 
Szóval a beregi világiak által eddig tett ajánlatok összege 
tudtommal 2792 ft. o. é. 

Isten adjon gyámintézetünknek felvirágzást, özvegye-
ink-és árváinknak általa jobblétet. S adjon időről időre minden 
egyházmegyének oly lelkes, buzgó, a l e l k é s z - é s tanítótes-
tület, s ez által az egyház és iskola sz. érdekét szívükön 
viselő, hitöket cselekedettel megmutatni kész világiakat, 
minőket én a beregi egyházmegyében megnevezni szeren-
csés leheték. 

N.-Lónya, Apr. 29-kén 1861. 
Ecsedy Károly, lelkész. 

ABAUJ, május 13. Az abauji e.-m. közgyűlés mult 
hó 10. és 11. napján következő renddel tartatott m e g : 
a világi tanácsbiróul elválasztott Yendéghy József, esküle-
tétel után, a hon atyái közölt Pesten székelő s.-gondnoknak 
elnöki székét elfoglalván, egyik érdemes egyházi tanács-
biró K. M. elöterjeszté, hogy ö ezelőttt öt évvel oly ny i -
latkozattal fogadta el a személyére ruházott tanácsbirói 
tisztet, hogy azt három év múlva le fogja tenni, de a s z o -
morú emlékű válságos nehéz idők miatt nem látta cé los -
nak visszavonulni; most azonban elvonulva látja az e g y -
ház egéről a sötét borút, s visszalép; s székét elhagyva, a 
mellékpadon foglalt helyet. Hangos éljenekben részesült a 
közgyűlés érzelmeivel találkozott lemondás. Régen vára-
kozott e pillanatra az abauji közönség. — K. után minden 
jelen volt ülnök, jegyzők, dékán, egyenként nyilatkozva, 
az eddigi bizalmat megköszönve, székeikeit elhagyák. Már 
csak az esperesi szék volt betöltve s mindenki feszült 
figyelemmel várta: hogyan fog nyilatkozni az elnöklő 
esperes ur, és nyilatkozott ekképen: „miszerint a lemon-
dást az e.-m. nevében el nem fogadhatja, mert ezen lépést 
korszerűnek nem látja, de joga sincs a megyének arra, 
hogy hároméves tisztújítást kezdhessen a kerület híre 
nélkül." Mire a helyettes világi elnök azt jegyezvén meg, 
hogy nemcsak el kell fogadnia a lemondást, de igen ren-
dén lesz, ha esperes ur is követi a szép példát s lelép, — 
s miután oldalról is hangosan nyilváníttatott, hogy követel-
jük a lelépést: mit volt mit tenni, mint megadni magát a 
kérlelhetlen fátum vasakaratának. . . Ezt követte a világi 
ülnökök lemondó nyilatkozatuk, — de a lemondást nem f o -
gadta el a közgyűlés, mert részint a mult üszszel, részint 
jelen gyűlésen történvén megválasztatásuk, mostantól szá -
mítandó három évig meghagyattak, csak két régi érdemes 
egyén, kik szintén az ország képviselői között működnek 
a haza javán, bocsáttatik ismét szavazat alá, de a kiknek i s -
méti megválaszattásuk bizonyos.—Jelen gyűlés tartalmára 
azonban, sőt mindaddig, mig szavazás utján minden 
állomás betöltve nem l e s z , az eddigi hivatalnokok fe l -
kérettek további hivataloskodásra, — mire a közkívá-
natnak engedve, elfoglalták székeiket. — Mi fog történni, 
előre jósolgatni nem akarjuk, annyit azonban elmondhatni: 
nem marad minden ugy, a mint vol t ! 

A leirt jelenet után az egyházlátogatási j egyzököny-
vek olvastattak fel. Számos egyházakból tétetett örvendetes 
jelentés, hogy a vallásos buzgóságnak és egyháziasságnak 



ragyogó bizonyságát adta? ez meg ez — ilyen meg ilyen 
adománya által, melyekért az e.-m. részéről elismerő s há-
lairat küldése határoztatott. Fe les leges valami. A nem 
kérkedésből származó áldozattétel hiu dicsőítésre nem szo-
rult ! 

A szántai egyházról olvastatott, hogy a 3 éves isk. 
tanitó ideje kitelvén, helyébe a leányok tanítója választatott 
el állandó fitanitóul. A közgyűlés belenyugodott. Máskor 
megtörtént, hogy ily változtatást kérelmezés utján sem 
nyert meg bizonyos egyház, most pedig az önhatalmúlag 
bevégzett tény sem esett megrovás alá! 

Történt jelentés, hogy a stólák régi ezüst értékbeni 
fizetését több egyházak megtagadták. Határoztatott, hogy 
kötelesek. De ezen határozat mellett nem lett volna-e cé -
los, indítványt tenni a kerületi gyűlésen, hogy a palástdi-
jak a tiszántúli kerület által elfogadott mennyiségben álla-
píttassanak m e g ? avagy nem lenne-e ez, habár igen 
gyér, segélynyújtás megyénk csekély jövedelemmel el lá-
tott papjainak ? 

Olvastatott a ker. iskolai választmánynak a papjelöl-
tek censurájára vonatkozó terve, melyben inditványoztatik, 
hogy kerületi küldöttség előtt történjenek a szigorlatok. — 
Az egyházmegye,ragaszkodva eddigi jogához, a bekebelezési 
censurát saját maga kívánja gyakorolni, mert igy legjobban 
megismerheti a belépendő egyéniségek képességét. 

Egy sajnos és botrányos ügy sok időt elrablott a 
gyűléstől. Az volt a vilyiügy. Azon egyházban ugyanis 
elhunyván a mult év Julius havában a ritka becsületességü 
S tanult lelkész, — az egyházba idötöltő rendeltetett, kit 
aztán a nép átalános többsége el is választott rendes l e l -
készül. A kisebbség — köztük a fögondnok és három taná-
csos — oly vádpontokat nyújtott be a közgyűlésre, melyet 
ha sikerül bebizonyítani, említett idötöltő soha pap nem 
lehet. Titkos bizottmány hallgatta ki a vádolókat és tanukat, 
ugy a másik fél embereit is. Végre consistorium itélt. A 
vádlott felmentetett s rendes lelkészül megerősíttetett. — 
Volt szó, hogy a rágalmazók lakoljanak: de a vádlók eskü-
vel is készek voltak erősíteni állításaikat, — igy l e g -
jobbnak találtatott, sem e sem ama szavakra nem figyelni, 
hanem „fogjanak kezet, békéljenek össze, fögondnok ur 
vegye vissza lemondását" s több ily békéltető szavak meg-
tennék az ohajtott sikert, s szép csendesen haza mentek. A 
kétkedők nem hiszik, hogy a kibékülés őszinte és tartós 
legyen. 

E g y jó készületü, tiszta jellemű, szelid lelkületű s e -
gédlelkész még a mult évben áldozatul esett az elmebe-
tegségnek. Egyh.-megyénk annyiban vette gondja alá, hogy 
a mult őszi kerületi közgyűlésre jelentette; a ker. gyűlés 
pedig az alsóborsodi esperességre bízta, végére járni: 
nem volna-e az egri kegyesrendüek kórházában üres hely, 
hová a szerencsétlen ifjú bejuthatna ? — Elnöklő esperes 
felemlité, hogy semmi értesítés nem érkezett hozzá — mi 
lépés tétetett a szánandó érdekében, de azt tudja, hogy 
Kassán közkórházban van, honnan, mikor neki tetszik, sza-
badon kimehet, igy ötet is gyakorta megkeresi rongyosan 
— szétinállott csizmában sbt. Most hát az e . -megye s e -

gélygyüjtést rendelt részére. És : miért nem eszközöltetett 
hogy az egész kerületben történjék? Vagy nem méltó 
lenne-e , hogy az összes honi protestánsok nyutsák neki a 
könyörület filléreit? Nem pirul-e arcunk, ha rá gondolunk: 
mivé lön, és mily semmi az, mit érette tevénk ? mily kevés 
arra nézve, hogy visszaadassék saját énjének, az e g y -
háznak és emberiségnek ? ! 

Hat ifjú tett le segéd-papi szigorlatot dicséretes o s z -
tályzattal. A belépő isk.-tanitók vizsgája felelevenittetett, 
s tettleg életbe lépett. Kár volt engedni eddig is, hogy 
kimenjen divatból!. Hanem, hogy az isk.-tanítói értekez-
letek megtartattak-e s mily sikerrel ? erről nem történt h i -
vatalos je lentés; pedig az iskolák a mi egyházi életünk-
ben talán nem utolsó tényezők ? ! 

Két napon tartott közgyűlésünkön sok mindenféle 
tárgy fordult elő s intéztetett el, de nem levén közérde-
kűek, közlő azokról hallgat. — Jövő őszi gyűlés G. B á -
thorban fog megtartatni, hová azon egyház fögondnoka 
és e.-m. r. ülnök Vendéghy József ur volt szives meghíni 
a közönséget. 

— ' O ' — 

TÁRCA. 

NYILATKOZAT. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap 19. számában jónak látta 
e g y névtelen jóakaróm, kit kíméletből megnevezni nem 
akarok, egy eredményt, mely állítólag az oroszházi 
vizsgálatoknál történt, nemtelen módon ugy előadni, 
mintha abban én is bűnrészes volnék.Nem az említett firkász, 
hanem álnokul megtámadott becsületem követeli, hogy a 
tényeket ugy adjam elő, mint valóban történtek. Iíörlel-
készi körutamban Apr. 24 -kén d. u. órakor értem nt. 
Torkos Károly, esperes úrhoz, kit állításaim valósága 
mellet ezennel tanúul felhívok, ugy hogy alig maradt időm 
az átöltözködésre, mert pontban 3 órakor a templomba 
mentünk az első vizsgálatra. A vizsgálat vége felé,a nélkül, 
hogy én tudtam volna, fognak-e jutalomkönyvek kiosztatni, 
emiitett esperes ur eltávozván, négy példányt hozott l e g -
közelebb megjelent irnakönyveimből, hogy azokat a legszor-
galmasb tanulók közt oszszam ki. A templomból vissza-
térve, láttam nevezett esperes ur asztalán nagyobb csomót 
ugyanazon könyvekből, s következett napokon a többi v izs -
gálatokra, hol az esperes ur hol én, vittük el a kérdéses 
könyveket, a nélkül, hogy én azokba, mint ismertekbe 
bele néztem volna. Ugy látszik tehát, hogy-az olcsó dicső-
ségre kapkodó irkász előadása merő koholmány; mert nem 
tehetem föl, hogy ha valaki csakugyan akart volna engem 
és esperes urat ily bűnös ügyben ingyenpostának hasz-
nálni, leveleit azon könyvekbe rakta volna bele, melyek nt. 
Torkos urnái több napig nyiltan az asztalon hevertek, — 
oly szobában, hol egy nap 2 0 — 3 0 - a n is megfordultunk, — 
oly könyvekbe, melyekről legkevésbbé sem tudhatta, kinek 



fognak jutni, miután a tanulók magok jelölték ki legszor-
galmasb társaikat, — leveleket oly helyen, hol ha csaku-
gyan akart valamit közölni, az illetőkkel naponkint talál— 
kozhatik, — oly tartalommal, melynek józan értelme nincs. 
Ha azonban mégis igy történt volna, mit — ismétlem — 
nem hiszek, akkor kénytelen volnék a tettet mint nevemmel 
való visszaélést, nemcsak a jelen, hanem más körülmé-
nyek közt is, nem csupán határozottan roszalni, sőt ha-
tártalan könnyelműségnek is nyilvánitani. Azonban nem 
kisebb könnyelműségnek (vagy roszakaratnak ?) kell nyi -
latkoztatnom azt is, hogy a névtelen dominus, ki a b e -
csületérzésröl ugyancsak sovány fogalommal birhat, ártat-
lan nevemet ily ocsmány módon pelengérre állította. Szeged, 
máj. 13 .1861 . Szeberényi Lajos. 

NYILATKOZAT. 

E lapok 19-dik számában egy névtelen közlemény 
jelent meg Orosházáról, melynek végsoraiban emiitett bot-
rányos ajánlási modorra nézve szükségesnek látom meg-
jegyezni, hogy az nem egyéb a jóakaratnak szerencsétle-
nül választott eszközénél, melylyel a tultevékeny ajánló 
épen azt compromittálta leginkább, a kinek hasznos szol-
gálatot tenni vélt, s határozottan állithatom, hogy a mily 
ügyetlenül lön az használva, épen oly kevéssé volt arról t. 
Szeberényi urnák legcsekélyebb tudomása, sőt hogy azt 
egész indignatioval roszalja. 

Orosháza, május 17-kén 1861. Torkos Károly. 

Adakozások. 
T. Györké István kórógyi ref. lelkész ur küldött: 
A nagykőrösi gymnasium részére 2 ft. 
A gyönki gymnasium reszére 2 ft. 
A nemes-oroszi tanitó számára: A szászfai ref. egy-

ház hivei t. Sütő Sámuel lelkész ur által küldtek 3 ft. 32 kr. E 
kegyes adományokhoz járultak következő adakozók: Egy 

névtelen a vidékből 1 ft. Más névtelen Szászfáról 50 kr. 
Varga Pál 10 kr. Ifj. Gönczi János 10 kr. Lassű András 1 0 
kr. Seres Mihály 5 kr. Pap István 5 kr. Szabó András 4 kr. 
Gönczi József 2 kr. Nagy János 2 kr. Bártfai György 4 kr. 
Kovács István 6 kr. Varga József 6 kr. Seres József 8 kr. 
Id. Gönczi János 10 kr. Pál Józsefnő 1 kr. Pál Mihálynő 
4 kr. Nyiri József 20 kr. Kertész Dániel 10 kr. Nyiri János 
7 kr. Radáci János 6 kr. Nyiri János 6 kr. Ragályi Péter 2 
kr. Hirdetésből begyült 44 kr. Összesen — 3 ft. 32 kr. 

Szerk. 

Gróf Ráday- könyvtár megszerzésére adakoztak t 
Siklósi ref. egyház, gr. Széchenyi István gyászünnepén, 
10 ft. 60 kr. bugyi ref. egyház 3 ft. Gyón 2 ft. Szada 4 ft. 
Veresegyház 4 ft. 14 kr. Kisszentmiklós 1 ft. 84 kr. a vad-
kerti ág. hitv. egyház 1 ft. Györké István ur kórógyi ref. 
lelkész 8 ft. = 34 ft. 58 kr. 

Pesti ref. gymnasium részére: bugyi ref. egyház 
3 ft. Közli Török Pál. 

HELYREIGAZÍTÁS. 

Lapunk f. évi folyamának 7-dik számában az adako-
zások rovatában a kórógyi ref. egyház küldeménye, 1 ft. 
80 kr. hiánynyal levén közölve, ezennel utólagosan kiigazít-
juk azt következőképen: A moldva-oláhországi missió szá-
mára irt 1 ft. helyett 2 ft. — az alsó-vadászi lelkész és 
tanitó számára jegyzett 1 ft. helyett 1 ft. 40 kr. — s 
végre a nemes-oroszi lelkész és tanitó számára irott 1 ft. 
helyett 1 ft. 40 kr. olvasandó. Szerk. 

HIBAIGAZÍTÁS. 

Lapunk mult számában 632. 1. 25. sor felül nézlettan 
helyett olvasd neveléstan. 

Feleifis szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

P á l y á z a t . 
A szepesmegyei Wagendrüszeli evangélika polgári iskola 3-ik osztályának tanitó széke 

megürülven, — minden t. c. tanitó urak és kiképzett ifjak, kik ezen állomást elnyerni kivánják, 
fölszólittatnak, hogy bizonyítványokkal ellátott folyamo dásaikat julius hó 1-jéig az egyház elöljá-
róságához küldjék be. 

A szükséges tudományos kiképezettség mellett az orgonálás is megkívántatik. — Fizetése 
készpénzben 300 o. é ft., 20 bécsi öl fa, szabad lakás, és az itt szokásos ünnep- és névnapi garasok. 

Kelt Wagendrüszelben, május 6. 1861. 
Fleischer Samu felügyelő, Nagy Gusztáv j egyző Lám Lajos helybeli ev. lelkész. 

( 3 - 1 ) 
Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. az. 
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PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - É S K I A D O -

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 : 
He lyben : 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 E S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

A PAPVÁLASZTÁSRÓL. 

Arra, hogy; valaki jó protestáns pap legyen, 
nem tartom elégnek, egyedül a papi vizsga ki-
állásáról felmutatandó bizonyítvány birását; nem 
tartom tehát elégnek azon bemagoló tehetséget, 
mely a vizsgálati kérdésekre nagy pontossággal 
felelni képes. Az ily egyéniségekből lehetnek 
nagy hangú s folyó beszédű szavalók, de nem 
egyszersmind jó protestáns papok is.—A mi pap-
jainknak kitűnő morális tulajdonnal, emberekkel 
való jó bánással — ugy magasb rangúak, vala-
mint a köznép irányában — továbbá élettapasz-
talat s solid férfiassággal kell birniok. Ezen tu-
lajdonok mellett hathatnak sikerrel nemcsak a 
szószékről, de a templomon kívüli életükkel is 
híveikre. Ezáltal növekszik önkénytelenül is a 
hallgatók szivében azon pietas, melylyel papjaink 
iránt viseltetnünk kell; s melyet csak az erény 
utain járó, az anyagiságokhoz s földi érdekekhez 
túlzottan nem ragaszkodók bírhatnak embertár-
saiktól. 

Ily szempontból tekintve a lelkészi állomást, 
nem helyeselhető a papválasztási szabadság azon 
gyakorlata, minél fogva vannak községek, hol a 
megürült papság betöltése, alig néhány elöljárói 
nevet viselő egyén mellékes érdeke nyomán, 
vagy a papban megkívántató tulajdonok felfogni 
nem tudása mellett, egy talán éles hanggal — 
de helyes actio és lélek nélkül — elmondott 
prédikáció meghallgatása után vitetik végbe. — 
Nem mondom minden esetben, de merem állítani, 
kevés kivétellel igy áll a dolog, valahányszor a 
papot választó községek, a helyett, hogy a szol-
gálatban levő rendes papok, vagy káplánkodás-

ban gyakorlati ismereteket szerzett férfiak közöl 
valakit meghallgatnának, egy a papi vizsgát csak 
alig kiállott egyént, privát érdek után, kathedrá-
ba léptetnek, s meghallgatva az ifjú heves szó-
noklatot : a való érdem s sokkal több képességet 
már tanúsító lelkészek mellőzesével, ennek adják 
az elsőséget! ; 

Azt, ki reális felfogással .Jjrir, a külmáz nem 
elégítheti ki, és az embert^ ki öt a lelki üdv után 
vezeti, a szószéken kivül — a valódi tudomány 
és képesség mérlegén mérve — szokta Ítélni. 

Hogy tehát a hibás és a fungens papság 
irányában igazságtalan választások, paphivások 
kevesedjenek, bár a nép szabad-választási jogá-
nak, mint hitfelekezetünk autonomiája egyedüli 
föltételének barátja, s bárhonnan jövő megtáma-
dások ellen védője vagyok, magának vallásom 
érdekének szempontjából, némi reformot tőlünk 
szükségesnek látok. 

Mondjuk ki, mikép nem abban áll a szabad-
hivhatási jog, hogy az határt ne ismerjen, vagy 
az oly értelemben gyakoroltassék, mely vallá-
sunk méltóságával, s a lelkipásztori állás ko-
molyságával meg nem egyez. írassanak tehát 
körül az egyházi főkormányzat által határozot-
tabban a választható személyek tulajdonai, — 
mondassék ki, miként papot hivni a már szol-
gálatban levő papok, s legalább egy évig a 
tractusban káplánkodó egyének közöl szabad, 
mint a kik képességöknek jelét adák. Kicsapongó 
élet, csábítás és mérték feletti ital használatától 
távol kell lenni oly férfinak, ki e tiszteletreméltó 
állást elnyerni akarja: ennélfogva se a tractu-
sok, se a superintendentiák ne erősítsenek meg 
addig egy választást sem, mig a választott egyé-



niségek jelleméről tökéletes tudomást nem sze-
reznek. Ha vallásunkat szeretjük, s annak mások 
általi becsültetése is érdekel, ugy tegyük lelki-
ismeretes dologgá e körüli eljárásunkat, s mint 
fölebb mondám, határozzuk meg a föltételeket, 
melyek mellett valaki a megürült egyházba lel-
készül hivathassék. 

Ki azt hiszi, hogy ezáltal az ifjúi tehetségek 
előtt utat zárni volna szándokom, nagyon hibáz, 
mert én a tehetség előtt, ha ifjúban mutatkozik 
is, meghajlok, s azt méltányolni, kitüntetni, sőt 
jutalmazni is óhajtóm. De valamint közemberből 
egyszerre jó ezredest, ugy egy kis theologusból 
egyszerre kielégitő egyházfőt nem várok. Legyen 
tehát legalább egy évig káplán, s ezen időről 
kielégitő bizonyitványnyal ellátva, az, ki pappá 
meghivathatik. — Nem mondom, hogy ez eljárás, 
vagyis elvmegállapitás mellett minden pártosko-
dást és visszaélést kikerülünk; de legalább ke-
vesebb lesz a papokkali megelégedetlenségből 
származó perlekedések száma, melyekkel az egy-
házak a mostani rendszertelenség " mellett, az 
egyházi kormányszékeket terhelik. — Ezenkivül 
nem fognak tapasztalatlan, alig az iskolát oda-
hagyók, oly egyházak papjaivá lenni, melyek a 
szolgálatban levő érdemet szerzetteknek promotio, 
vagy a káplánkodó egyének részére alkalmazási 
hely lehetnének. 

Bige Károly. 
: -Í6Ü 

PAPVÁLASZTÁS , EGYHÁZMEGYEI CONSISTORIUM S 
EGYHÁZMEGYEI GYŰLÉS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG. 

A hol valami baj van, azt orvosolni kell, a hol egy 
társaság valami tárgy vagy ügy iránt tisztában nincsen, az 
tisztába hozandó. — Hogy pedig protestáns intézmé-
nyeinkben még sok a baj, sok a tisztába hozandó, az két -
ségtelen. Én ez alkalommal csak két protestáns intézmény-
ről teszek említést, a papválasztásról s az egyházmegye i 
gyűlésekről. A papválasztásra nézve nálunk reformátusok-
nál ugy szólván semmi kánon és semmi superintendentialis 
határozat nincsen, vagy ha van is, talán valami régi kánon, 
mely azonban, miután a papnak nép általi szabad választása 
elvül kimondatott, mostani viszonyainkra nem alkalmazható. 
Nem tudom azonban, hogy miután a szabad választás k i -
mondva lön, hozatott-e valamikor valami superintendentialis 
világos végzés erre nézve: „kinek vezetése alatt, s mi-
módon történjék a papválasztás a nép által ? mert legalább 
a bácsi- s alsó-baranyai ref. egyházmegye ezekre nézve 
eddig semmiféle egyházi törvényhez vagy rendelethez 
nem alkalmazta magát, s akármi módon történt a papválasz-

tás, az az eddigi egyházmegyei consistorium és rendesen a 
a superintendentia által is — e g y - k é t esetet kivéve — 
megerösittetett. 

Vegyük elsőben vizsgálat alá, kiknek vezetése vagy 
felügyelete alatt történik nálunk a papválasztás. Történt 
már többször, hogy némely egyházakban az elöljárók min-
den esperestségi küldött nélkül választottak lelkészt, oly 
módon, a mint jónak látták, vagy házról-házra járva, vagy 
a templomban, vagy az iskolában; volt eset, hogy e g y 
egyházban a káplán elnöklete alatt tartatott a papválasztás, 
múltkor meg egy esperestségi küldött vezetése alatt. Én 
részemről szeretnék egy világos határozatot erre nézve, 
t. i. ily formájút: az esperes minden papválasztásra két 
rendes lelkészt, vagy egy rendes lelkészt s egy világi 
egyházi tagot, mint Ielkészválasztó-bizottmányt küldene ki 
a megürült egyházba, és pedig oly lelkészt vagy le lkésze-
ket, kik nem érdekelt fe lek; mert p. o. oly lelkész sohasem 
lenne a bizottmányba kinevezendő, kinek káplán fia van, 
vagy a ki maga is szeretne a megüresült egyházba, mint 
jövedelmesebb egyházba lelkészül jutni. Mert ha a kettő 
közöl akármelyik papnak elválasztatik, ily esetben, akármily 
tisztán és igazságosan történt l egyen a választás, a gyanú-
sítást az elválasztott lekész el nem kerülheti, mindjárt l e s z -
nek olyanok, kik igy kiáltanak; könnyű volt neki bejutni, 
miután maga volt a választásnál bizottmányi tag, vagy a 
fiának, miután az atyja vezejtjése alatt történt a választás. 
Szükség lenne tehát minden gyanúsítás eltávoztatása t e -
kintetéből két vagy három érdeknélküli egyént, mint pap-
választási vezetőket minden papválasztásnál esperesi leg 
kinevezni, kik a választási napot meghatározván, azt jó 
előre az egész egyháznak tudtul adják. 

Szinte szerintem világos határozat, vagy egyházi 
törvény hozandó lenne arra nézve, hogy mennyi idő múlva 
történjék a lelkész halála után a papválasztás; erre nézve 
egyházmegyénkben szinte nem ragaszkodnak semmiféle 
egyházi törvényhez vagy határozathoz; mert p. o. e g y 
helyen a pap halála után egy év múlva történt a papválasz-
tás, más egyházban pedig mindjárt a pap halála után 3 
4 hétre, noha a viszonyok mindakét egyházban egyenlők 
voltak, mindkét helyen maradt özvegy , minkét helyen volt 
káplán. Hogy ez igy nincs rendén, az világos. Szerintem a 
papválasztási időt, azaz, hogy mennyi idő múlva történjék 
a papválasztás a lelkész halála után: minden viszonyokra 
nézve szorosan meg kellene határozni, mert ellenkező 
esetben, mondom, ily esetek jönnek elő, hogy egy helyen 
egy vagy két év múlva történik a papválasztás, mert az 
egyház igy akarja; más helyen pedig azonnal, mert szinte 
ez egyház igy akarja. Ha erre nézve, minden viszonyra 
nézve világos egyházi törvény, vagy rendelet lenne, akkor 
nem mondhatná egy egyház s e m : én még nem akarok 
lelkészt választani, még ráérek, egy-két évig az özvegynek 
kegyelemkenyeret akarok adni, mert majd addig falunk 
szülöttje a papi állomás elválasztatására képes lesz; sem 
azt: én azonnal — a lelkész halála után — akarom ezen 
káplánt megválasztani, mert másképen nem adok az ö z -
vegynek kegyelemkenyeret. 



Szinte kívánatos lenne egy oly törvénynek vagy ha-
tározatnak hozatala: hogy mily helyen és mimódon történ-
jék a papválasztás. — Véleményem szerint a mi a helyet 
illeti, legcélszerűbb hely a templom, a választás pedig 
mindig titkos szavazat szerint történnék. Miután a választás 
ekkép megtörtént, akkor a választást vezető bizottmánytól 
egy jegyzőkönyv lenne mindjárt a templomban szerkeszte-
tendö, melyet a bizottmányi tagok, s minden válaszlók alá-
írnak. Hogy oly választás, a hol a kurátor s egy -ké t pres -
byter házról-házra szavaztatni mennek, nem szabad és 
igazságos választás : az világos dolog. De a templomban 
tartott nyilvános választást sem tartom egészen szabad 
választásnak és igazságosnak; ennek bebizonyítására két 
esetet hozok fel. 1847-ben a dunamelléki egyházkerület 
volt soros a pozsonyi országgyűlésre diétái papot küldeni, 
s a pesti ref. paplakon tartatott egyházkerületi gyűlésen 
erre nézve választás történvén, egy valaki nt. Tomori 
Szabó Sándor urat ajánlotta országgyűlési lelkésznek, ezen 
ajánlatot helyeselte egy másik s egy harmadik tag, erre 
csaknem általános felkiáltással a fentebb emiitett bicskei 
lelkész diétái papnak elválasztva lön. Ekkor azonban föllép 
tek. Fényes Elek ur, s titkos szavazatot kíván, mert szerinte 
csak ez az egyedüli igazságos választás; ez indítvány e l -
fogadtatván, a titkos szavazatnak eredménye lön, hogy 
nt. Dobos János ur nagy többséggel országgyűlési papnak 
lön választva. Im uraim, e g y superintendentiai gyűlésen 
csakugyan bátor emberek ülnek, — ott ült tek. Nyári ur is 
— s e g y - k é t ember ajánlata után, noha más érzelmű volt a 
gyűlés nagy része, mégis a kisebb rész kivánata teljesült 
eleinte a nyilvános választási uton. Hát a falusi népnél 
mennyivel inkább igy van ez : ha némely falusi egyházban 
egy hatalmas bíró, vagy kurátor, egy-ké t eskütt s presby-
terrel összeszövetkezve, valakit lelkésznek kikiáltanak, 
sok esetben nem igen mernek azoknak mások ellenmon-
dani, mig titkos szavazat utján talán egészen más lenne a 
választott. Ekklézsiámban történt egy eset a presbyterium 
megújításánál, hogy egy régi presbyter a nyilvános válasz-
tás alkalmával keresztülesett, nem levén mellette egy szó 
sem, miután 2 — 3 szájasabb ember elkiáltotta magát: nem 
ke l l ; azonban egy tagnak csak hamar mégis bátorsága lön 
a már keresztülesettre nézve titkos szavazatot kivánni, s 
a titkos szavazat eredménye lön, hogy 50 szavazat volt 
mellette s 10 ellene. Csak ezen két előadott esetből is 
látható, mennyivel igazságosabb mindenféle választásnál a 
titkos szavazat, s igy szerintem ez a papválasztásoknál is 
behozandó s határozatul kimondandó lenne. 

Végül bátor vagyok nt. szerkesztő ur elébe terjesz-
teni meghatározás vagy felvilágosítás végett ezen kérdést*): 

* ) Ily kérdések eldöntése nem egyéni vélemények és néze-
tektől, hanem kizárólag canonok, statumok vagy e g y -
házkerületi végzésektől függvén, van szerencsém a f. 
év május 27-kén Pesten tartatott dunamelléki e g y -
házkerületi gyűlés tárgyra vonatkozó végzését ide 
iktatni: 

„A peres ügyekben bíráskodó egyházkerületi con-
sistoriuinnak, mint az 1 7 9 0 — 9 1 - k i országgyűlési tör-

„mi különbség van az egyházmegyei consistorium és a 
népképviselőkből álló egyházmegyei gyűlés közöt t?" 
Ugyanis apr. 30-ra Cservenkára esperesi körlevél által 
minden lelkész s minden egyházból e g y választandó világi 
tag, mint egyházmegyei gyűlésre meghiva levén, a gyűlés 
össze is ült, de az egész gyűlés alatt más szó nem igen 
volt hallható, mint nt. consistorium, s az újonnan elválasz-
tatott föesperes ur is többek között csak arra esküdött, 
hogy az egyházmegyei consistorium végzéseinek — nem 
pedig egyszersmind az egyházmegyei gyűlés végzése inek 
— foganatosítását kötelességének tartja, stb. S midőn én 
egy izben fejtegettem, hogy ez je lenleg nem egyházme-
gyei consistorium, hanem egyházmegyei gyűlés, akkor e g y 
consistorialis tag azon kérdést intézte hozzám: „hát mi 
különbség van az egyházmegyi consistorium s az egyház-
megyei gyűlés között?" Erre igy feleltem, nem tudom 

vény cikkekben is különösen kiemelt canonokon ala-
puló egyházi hatóságnak j o g - és működési köre, 
valamint a debreceni egyetemes bizottmány javallatá-
ban, ugy egyházkerületünk mult octoberi gyűlésének 
arra vonatkozó végzése által is épségben hagyandónak 
mondatván k i : ezen tárgyra vonatkozólag nem kerül-
hette ki közgyűlésünk figyelmét ama körülmény, hogy 
az egyházi rendből levő tanácsbirák száma az utóbbi 
években szembeszököleg megfogyatkozott; sőt miután 
e hivatallal főtiszt. Nagy Mihály és nt. Vajda Sámuel 
urakat, mint egyházkerületünk s rendelkezésünkön 
kivül esőket úgyis csak megtisztelni, nem pedig t e r -
helni lehetett szándéka egyházkerületünknek , nt. 
Fördös Dániel doroghi lelkész ur pedig elaggott 
koránál fogva szinte nem viselheti e hivatal terheit s igy 
voltaképi működő tagokul csak Szabó Károly, Tatay 
András és Ballagi Mór urakra lehet a consistoriuin-
nak számítani: ugyanezért kérdésbe tétetett, s a köz-
gyűlés elhatározása alá bocsáttatott, hogy nem volna-e 
szükséges az egyházi assessorok számát szaporítani, 
és ha igen, mikép kívánja azt a közgyűlés foganatosí-
tani ? 

A consistorium fenállásának, valamint törvénysze-
rűsége, ugy szükségessége ismételve kijelentetvén: 
ezennel elhatároztatik , hogy jövőre annak alkotó 
tagjai lesznek az elnöklő superintendens és főgondnok, 
valamint az esperes és segédgondnokokon kivül — ez 
utóbbiakkal egyenlő számú, tehát 8 — 8 egyházi é s 
világi tanácsbirák. 

Jelenlegi 1 3 világi assessorainkat azonban, szint-
úgy, mint az egyháziakat, nemcsak a gyakorlat, h a -
nem megpróbált egyházi buzgalmuk s hüségük által 
is szentesitett jogaik alapján e g y t ö l - e g y i g kívánjuk s 
e közgyűlésből újra fölkérjük birói székeiknek m e g -
tartására. — Az egyházi részről pedig szükségesnek 
ismertetvén 6 tanácsbirói hivatalnak újból leendő b e -
töltése : arra nézve határoztatik, hogy az a g y ü l e k e -
zetek választása által, szinte a beküldött szavazatok 
általános többségének alapján eszközöltessék. És hogy 
a kivánt cél minélelébb elérethessék: a szavazás e h i -
vatalok betöltésére is ezennel oly hozzáadással ren -
deltetik el, miszerint a szavazatokat esperes urak 
folyó évi aug. 2 5 - r e superintendens úrhoz fölküldjék, 
ki is azokat egy még e gyűlésből kinevezendő bizott-
mány által felbontatván, az eredményt, valamint szük-
s é g esetében az uj szavazást is a fenálló szabályok 
értelmében kihirdetni fogja." Szerk. 

* 



j ó l - e ? , ,Az egyházmegyei consistorium egy egyházi 
törvényszék, mely egyházi pörökben itél, ha t. i. viszály 
van a lelkész és egyháza között" stb., s melyben csak is a 
consistorialis tagoknak van szavazati j o g u k ; az e g y h á z -
megyei gyűlés pedig áll az egyházak küldötteinek g y ü l e -
kezetéből, mint a jelenlegi cservenkai lenne, hol minden 
rendes lelkésznek s egyházi küldöttnek minden nem peres 
ügyekben egyforma szavazati joga van; de ezen fejtegeté-
sem az egész gyűlés által elvettetett, az állíttatván, hogy ez 
consistorium, ha szinte itt az egyházak küldöttei jelen van-
nak is. És csakugyan ugy is volt, mert csak a consistorium 
tagjai számára voltak székek a tanácskozási asztalhoz téve, 
ezáltal mintegy tudtul adatván, hogy ez consistorium, s 
nem egyházmegyei népképviseleti gyűlés ; nem kérdeztetett, 
hogy vannak-e itt egyházi képviselők, s van-e megbizó-
levelök; majd minden r.- le lkészek s egyházküldöttei, mind 
a hallgatók között foglaltak helyet. Én mint felebb, ugy 
most ujolag kérem nt. szerkesztő urat felvilágosításért, 
kinek volt igaza : nekem-e vagy a eonsistoríumnak, vagy 
talán egyiknek sem egészen ? 

Legvégül még bátor vagyok valamit az egyházmegyei 
gyűlésekre nézve indítványozni. Véleményem szerint min-
den lelkésznek és minden világi egyházi küldöttnek kellene a 
tanácskozási asztal mellett helyének lenni, nem pedig a 
hallgatók között ülni. Én tapasztalásból tudom, hogy egy oly 
gyűlésnek, hol 30 -an vagy 4 0 - e n ülnek egy hosszú tanács-
kozási asztal mellett a hallgatók, a panaszlók s panaszlottak 
előtt sokkal nagyobb tekintélye is van, mint azon gyű lés -
nek, hol csak 8 -an vagy 1 0 - e n ülnek egy rövid asztal 
mellett. A meg nem elégedök rendesen azzal mennek el a 
gyűlésről: mit ?! ez az egy-két pap végzésére én semmit sem 
adok; mig ellenben, ha a tanácskozási asztal mellett hosz -
szasan sokan ülnek, kik között magokhoz hasonlókat is 
látnak, az ily gyűlés irányában mindjárt nagyobb k e g y e -
lettel is fognak viseltetni, s végzéseit nem oly könnyen 
fitymálni, mint ez nálunk sokszor megtörtént. Azonban az 
is igaz, mindennek kezdete nehéz; én hiszem, hogy jövőre 
nézve tán szinte nálunk máskép fog lenni. 

Ujverbász, maj. 22. 1861. Kármán József 
ref. lelkész. 

THESAURAR1US PÁL KŐSZEGI LELKÉSZNEK RECZES 
JÁNOS ESPERESHEZ 1596-ki APR. 5-kén IRT LEVELE. 

Gratiam et pacem a Deo Patre per Deum nostrum Je~ 
sum Christum precatur et officia sua commendat atque ofFert. 
Hallottam és értettem jó Reczes Uram, hogy ugyan hirem 
nélkül akartatok ide én hozzám jönni, és megvisitálni, hogy 
én is véletek subscribáltam volna a Concordia nevü formu-
lának, és mind Aszszonyomtól ö Nagyságától *") mind a 
Várostól meg is követtétek volt. Ha énnékem is megírtátok 
volna és híremmé adtátok volna, bizony én magam is töre-

* ) Dies ist die verwitwete Christoph Nádasdy, eine Toch-
ter Jóhann Choroms, des ődenburgischen Capitans. 
Gamauf jegyzete. 

kedtem volna, mind Aszszonyomnál ö Nagyságánál, mind a 
városnál, sőt tanácsul is adtam volna, hogy az ide való b e -
jövetelre szabadságot adtak volna Kegyelmeteknek, Ke-
gyelmetek talán nem tudja, de midőn tsak fül hegyei m e g -
halottam volnais, és tudtomra lett volna, örekedtem benne, 
mind az én kegyelmes Aszszonyomnál követe által, mind a 
városnál személyem szerént, ugy annyira hogy valamit a 
Város és Aszszonyom ö Nagysága azután irt Kegyelmetek-
nek,annak mind én vagyok a kútfeje (kevélység nélkol l égyen 
mondva tőlem) kit meg is bizonyíthatok, ha szűk ség. Két da-
rab papiroson egy levelet írtam vala Dominus Petrus Ko-
marinak, kire a többi között azt irja énnékem, hogy ami-
némü választ a város adott a Kegyelmetek levelére megírja 
hamar nap a mássát, mihént Kegyelmetekkel szembe lehet 
és végezhet . De azon bár ne aggodjatok, mert annak én 
nálam is vagyon a mássá, és atöbb leveleitek is kezemben 
vágynák. Hanem a mint Péter Uramnakis meg irtain, meg 
ügyeztettítek sokakkal magatokat, hogy az hagyot napra ad 
2. diem Április, elnem jövétek Kőszegre, kivel mind ha 
kissebséget tettétek volna Nádasdy Ferenc Uramon ö 
Nagyságonis. Mert ha ollyan jó akarattal vagyon ehöz a 
visitaciohoz, a kiben jártok az Isten parantsolatyábol, a mint 
a levelekben ide irtatok, kiben én bizony nemis kitelkedem. 
Hát annyival inkább illett vólna szorgalmatossan járni benne, 
hogy ne szegetetnék kedve ö Nagyságának, hanem lenne 
az ö Nagysága akaratya szerint. És amit ö Nagysága felöl 
irtatok tselekedettökkel is, mégis bizonyítanátok, hogy 
egyebeknek is kedvet ne szegnétek, mind azoknak tudni 
illik, akik halják és olvassák ö Nagyságának illyen jó k e -
g y e s és kegyelmes akaratyát. De hogy el nem jövétek a 
hagyott napra, gondoljátoké mit beszélnek felőletek ? 
Annak pedig a gyalázattya az Ur az ö Nagyságára is rné-
gyen, és magatokrais esik valami benne. Te Reczes János 
azt irtad Aszszonyomnak ö Nagyságának, hogy semmi vala-
szod nem volt leveledre ö Nagyságától, és azért multel 
egyik okáért az áldott Visitatio. Nám még annak előtte meg 
követted, akkor is hirem nélköl pedig, hogy a visitálásra 
való idejövetelt meg engedje Kegyelmednek ö Nagysága, a 
mennyi ö Nagyságan is áll benne, nám akkor is meg engedte 
ö Nagysága, és jó nevénis vette Kegyelmedtől: hát nem 
vethetet volna Kegyelmed ö Nagyságára: Sött ha meg nem 
engedte volna is ö Nagysága, tsak magamnak meg irtatok 
volna én magam is kész voltam volna melettetek törekedni 
ö Nagyságánal, kit mégis bizonyítottam. Jól lehet Ke-
gyelmed inkább meg nyerhet mindent ö Nagyságától én 
nálomnál. Más az: volt azért imilíyen válaszatok a Vár-
banis : Poteris abire. Mint egy Zrínyi Uramtól ö N a g y -
ságátolis Lenárt * ) Uramnak és Ggörgy Uramnak: Poteslis 
abire. Jól lehet a minémü válaszatok lett itt a Vár-
ban, a nem Asszonyom ö Nagyságától volt, mert nem volt 
itthon is, mikor a levelét küldöttétek volt ö Nagyságának. 
Mert ha itthon lett volna, akkor is ugyan azon választ tette 
volna, a minémü valaszt az után is adott. De ha semmi v á -
laszt ö Nagysága nem adott volnais erre a leveletekre, az 

*) Dies ist Leonhard Vidos. Gamauf jegyzete. 



én kegyelmes Aszszonyomnak még annak előtte való e n g e -
delme szerint; mért nem jöttétek el a hagyot napra ? Hi-
szen nem Aszszonyom ö Nagysága hagyot napot, hanem ti 
hagyatatok ö Nagyságának napot. Mert Aszszonyomtol ö 
Nagyságától még annak előtte meg volt az engedelem. Azt 
még régen meg nyerte volt Reczes Uram kegyelmes Aszszo-
nyomtol ö Nagyságától , hanem tsak a hagyot nap héja 
volt. Immár pedig a napotis meg hadtad volt, mert az Ke-
gyelmeden állót. De ha még annak előtte meg nem en-
gedte volnais ö Nagysága, abban bizony semmi ellent nem 
tartott volna ő Nagysága, sött inkább akarta volna, ha Ke-
gyelmetek el jöt volna. Sött akarta volna, ha ollyankor ö 
Nagyságais itthon lett volna, mikor Kegyelmetek eljöt 
volna. Mert az ö kereszténysége szerént, alig várna ö 
Nagysága, mind ö Nagyságos, és Tekéntetes fiaival itt Kő-
szegen, az én kegyelmes Uraimmal, és Patronusimmal, 
egyetemben, hogy jó v^gre vinné ezt a dolgot az Ur Isten, 
a kiben elindult Kegyelmetek, kit engedjen meg ö Szent 
Fölsége , az ö Szent fiáért. Ha pedig ollyenkor itthon nem 
lett volna ö Nagysága, amelly napra ide jött volna Kegye l -
metek, annyi kenyere, borra vagyon ö Nagyságának, hogy 
akár e g y hétig is mind, ö Nagysága kenyere borra mellett 
wárta volna meg Kegyelmetek, még haza jött volna. A Vá-
rosis pedig nem hagyta volna Kegyelmeteket. Bizony 
hogy én is ö Nagysága nélkül, ha egyéb lehetet volna 
benne, a dologhoz sem szolottam volna, még haza nem jött 
volna. Mert azt akartam volna, és ennek utánna is azt aka-
rom, hogy ö Nagysága, mind az ö Nagyságos fiaival e g y e -
temben, és a Város is kitsénytöl fogva nagyig jelen légyen 
a közönséges Szent gyülekezetnek helyén. Sött nem bánnám 
ha jelen lehetne Nádasdy Ferencz Uram ö Nagysága is és 
sokan egyebek is, mind Urak nemesek, praedikatorok. A 
gyülekezetben könyörögnének, először az Ur Istennek, és 
minden dolognak vége lévén, végeznénk azon el is. Azért 
vagy volt itthon ő Nagysága akor vagy nem volt, a melly 
nap a leveleket küldötte Kegyelmetek, tudniillik 1. die 
Április, vagy adhatott ö Nagysága valaszt vagy nem: 
az előtt nám ö Nagyságától valasztok jó volt. A Várostól is 
azonképpen választok jo volt, hogy tudni illik aperta porta, 
lata via, ha mi dolgatok vagyon vélem, itthon találtok. 
Azért a Kegyelmetek irása szerint a hagyot napra, az az 
másod napra (holnap egyenn ott lészünk) *) el köllöt volna 
jönni Kegyelmeteknek. Itthon is találta volna másod nap 
Kegyelmetek Aszszonyomat ö Nagyságátis, mertmegjött 
vala ö Nagysága. De midőn a hagyot napra el nem jövétek 
az után való napon Aszszonyom ö Nagysága ki külde hozzám 
leveleteket, hogy mit mondok hozzá ? Mihez tartsa magát ? 
Jötekel vagy nem, ha értek és tudok valamit benne? 
Meg izeném ö Nagyságának, hogy noha énnékem sem meg 
nem írtátok, sem meg nem izentetek, mi szándéktok vagyon 
reám, de minden dolgot értek. Esa mint értettem ö Nagy-
ságának igazán meg izentem. A mellet könyörgöttem ö 
Nagyságának, hogy igen hamar mindgyárast levelet küld-
jön utánnatok, valahol meg találnak benneteket, hogy l e v e -

letekre emlékesztessen és hívjon ö Nagysága benneteket . 
Mert én nagy joszansággal, könyörgésse l , imádkozással 
böjteléssel várom Kegyelmeteket. 0 Nagysága azt m e g t s e -
lekedte. Drabantja az ö Nagysága levelével faluról falura 
kereset benneteket, végre Csepregbe ment és otthon találta 
Kegyelmedet meg a levéllel. Amit irtál ő Nagyságának, 
imhol az is kezemben vagyon. Nintsen elegendő mentsé-
ged. Ments immár magadat a Közseghgi Tanáts előtt is. Talán 
elfeletkeztél rola, hogy á Tanáts elöttis meg kellene ma-
gadot mentenöd, mert a községi Tanács azt sem tudja, 
hogy hova lettetek. Az holnap, a Cras, a Cras, azt mondgyák 
hogy fél holnap is, avagy egy egész holnap is lészen. Ment-
séged pedig jobbad keresd magadnak, hogy nem mint akit 
irtál Aszszonyomnak ö Nagyságának, mert bizony én annak 
kevés helyt adok, okait ugyan pedigim szemveddel látod. A v -
val se mentsed pedig magadot, mint Aszszonyom ő Nagysága 
előtt, hogy nagy ünnep vagyon előttetek. Mert ha eszes 
emberek voltatok, az ünnepet az előtt gondoltátok volna 
meg, minek előtte a leveleket Írtátok, az előtt láttátok 
volna meg, ha az ünneptől ki még 14 die Április lészen * ) , 
eljuthatoké Kőhalomról Kőszegre ad secundam eiusdem 
mensis, avagy nem. Olvastátoké a 1 die Április usque ad 
14 diem ejusdem mensis mennyi földet jártbé Krisztus 
Urunk a Tanítványokkal, és ama sereggel , kik föl mentek 
véle ad 14 diem Április, az az Virág Vasárnapra Jerusa-
lemben a Pascha ünnepére (szollok e szerént a mint most 
a Húsvét napja esik és a mint ti jártatok) még pedig nem 
kotsin, hanem gyalog ? Vagy talán azt vártátok, hogy hin-
tót küldjünk érettetek. Aszszonyomtol ö Nagyságától az is 
meg lehetet volna, tsak meg Írtátok volna. Ugyanis Krisztus 
Urunk egy hitván remhess szamárt hozatta és azon méne 
Jerusalembe Math. 21. De jámborok akar ugyan fő fő lova-
katis küldöttünk volna alátok, ha azon akartatok volnais 
béjönni, azon sem mult volna el. Ha pedig egyebet nem 
akartátok volna benne lenni, hanem ugyan szamáron akar-
tatok volnais béjönni, talám még aztis találtunk volna vala-
hol. Azért ha a Kőszeghi Tanács előtt menteni akarjátok 
magatokat, más inentségget gondoljatok. Aszszonyom ö 
Nagysága előtt pedig e léggé meg jegyzettettétek magato-
kat akarván mondani, Isten botsássa mondásomat, meg men-
tettétek, mentsétek imár a Város elöttis magatokat. Ki tudja, 
ha énnékem igazán találták megirni, talán mégis csömör-
lötettek volt a sok részegségben és tobzodásban ? ós 
azért sem jöhettetekel. Talán a fejetek is fajt reggel 2 die 
április, addig laktatok 1 die április naponnap estig. Talán 
mikor a levelet irtátokis, részegek voltatok; mert immárvolt 
dél után két ora, mikor a Posta a leveleket hozta Kőszegre. 
Egy óráik gyalokis elhozhatta volna a Posta a leveleket 
ide Kőhalomrol. Talán nemtsak a fölöstökömnek, de még 
az ebédnek is utánna Írtátok, mind egy, hora 12, vagy prima, 
mikor immár részegekis lehettetek, ha jó idején hozza 
kezdetek, előbbi szokástok szerént. Vaj, ha rea aranyoz-
hatnék, bizony igen nevetném. Avagy mentsétek avvalis 
magatokat, hogy a hora 1 die április leveleket Írtátok volt 

* ) Scheinen Worte des Briefes zu sein. Gamauf jegyzete. * ) Das Osterfest im Jahr 1596. Gamauf jegyzete. 



részegségtekben, más nap az nem jutott eszetekben józan 
korotokban : ha eszetekben jutottis, talán más eszetek ju-
tott akkor, hogy tudniillik, nem kellet volna azt Írnunk, 
hogy holnap ott leszünk, mert előttünk vágynák a Sz. Inne-
pek, Virág Vasárnap, Nagy tsötörtök, nagy péntek, és Hús-
vét napja, ki miatt a 1 die április ma, az az secunda die 
ejusdem mensis, nem érünk oda, mert meszsze vagyon 
Kőhalom Kőszeghez, hogy nem jutunk ma oda, hanem jer 
térjünk haza felé, és tanuljunk predicálni az innepekre. 
Vagyon mivel mentenünk magunkat, ha utannunk irnak. Azt 
irjuk Aszszonyunknak ö Nagyságának, hogy válaszunk nem 
jőve ö Nagyságától, és azt is meghalottuk volt, hogy nem 
volt othon ő Nagysága. Más az, hogy az nagy innepök is 
előttünk vágynák, hanem ünnepek utánn megyünk osztán 
oda. Köszönöm és meghalalálom az én kegyelmes Istenem-
nek, ki meg halgatta az én könyörgésemet, secundum 35 
Psalmum, mellyet meg nem Írhatom, mennyiszer montamel, 
mind éjjel nappal a die 1 április usque ad 4 diem ejusdem 
mensis, és meg élek, mind addig ditserem véle az Istent. 
Az ő psalmusok kösziil eszt kiváltképpen magamnak válasz-
tottam, és evvel ditsérem a gyölekezetben ezutánn gyak-
rabban én is az Istent, el kezdvén holnap énekeltetni a 
Templomban tudni illik virág Vasárnap. Te Reczes János 
eleitől fogva avval fenyekedtél, hogy kisubscribalsz engem 
Kőszegről: én avval sémit nem gondolok, ha véghez 
viheted; mert ha innen engem kisubscribálsz, engemet 
ennélis fölyebb helyre viszen az Isten, és kenyértis ád. 
De tenéked ollyan fő helyen, mintahol te lakol, a kenyér-
nek a héjat sem vetnék másutt a te Papságodért, és ha e g y -
szer onnan kisubscribalnának tégedet, ollyan gazdak jöve -
delmö hellyt, bizony seholsem találnál az országban. Ugy 
néz azért ama Meszlenyi Synodusban vigeztetet VI Ca-
nonra, hogyha meg egyessülhetünk Isten által ,akiménémü 
helyt érdemel, talám mindenek ollyan adatik. Énnékem a 
kőszegi Eeclesia, vallom és bizonyítom, hogy érdemem fö -
lött vagyon. Holott maga felén jövedelmemha vagyon, mind 
a Kövesdy Papnak, mert én nem vagyok Demás avagy mer-
cenarius. Azért én nem fenyegetlek, mert én nem vagyok 
ollyan nagyható ember mint Kegyelmed; de azt mondom, 
hogy vagya fejem elvész a Krisztusnak ama mondása szerint 
Math. 10. Cap. Vsu 39. vagy bizony egységnek kell lenni 
közöttünk. Ha pedig a nem lészen, meg lészen, aki azt 
fogja mondani: Hoc quod feci, factum nolim. Jőjetekel 
azért bátor az Innepek után jőjetek, valamikor akarjátok, a 
tenen fogadástok szerint, és lássátok mi dolgatok vagyon 
vélem. Mert ha el nem jötek, bizony reátok irok Nadasdy 
Ferentz Uramnak ő Nagyságának. Tsak hogy ha igaz járat-
béli emberek vagytok, az előtt egy héttel énnékem is m e g -
írjátok a melly napra el akartok jönni, hogy készületlen 
ne találjatok, mert ha készületlen találtok, kezdettek talán 
csak híjában fáradni, itthon nem találván. De ha hozza ké-
szülhetek, ha egy ember avagy kettő subscribalt Gonfes-
siotoknak, bizony meg lattyatok, hogy én is subscribálok. 
Isteni iilelemmel, tisztelettel, betsülettel, és jó lelki ismé-
rettel akarok pedig subscribálni; nem ugy mint némellyek 
ti közöletek etc. Mostis bezek subscribáltam volna, de nem 

én rajtam, hanem ti rajtatok multel, hála legyen az Istennek, 
meg lássátok, hogy ezutánis ti rajtatok ne múljék, mert 
ha ti rajtatok mulikel, az én lelkemet a ti kezetekből kérje 
az Isten elö. Te Reczes János, nám mikor egyszer Szylre 
jöttél valais hozzam visitalni a tsufondárosokkal, czimbali-
mosokkal, részegessekkel, nám akkor énnékemis levelet 
küldöttéi, nem tsak a városnak, még pedig feleségem Bo-
donhelyre küldötte a levelet utannom, holot akkoris Isteni 
szolgálatban voltam én foglalatos, mikor ti részegeskedte-
tek, és még Almariomomotis addig fel törtétek még haza 
mentem, hogy meg lássátok mitsoda könyveim vágynák. 
Nám akkoris haza mentem, nem elszöktem előttetek. Nefély 
bár hogy mostis elszökjem előtted, ha mostis egy héttel 
előbb meg irod, ainelly napra hozzam akarsz jönni. Mert 
énis attól fogva többet tanultam, ugy annyira, hogy tiszte-
ségemre szembe mereg veled állani, ha mind az egész 
ország előtt kellis, és meg tudok olyanoknak felelni mint 
kegyelmed. Azért ha fel tettél ugy jádzál rea, hogy ha é l -
ném jösz fogadásod szerint, bizony tisztességedben jár : és 
ha engemetis itthon nem találsz, tsak meg írjad ám az 
elöttegy héttel, és leveleddel meg találj, bár énnekemis 
soha tisztességem ne légyen emberek előtt, hanem az 
ortzámra pökjenek. De ugyan igen kérlek, hogy Húsvét 
után egy holnap előtt meg légyen, hogy a holnap, az az a 
Cras egy holnapot ne tégyen, ám ha fély holnapot tészenis, 
azt meg engedem a szomszédságért kegyelmednek. Isten 
vélünk. Senki ellenünk. Data ex Kőszeg 5 die Április Anno 
1596, Kegyelmed Szomszédja Paulus Thesaurarius mi-
nister m. p. 

Egy álmot lattam Reczes János ez elmúlt éjjel verat-
tafelé mikor háromra járt az ora, kit egész életemben soha 
el nem felejtek, rövid nap aztis meg irom Kegyelmednek 
igazán pedig. (Vége köv.) 

- m O — 

ISKOLAÜGY. 

OROSHAZA, május 17. 1861. Nt. szerkesztő ur ! 
Lapjának f. évi 19-dik számában közlött s az orosházi ág. 
evang. egyházat valóban súlyos vádakkal terhelő levélre 
nem lehet megjegyzéseket nem tenni. 

Mit levélíró az oskolák számára nézve megjegyez, 
az tagadhatlanul igaz. Oskoláink kevesek, s erre nézve 
nincs egyéb különbség közöttem és közötte, mint az, hogy 
én hiszem, sőt meg vagyok győződve, miszerint nemcsak 
unokáink, de levélírónak édes gyermeke is fogja é lvez -
hetni az eredményt nemsokára, s ekkor az arány is jobb 
fog lenni az oskolák és tanulók létszáma közt. Mi tanítóink 
működését illeti, én hiszem, hogy az nem felel meg levél -
író kivánatának, de itt viszont kérdés, ha e kívánat nem 
tulzott-e ? Mint ö, ugy én sem akarok részletekbe bocsát-
kozni egyik vagy másik tanítónk érdemeit, vagy g y e n g e -
ségeit illetőleg, hanem általában felhívok mindenkit, t e -
kintse meg az orosházi népet, mely azon régi terméketlen 



uton növeltetett, s én hiszem, hogy az a környék, sőt egész 
hazábani helységek városos népeivel mind értelmi mind 
erkölcsi tekintetben összehasonlitva ki fogja állani a v e r -
senyt. Hogy a természettan a reáltanodában elmaradt, 
annak oka az, miszerint gyermekeink a reáltanodába 
többnyire két, sőt három évig járnak, s épen ezért a tan-
rendszer két évre van felosztva, hogy a gyermekek ne 
hallgassanak mindig ugyan egy tudományt,—jövőre a termé-
szettant is fogja hallhatni levelező ur. És ha az egyház 
oly szerencsés, hogy egy kiváiólag jeles tanítót nevezhet 
sajátjának, következik-e abból, hogy a többi mind igen 
könnyű ? Az agg erőtől soha senki nem követelhet joggal 
annyit, mint az erőteljes vállaktól, s az ajándékok különfé-
l ék ! Es a mi végre a Presbyteriumot illeti, bárha igaz is, 
hogy annak kebelében — mint a világon mindenütt-talál-
koznak olyanok, kik a korral nem akarnak lépést tartani 
kimondani felette, hogy egy szikra haladó elem sincs 
benne, — ez pelengérre tevése az egész testületnek, mely-
ben pedig valóban oly egyházias buzgó egyének találkoz-
nak, kik bármely egyház presbyteriumának diszére válná-
nak, s ha valaki ezen kétkednék, annak készek leszünk 
számokkal megfelelni. 

Szóval, dacára annak, hogy levélírónak sokban igaza 
van, nem lehet, hogy vele hasonló meggyőződésben l e -
gyety-s köztünk a különbség az, miszerint ö hidegségnek, 
tespedésnek nevezi azt, ha nálunk nincs minden ugy, mint 
kellene lennie, én pedig azt egyszerűen hiánynak neve-
zem, melyet betöltenünk kell, de melynek betöltésére bi-
zonynyal az akarat is megvan. Érezzük mi bajainkattöbben, 
érzi az egyház egyeteme, de mi nem vagyunk ám Isten, 
hogy kimondott „ legyen" szavunkra megszülessék a vilá-
gosság ! Eszközök kellenek mindenütt, s az eszközök las-
san teremthetők elő, s mindenfelé egyszerre nem telik. 
Ne az ideált vegyük zsinórmértékül, midőn Ítéletet ejtünk, 
azt vegyük csak törekvésünk céljául; és ha még attól távol 
vagyunk, ne nevezzük semminek azt, a hová eljutottunk. 
Ily szempontból óhajtottam volna én, ha á tisztelt levelező 
felfedezte volna egyházunk hiányait, s szeretetteljesen buz-
dított volna azoknak betöltésére, nem pedig oly szigorú 
vádló hangon, mely minden irányban csak keserűséget szül. 

Harsányt Sándor. 

KÖNYVISMERTETES 

TÁJÉKOZÁS A BÖLCSÉSZET ÜGYÉBEN FENFORGÓ 
VITÁHOZ. 

VI. 

( V é g e ) . 
Mint egyik legkiválóbb elvét a Hegeli bölcsészetnek, 

— emeli ki végül a rajz — az ellenmondás törvényét. 
Az ellenmondás törvénye — úgymond — ama dia-

lektika alapja (a Hegeli rendszerben), mely megint a dol-

gok lényege maga. És ez azt teszi, hogy a tény nem e l s z i -
getelt, nem korlátolt, hanem e g y összeghez sorakozik; 
hogy minden a világon érintkezik és összefonódik, — ugy 
hogy végre nincs sem tévelygés, sem igazság ; más szava-
kat kell feltalálni. — Sehol sem látunk egyebet, csak f o k o -
zatokat és árnyalatokat. — És mivel az ellenmondás elve 
— Hegel szerint — nemcsak fejlése, hanem alapmivolta a 
dolgoknak, ebből az következik, hogy semmisem létez, 
vagy hogy a létezés csupa l evés ; a dolognak, a ténynek 
csak futékony valósága van. 

Hogy az ellenmondás kategóriája a Hegeli bölcselet-
ben nagy szerepet játszik: abban a rajznak tökéletes 
igaza van. 

A régi logika- és az annak formáiban mozgó gon-
dolkodás egyik legsarkalatosabb előítéletének nevezte 
Hegel azt, hogy az ellenmondást nem tárták az azonosság-
gal hason fontosságú kategóriának. — Sőt szerinte, ha 
rangfokozatról lehetne szó, s a kettőt külön kellene és 
lehetne választani: az ellenmondás kategóriája mélyebb és 
lényegesebb momentumul volna tartandó a dolgok fogalmá-
ban, mint amaz. — Mert mig az azonosság magában, a 
dolgok egyszerű, közvetlen, ugy szólva, holtlétét jelöli : 
addig az ellenmondás azok fejlési- és életképességének 
gyökere; minden dolog csak annyiban birván mozgási és 
cselekvő képességgel , a mennyi ellenmondási erőt zár 
magában. 

Jól ismerte Hegel a mindennapi gondolkozásnak e l -
lenvetéseit e kategória ellen. — Jól tudta a régi logikának 
ama tételét: „hogy semmisem bir valósággal és igazsággal , 
a mi magának ellenmond" s az ebből önkényt folyó azon 
tant, hogy az ellenmondás csak a subiectiv reflexió csaló-
dása, és hogy az ellenmondás nemcsak nem létezhetik, de 
még csak nem is gondolható. De meg is cáfolta ezt magá-
ból a köztapasztalatból, mely az ellenmondó dolgoknak, 
intézvényeknek stb. egész sokaságát mutatja f ö l , melyek-
nél az ellenmondás épen nem a reflectáló tudat csalódása, 
hanem magoknak a dolgoknak lényegében nyugoszik. 

Maga a külső érzéki mozgás — úgymond a többek 
közt — semmi egyéb, mint az ellenmondás közvetlen való-
sága. — Mert, hogy valamely dolog mozgásban van, ez 
nem azt teszi, miszerint az most itt, majd a következő 
pillanatban pedig amott van ; hanem azt teszi, hogy az a 
mozgási térnek minden pontjain van is és nincs is e g y s z e r -
smind. — Abban tehát igazuk van a régi dialektikusoknak, 
hogy a mozgásban el lenmondás van; de ebből nem az 
következ ik , hogy tehát a mozgás nem létezik, hanem 
inkább az, hogy a mozgás nem más, mint épen az e l len-
mondás valósága. 

Igy van a benső, a voltaképeni l ényeg-mozgás is, — 
a dolgok fejlése, ösztöne. Nem egyéb ez, minthogy valami 
dolog magában maradó, de egyszersmind oly erőt is rejt 
magában, mely öt mozgásra, mint egy önmagából való k i -
menésre kényszeríti. A dolog nemcsak van, hanem tagadja 
magát a benne rejlő ellenmondási erőnél fogva, s ép ez 
által lett élővé, ez által fejlik azzá, a mi. Teljesen k é z z e l -
foghatókig mutatja ezt a mag élet-processusa. — El kell 



neki rothadnia, szétrepednie, közvetlen egységéből kiha-
ladnia, — ugy éri el létcélját a gyümölcsben — s annak 
lényegében, a magban. — Az azonosság tehát magában 
még nem élet; csak az által, hogy egyszersmind negativ 
hatalom is, tehát, hogy ellenmondást zár magában, képes 
a változás és fejlődésre. 

Ez az értelme és jelentősége az eszmei bölcseletben 
az ellenmondás kategóriájának. Ez szolgál viszont alapul 
azon további következtetésre, hogy a világon minden 
érintkezik és összefonódik ; hogy tehát csak fokozatok és 
árnyalatok vannak, voltaképeni ellentét azonban sehol. 

Valóban mindenütt érülközik egymással a positivitás 
és negativitás; összetartozó, egymást kiegészítő tényezői 
azok a valódiságnak, helyesebben szólva az eszmének. — 
Igy p. o. az erény nemcsak hogy nem a türelemben áll, 
mint a rajz ezt az eszmeelviségre ráfogni akarja, sőt a 
lehető legteljesebb és legmagasabb küzdelemben; azaz, 
nemcsak positiv, hanem negativ erő is egyszersmind; — 
mivelhogy nemcsak a bűnnel való összehasonlításnál fogva 
erény az, hanem magában véve is küzdelem. — Másrészről 
a bün nemcsak az erény hiánya, (mert az ártatlanság is erény-
hiányt nemcsak az erény ellenében, hanem magában posi-
tive is rosz. — Tehát az ö negativitása positiv. 

Igy az igazság és tévelygés. 
De az ebből vont azon hamis következtetést, — el le-

neink kedvenc paripáját, — a mi illeti: hogy ezek szerint 
már semmi különbség nincs, igazság és tévely, — erény és 
bün között: erre tüzetesen megfeleltem első védiratomban 
(lásd 15, 16. 1.). Itt csak azt kívánom megjegyezni, hogy 
midőn mi az ördög országának Isten országa melletti 
önálló létét tagadjuk : ezzel épen azt állítjuk, hogy elvégre 
az egész világnak Isten országává kell lennie, hogy lenni 
fog — mint a keresztyén vallás hirdeti: egy akol és egy 
pásztor. 

Azt is mondja még végül a rajz, hogy az eszmei 
bölcselet álláspontja szerint semmi sem létez, vagy hogy 
a létezés csupa levés. —- Erre egy pár szóval csak azt f e -
lelem : hogy igenis, — szerintünk az igazán létező valóság 
ama folytonosan előretörő, szakadatlan fejlődésben levő 
benső ereje e világnak, a mely mellett az egyes dolgoknak 
csak futékony valóságuk vagyon. Az egyes dolgok és azok-
nak összesége is, a világ, mint ama benső erőnek ruhája, 
elkopnak, elavulnak, szétszakadoznak a szerint, a mint az 
folyvást elöbbre-elöbbre megy, s magának mindig töké-
lyesebb kifejezést, lényegével öszhangzóbb formát teremt. 
— Ezen igazság nem alkalmatlan az embernek sem; mert 
e végetlen folyamatban is találhat egy megszegzett pontot, 
a mi nem egyéb, mint épen maga azon benső hatalom, 
az örökkévaló eszme, magának az Istennek világteremtö 
gondolata. — Ismételve mondom tehát, hogy szerintünk 
csak ezen örök mozgató erő bir igaz léttel; s ép ezért 
vagyunk mi nem tapasztalati, hanem az eszmei bölcselet-
nek barátai* 

Peti József. 

,,Keresztyén magvetőd/Szerkesztik és kiadják: Kriza Já-
nos és Nagy Lajos, kolozsvári unitárius lelkészek és ta-
nárok. I. kötet. Szent-Ábrahámi Mihály arcképével. Ko-
lozsvárott, a róm. kath. lyceum betűivel 1861. nagy 8 -ad 

rét, 240 l. Bolti ára 1 f t . 60 kr. 

Egy velünk vérben és lélekben rokon, erdélyi uni-
tárius testvéreink hitfelekezetének egyház-és nevelésügyi 
közlönyét van szerencsénk ezúttal e lapok olvasókö-
zönségének, a fencimzett műben bemutatni. S midőn ezt 
kimondtuk, azt liiszszük, csak fokoztuk az érdekeltséget, 
mely prot. közönségünket ösztönözni fogja, hogy tettleges 
pártfogásával és testvéries részvétével karolja fel e müvet, 
mint oly vállalatot, mely mig egyfelől egy, Magyarorszá-
gon sokak által még nem eléggé ismert, a magyar testvér-
egyház szellemi mozzanatainak, belszerkezetének és hit-
elveinek megismerésére leghitelesebb kútfőül ajánlkozik, 
másfelöl „a keresztyén eszmék s átalában az erkölcsileg 
szép, jó és igaz magvainak vetését és fejlesztését" tűzte 
ki célul. 

Egyébiránt a vállalat célját és feladatát illetőleg 
hadd beszéljenek magok a szerkesztők és kiadók: 

„Első zsenge termése e könyv — mondják az e lő -
szóban — azon eszmemagnak, mely egy unitárius egyház-
irodalmi vállalatnak meginditása iránt lelkünkben évek óta 
ápolva s több lelkésztársaink s hitrokonink gyakoriiben 
nyilvánított óhajával is találkozva, elvégre mult évi f é l -
hívásunk nyomán az aláíró közönség meleg részvéte 
ü g y - és elvbarátaink szellemi segélynyújtása által meg lön 
érlelve." 

"Ereztük, hogy egyházunkban, ugy is mint egy i -
kében a magyar egyházaknak, szükséges, sőt halaszthatlan 
ideje valamint irodalmi uton nemcsak különleg, hanem 
szellemi erötökénk tervszerű öszpontositása által is tenni, 
s hogy itt nem egyesek önérdekének, hiúságának kie lég í -
tése, hanem a mi közös érdekünk, becsületünk forog f e n ; 
arról van a kérdés: a legjobb erők s buzgó jó akarat egye-
sítése által bizonyságát adni annak, hogy hitfelekezetünk-
nél életrevalóság, némi tudományi és erkölcsi suly s tevé-
keny közszellem van sbt." 

„Vállalatunk főbb célja: a gyakorlati lelkészet kö-
rébe tartozó munkálatokat adni, mintegy eszmetárt nyitni 
fel egyházi-szolgatársaink előtt s a legkülönfélébb esetekre 
készült beszédek s imák, mint mutatványok által, egyik a 
mást kalauzolni, legalább tájékozni; önként értetvén, hogy 
elhunyt jeleseinktől is közölni fogunk olykor ily dolgoza-
tokat, hogy azok egyházirodalmunkban irójok nevével együtt 
örökítve legyenek, mint szintén angol hitrokoninktól is 
közölni kívánunk az ö hittani beszédekben oly dús egyházi 
irodalmukból, mint jelen kötetünkben már is ily kétnemű 
beszédet nyujtunk, a melyek habár épen ily alakjokban 
szószéken nem is használhatók, de gazdag tápot nyújthat-
nak az elmélkedésre, anyagot az önerejü feldolgozásra s 
egyházunk világi elemének is épületes olvasmányul szol-
szolgálhatnak." 

, "Vállalatunk másik, aránylag kisebb része üggelék" 
cim alatt tartalmazni fog egyes episodokatf nevezetesb 



mozzanatokat az unitárius egyház jelen és mult életéből, 
— honi s külföldi jelesb unitárius férfiak életiratát, — 
továbbá ismertetni fogunk vallásunkat illető könyveket a 
mult és jelenből, be l - és külföldieket, kéziratokat, oklevele-
ket ; terjeszteni saját belszerkezetünk, tanitás- és nevelésmó-
dunk ismeretét s az ezek iránti érdekeltséget fokozni, a 
közszellemet ébreszteni és ápolni, szóval: a mennyiben 
lehet, oly élénk, fris élettevékenységet idézni elő egyhá-
zunkban is, mint ez a jelen felszabadulás nagy napjaiban 
minden más téren oly vidor lendületet kezdett venni." 

S hogy a szerkesztők az itt bevallott célokat komo-
lyan és lelkiismeretesen igyekeztek már a jelen kötettel is 
valósitani, mutatja azon gazdag és változatos tartalom, mely 
a következő cikkekből van összeállítva: Az unitárius ke-
resztyén hitvallás igényt tarthat a gondolkozó közönség 
tiszteletteljes figyelmére. Irta E. Tagart, angolból fordította 
Buzogány Áron. II. Az Isten egységéről. Tarcsafalvi Syl-
vester György. III. A Krisztus iránti szeretet. Irta W. E. 
Channing, angolból fordította Buzogány Áron. IV. Az érde-
kek egyeztetése a keresztyén szeretet által. Albert János. 
V. Isten nem hagyja el az embert. Nagy Lajos. VI. Vilá-
gosság és homály. Ferenc Józsi. VII. Az Isten országa: 
alapjában, törvényében és szivében. Gyöngyösi István. VIII. 
Az Isten országáról. (Népiskolatanitó beköszöntésekor) 
Péterfi Sándor. IX. Uj évre. Kis Mihály. X. A vándorlás 
tanúságos képe. Kriza János. XI. Könyörgések: 1. aug. 20. 
1860. Albert János. 2. Ferenczi Géza, 17 éves tanuló-ifju 
koporsójánál Ferencz Józsi. XII. Agendák: 1. I íereszte lés-
kor, Kriza János. 2. Kereszteléskor. Kelemen István. 3. Ur-
vacsoraosztáskor, Gyöngyösi István. — FÜGGELÉK. Szent-
Ábrahámi Mihály. Jakab Elek. — Tagart Edward. A 
Christian Reformer után Ferencz Józsi. Iskoláinkról, Ko-
vácsi Antal. Rövid elmélkedés az iskolaügy felett. Brassai 
Sámuel. Különfélék: Londoni eredeti levél. Coquerel pá-
risi prot. pap. Glasgowban unitáriusok. Az unitárismus j ö -
vője Amerikában. A missisippi-vidéki [németek. Adatok 
az összes unitárismus létszámához. Liwerpooli adomány. 
Az erdélyi unitáriusok létszáma. Tanulók száma. Alapítvá-
nyok. 

A mint az itt felsorolt cikkekből látható, e könyv 
ugyan inkább és csaknem kizárólag az unit. egyház h i -
vei számára van irva; azonban ha tekintjük azon valódi 
keresztyén színezetet, bibliai zamatosságot és kenettel-
jességet , tiszta valláserkölcsi irányt és szellemet, tudo-
mányos alaposságot és irálybeli szabatosságot, mikkel 
amaz egyházi beszédek, imák és agendák irva vannak; — 
s ha moggondoljuk különösen, hogy azon kutfŐ, melyből 
az unit. egyház létezésének és jogosultságának alapját 
meriti, azzal, melyből minden keresztyén, de kivált mi 
protestánsok is hitünk és vallásos meggyőződésünk alap-
elveit, a jámbor és igaz élet törvényeit merítjük, ugyanaz: 
bátran mondhatjuk, hogy az egyúttal nekünk is szól s bár-
mely prot. egyházi vagy világi ember veendi kezébe, m e g -
fog győződni, hogy abban vallásos érzületének és keresz -
tyén öntudatának erősítésére és fejlesztésére elegendő táp-
lálékot talált. 

Végül pedig mindazok igazolásául miket az egészre 
nézve mondottunk, s mintegy a többiek ismertetőjeül, álljon 
itt a következő érdekes és korszerű cikk: 

Rövid elmélkedés az iskolaügy felett. Brassai jS.V^ 
„Elvész az én népem; mivelhogy tudomány nélkül 

való" azt mondatja az Ur Hoseással, és csudálatos, hogy 
épen most, magát a miveltség oly magas fokán képzelő 
korunkban, sűrűbben mint valaha jut eszünkbe az a f enye -
gető intés. Tán nem is jut minden embernek; de mi, kik— 
nek feladatunk az ifjúságot oktatni, aggódva tekintünk 
azokra a jelekre, melyek gondoskodásunk szeretett tár-
gyainál a miveltségnek inkább csökkenésére, mint gyara- -
podására mutatnak. Sokan bámulni fognak e g y ü g y ü s é g e -
men, s mutatják nekem, hogy a gymnasium egyfelől a m e -
g y e és országgyűlések karzatait foglalja el, másfelől meg 
előfizetési iveket küld szét saját keblében keletkezett do l -
gozatokra. Bevallom együgyüségemet , mert én ezekét 
mind tudtam s bennök épen az érintett jelek némelyikét 
láttam és látom. Még többet is bevallók: hogy t. i. nemcsak 
az érett szilvát többre becsülöm birtokánál, hanem a h i -
degföldön maga idejében termett ugorkát is izletesebbnek 
tartom a melegházban vagy ágyban hajtottnál. Meg azt is 
tartom, hogy a ki már mást kezd tanítani s mulattatni, k i -
vált ha ez a más a nagy közönség, annak már nem nagy 
kedve lesz magának tanulni. Midőn annyira duzmadoznak 
benne már a miveltség elemei, hogy mások javára ki is 
csordul, hogy térne több beléje? Na ne térjen hát? de a 
Dalton törvénye szerint, mely azt tartja, hogy egy edénybe, 
mely teli van é leny- légge l , ugy hogy több nem mehet b e -
léje, még férkezhetik annyi köneny (hydrogen) , a mennyi 
magára az üres edénybe bement volna, s ezenkívül m e g -
annyi legeny (azot); e szerint a morális világban is érőt 
érő törvény szerint mondom, nem férkezhetnék-e abba a 
tudománynyal s talentummal teli edénybe, a fiatal fejbe, 
egy illő adag szerénység, mely aztán többi tartalmát is 
rendbe, hármoniába hozná ? Én azt vélem, i g e n ! Igaz, 
hogy igy aztán nem válogatna a tanuló a neki tanított 
tudományokban. Nem követelné, hogy tanítsák erre s erre, 
és ne tanítsák arra s arra. Nem állana elé kéretlen szóza-
tával, hogy ő neki ez vagy amaz unalmas, hogy ennek 
vagy annak hasznát — mostanit avagy jövendőbelit — nem 
látja. Nem elemezgetné tanilói, tanárai tehetségét, tudo-
mányát, mely minden esetre az övéit végtelenül felülmúlja. 
Nem Írogatna pasquilusokat azok ellen, kiknek ö csak h á -
lával s tisztelettel tartoznék, s nem feszegetné egyiknek 
házi életét, másiknak társadalmi erkölcseit, harmadiknak 
tantárgyát, negyediknek tanítási modorát. Bezzeg nem 
tették ezt és ezeket a rabbi Hillél hallgatói, kik áldoza-
tokkal s nélkülözésekkel gyűltek ezrenkint össze tanításai) 
é lvezésére Kisázsia égető napja alatt a szabad ég alá. Mert 
rabbi Hillélnek nem voltak termei a tanításra. Szegény,, 
földhöz ragadt szegény volt; favágással és vizhordással 
szerezte meg szuk élelmét s annyi üres időt, melyben o k -
tatásait osztogathassa. Tanítványai még sem rajzoltak torz-
képeket róla fejszével a kezében s vizes tömlővel a hátán* 
Nem a párizsi és prágai egyetemek tanulói, kik annyi e z e -

44 



révei sereglettek a szűkön mért ismeretek megszerzésére, 
a hány százan ma 30—40 tanáros egyetemekre. Ezek nem 
nézték magukat a haza kész oszlopainak, fiatal vállakon 
ősz fejeknek, hanem egész lélekkel, törekvéssel azon voltak, 
hogy a szükséges erőt, tehetséget megszerezvén, egykor 
igazán és méltóan azokká lehessenek. Igen, akkor a s z e -
rénység divatban volt, mint abban most az Önhittség. S 
pedig mily szép, mily kedveltetö erény amaz, mennyire 
diszitő ékszere az ifjú kornak ! Napjainkban sem haltkimég 
egészen, ha nem is jellemzi a nagyobb részt. Halljunk egy 
példát abból a legközelebbi hadjáratból, melyben korunk 
Cincinnatusa az ekéjétől indula egy ország felszabadítására 
s ahhoz tért vissza, végrehajtván dicső feladatát. Beszélje 
el egy szemmel látó tanú, egy francia önkéntes Garibaldi 
sergéböl. „Egy 14 éves fiatal gyerköce 1848-ban kiszökik 
a kollégiomból Milanóban s „va fuori straniero !"t dalolva 
puskát ragad az osztrákok ellen. Haza kapván szülői, ar-
gusi szemmel őrizték; de a fiatal ember — majd azt mon-
dám gyermek — kijátszotta szemességöket s egy reggel 
csak üresen kapják a szobáját s nyitva az ablakát. A madár 
kirepült. Hol járt? Krimben, Comoban, Martaiában, Cata-
lafimiben, mindenütt a hol csak olasz verekedett hona er-
kölcsi s politikai gyarapodásáért. Melazzonál, midőn golyó-
tól átfúrt lováról lefordult, revolveréből három lövéssel 
három lovast ejt el, a ki Garibaldit kerítette vala körül, 
s főbe lő egy negyediket is, a ki őt magát csípte 
volt nyakon. Midőn e tettét emlegetik neki, ugy elpirul 
mint egy 15 éves leányka, s szemét lesütve fordítja el a 
fejét. Kik az Aixi fürdőt Savoyeban látogatták, vehettek 
észre egy szomorkodó, igen szelid módú ifiat, a ki, mig má-
sok táncoltak, szeretett a hölgyek közé ülni és csak egye-
dül Itáliáról beszélt velők, midőn tán másnemű társalgást 
vártak volna tő le ; ez Missori volt, kit „kékszemű kis milá-
n ó i é n a k neveztek. Nők, kik igy látták, s a kiknek beszél -
tem róla, csudálkozva mondák : „Hogyan ? Az a fiatal em-
ber ! Lehetséges-e ? — Igen ö az, szelid szavával, gazellai 
tekintetével, lassú lépteivel, mintha szünteleni bádjadtsággal 
küzdenék, ö a mi fiatal hadseregünk hőse, a kinek nincs mit 
irigyelni a dicsőség koszorúzta legvénebb vitézeken is !" Re-
ménylem nem fognak féreérteni, mintha én azt dicsérném 
Missoriban, hogy elszökött a tanulás elől. Sőt felteszem róla, 
hogyha a kollégiomban marad, épen oly jó diák lgsz vala, 
a milyen jó katona lett, ha már katonának állott. Én csak 
azt akartam tükröztetni bepne, hogy a^ ember, jelesen a fii-
jai ember, legyen egészen az a mi, s aztán hogy ne higyje 
el magát; ne akarja az iskolai padokról vezérleni a világot, 
s e felett ábrándozva, vagy tán ezt ürügyül véve, ne hanya-
golja el első és főkötelességét, a tanulást. 

„Elvesz az én népem; mivelhogy tudománya nincsen." 
Jegyezzük meg, hogy ezt a nagy igazságot a szabad, meg 
az ugyszólva fiatal népek veszik leginkább szívökre. Ha 
Schweizban utazva egy helységben a legnagyszerüebb, több-
nyire a legszebb helyzetű épületről kérdjük: mi az? rend-
szerint azt a feleletet kapjuk: „a kánton iskolája." Améri-
kában a nyugoti vadonok felé az iskolaügy egyarányban 
halad a telepedés terjedésével. Californiában, melyet még 

1 0 — 1 2 é w e l ezelőtt az egész világ söpredéke gyülőhe-
lyének tartottak s részint az is volt, ma 7-edfél millió hold 
föld van iskolai alapnak szentelve; Santa Clarában két főis-
kola van a tudomány szereivel ugy kiállítva, hogy Európá-
ban is számot tenne. San Franciscóban egy falka magán-
növeldén kivül 30 köziskola van, és 1859-ben 7767 mind-
kétnemü fiatalság — 5—18 évesek — közül 6201 egyén 
járta az iskolát. A Jóreményfoknál a gyarmati féltékenység 
az europai-hottentott korcsokat kiűzte az állam határain tul 
eső vadonokba, s ma két virágzó városuk van szintoly 
virágzó iskolaügygyel. S mindezen iskolákban az illetők 
tanulnak is. Tegyük szembe ezzel, hogy a fennebb idéztem 
iró szerint a szabadító sereg Calabrián keresztülvonultában 
nem érkezett oly helységbe, faluba vagy városkába, 
hol e kérdésre: „van-e itt i skola?" azt a feleletet ne 
adta volna a pap: ,,nincs, hála Istennek!" hogy a nevezett 
egész tartományban a mult évszáz végén egyetlen egy 
nyomda se létezett; hogy ugyanott egy 6000 lelket szám-
láló városkában 12 házat kellett összejárni, mig egy iró-
tollat kaphattak. Az a tanuló, ki iskolában léve nem tanul, 
mondjuk: az a tanuló sereg, nemde inkább Calabriát tartja 
maga előtt eszményképül, mint Californiát?! 

„Szél fuvatlan nem indul," ismeretes közmondás. 
Vájjon mi fűvja és fútta azt a Nemerét, mely ifjúságunkban 
a tanulás vágyát annyira megdermesztette ? Mert hogy 
meg, az nálunk mindenből fájdalmasan tapasztalt tény. El-
mondom, mit gondolok felőle. Iskoláink tanrendszere, mint 
tudjuk, korábban egészen a latin nyelvre vala fektetve; 
hisz ez a szó, deák, mint közös synonym a latint, tanulót, söt 
régebben Írástudó s kenyeret nem kézimunkával kereső 
embert jelentett. 1848 előtt néhány évvel bizonyos reali-
slicus mozgalom neki esék a latin s átaljában a classicus 
nyelv ócsárlásának. Sajnos, hogy ime táborjárás egyik 
zászlósa épen nagy tekintélyű akademita vala. Sikerült is 
e törekvésnek a latinnyelv tanulása iránt az ifjúságnál meg-
vetést vagy pláne undorodást gerjeszteni, de nem ám a 
vele italánosan csökkent tanulási vágyat más tárgyra irá-
nyozni. Összeütöttek ezzel abban az időszakban az iskolai 
reformkérdések, melyeknek feszegetése csak annyi ered-
ményre vehetett, hogy a fenálló rendszer rosz, mert kü-
Ippben nem jöhetne s,$ó,ba reformálása. S hogy e,z a körül-
iflény épen nem szolgált a tanulás hevét az akkori ifiuban 
rpaga$abbb fokra emelni, világos. Eljőve 1848 és 1849, az 
isKplák szétbomlása korszaka, melyet nincs miért tovább 
jeJJjemzeni. A „rend" — ( „ r ordre régne á Varsovie") — 
helyreállításával a í$aph-Thunféle erőszakos oivilisatio az 
egész nejnzetnél átalános ellenhatást szülvén, a passiva 
resistentia természetesen az ifjúságba is átment. Szintúgy 
leitta, hogy tanára csak kénytelenségből tanit, s ő is csak 
kénytelenségből tanult, mintha az eltörölt robotrendszer 
lelke iskolába kisértelteskedet volna. Valóban ugy is vala 
kiszabva tanítónak s tanulónak a szakmája, mint a tiszttartó 
szabta ki az „ur dolgára" menő jobbágy munkáját és — 
hasonló eredménynyel. Nem fejtegetem tovább, mert ne -
kem is ki van szabva a tér, melyen ezúttal működhetem, 
hanem átjövök a — mint hiszük és reméljük — váltság 
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napjaira. Nem kell hosszas elemezés, de még rövid se átlá-
tására annak, hogy ez a korszak különben sem volna alkal-
mas különösen és nagy mértékben eszközölni a tanulásba 
leendő elmélyedést, hátha még hozzáveszszük, hogy demon-
stratiokkal felizgatott s elkényeztetett ifiuságunk magát 
szintúgy politikai tényezőnek véli s a — „quorum pars 
magna fui et ero"-val kecsegteti magát. 

Mindezeket főkép azért vázolgatám, hogy figyelmez-
tessek „mindeneket, a kiknek tudni illik" mily fontosak, 
súlyosak, rögösek az iskola ügyében teendőink, mily rop-
pant a feladatunk, és mekkora felelősség nehezedett reánk 
autonomiánk visszanyertével. Most lehet mondani rólunk: hic 
Rhodus, hic salta! Legyen szabad nekem egynéhány tánc-
szabályt igénytelen véleményem, de mély és érlelt m e g -
győződésem nyomán elősorolni. Iskolai ügyeink rendezé -
sében azt tartom, meglehetősen hasznos lesz a követ-
kező elveket és tekinteteket nem téveszteni szemünk elöl : 

1. Iskoláink nem csak tanitó,-hanem — és főkép— nö-
•elöintézetek. 

2. Mint tanitóintézetekben az első mételyt, az encyclo-
paedismust kerülni kell gondosan. 

3. Tantárgyak minél kevesebben, de tanitva minél j o b -
ban legyenek. 

4. Az elemi iskola és gymnasium nem egyetemek, 
tehát nem tudományok, hanem ismeretek és eszmék közlé-
sére rendelt intézetek. Ez a rendszert nem rekeszti k i ; de 
a rendszer ne egy készen odadobott schema legyen, hanem 
az ismeretek átadásában s az eszmék kifejtésében tartott 
következetes és geneticus rendben álljon. 

5. A tantárgyakat három förovatban látom csopor-
tozandóknak, u. m. ezekbe: 1) classicus nyelvek, 2 ) mathe-
matica, 3 ) história. 

6. A tanitási módra nézve a két elsőre nézve a tanu-
lási teljes erejét venném szorosan igénybe az ifiunak, az 
utólsó alá tartozó ismereteket a tárgyak és előadás von-
zalma által inkább kedveltetném, mint szük értelemben 
tanítnám. 

7. A tanítás őrizkedjék egyfelől a pedanteriától, más-
felől a felületességtől. Csakugyan sokkal inkább az utolsótól 
mint az elsőtől. 

8 . A tanítás modorában ne kövessük a szakácsnét, vagy 
majorosnét, ki a libáját tömi; még a galambot se, mely fió-
káit szájából étet i ; de igenis a kóllót, mely csirkéit mind-
járt a maguk lábán jártatja s maguktól enni szoktatja. 

9. A növelési részben az alapeszme és sarkkő legyen 
a tisztelet és a természetes uton kivívott és elismertetett t e -
kintély. 

10. A tanulók közti ép egészséges viszony a contuber-
nial is; tanulók és tanítók közli a patriarchalis; ezeké egymás 
közt aristocratialis. 

Ezen ide vetett elvek s eszmék bővebb kifejtését fenn-
tartom magamnak. K. J. 

— ~ — - • • 

BELFÖLD. 

OKADATOLT IGAZOLÁS, A MAROSI EGYHÁZMEGYE 
1861. APR. 8. S AZT KÖVETŐ NAPJAIN TARTOTT 
PARTIALIS SYNODUSA MEGHAGYÁSA KÖVETKEZTÉ-
BEN, AZ ISMERETES SZÁZ CONV. FORINT ROVATAL 

TÁRGYÁBAN. 

A marosi egyházmegye part. synodusa jegyzőkönyvé-
nek kivonata, a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 17-dik számában 
közzététetvén, ezen cáfolatul szánt cikkben, illető egyház-
megyei t. közügyigazgató urnák azon kötelesség teljesítése 
hagyatik meg, miszerint alulírottat — tudvalevő ismerteté-
sem okadatolása végett — a közelebbi part. synodusoni 
megjelenésre hívjon meg. 

Közügyigazgató általi idéztetés, fenyiték-szolgáltatási 
ügyekben, csak is püspöki rendelet, vagy generális s y n o -
dusi intézkedés következtében megrendelhető- bűnvádi 
keresetet kiérdemlett tettekre alkalmazható levén, feltételezi 
az e lő leges köznyomozás végrehajtását, melyben szükséges 
feltétel, hogy a vádló által kereset alá fogott egyéniség 
törvényes kihallgatása mellett a bűntény valósága consta-
tirozva legyen, — mint a bünfenyitő-keresetnek első stá-
diumában az eljárás feladata az, hogy nyomoztassák k i : 
van-e oly bűntény, mely fenyítéket érdemeljen ? — tör-
vénybe idézésnél már a második stadiuma következik a 
fenyítő eljárásnak, t. i. mi büntetést érdemel? 

A part. synodus eljárását tehát törvényellenesnek 
nyilvánítom, annak ünnepélyesen ellentmondok. Azonban, 
hogy elöljáróságom iránt engedetlenséggel ne vádoltassam, 
igazolásomat az alábbiakban okadatolom : 

1. A száz pengő forint rovatai már születésekor 
ellenszenvvel találkozott az egyházak és belső személyek 
részéről, mert azt általán törvényellenesnek, tulterhelőnek 
és olyannak nyilvánították, mely az ekklézsiákra vagyonilag 
és szellemileg, mennyiben az önfentartásra és népnevelésre 
szükségelt vagyont megapasztja, károsan fog hatni. 

Ezen ellenszenv tiz év lefolyása alatt közvéleménynyé 
nőtte ki magát, e légséges táplálékot találván azon tény-
állásban, miszerint a rovatai elleni többszöri felszólalások 
sikeretlenül hangzottak el. 

Előre láttam a kellemetlen helyzetet, melybe ismer-
tetési vállalatom vezetend : de a visszaélés megszüntetésére 
törekvő szándokom gyámolitásra talált azon meggyőződés -
ben, hogy az igaz ügynek e lvégre mégis csak diadalmas-
kodni kell, és a nyilvánosság terére annál biztosabb elha-
tározottsággal léptem fel, minéL inkább tapasztaltam, hogy 
a visszaélés megszüntetésére Ieghatályosabb eszköz a nyil-
vánosság ítélőszéke, — és hogy nyilvánosságtól csak azok 
irtózhatnak , kik sötétben szeretnek járni , mert maga 
Idvezilőnk mondja: „Valaki igazán cselekszik, világosságra 
megyen, hogy mások is lássák az ö cselekedeteit, mivel 
hogy azok Isten szerint valók." János 3, 21. 

2 ) Én ismertetést írtam, nem pedig vádat, és hogy 
ismertetésemben némelyek vádoltatva érzék magukat, an-
nak oka nem bennem, de az ismertetett ügyállásban fenek-
ük, mert ismertetni dicséretreméltó dolgot is lehet. — 



Miután már a t. part. synodus engemet vád iránti igazolásra 
szólított fel, annak egyéb jelentősége nincsen, mint az, 
hogy bizonyítsam be, miként a tény ugy áll és olyan, a 
milyennek ismertetett. 

Úgyde ezen kötelesség alól maga a t. part. synodus 
mentett f e l , midőn az ismertetett tényállást bevallással 
constatirozta, — még pedig egyfelől azzal, hogy a Prot. 
Egyh. Lap idei 4-dik számában 14 papi egyén vallja be, 
hogy a kérdés alatti rovatai, az ostromállapot idejében, 
rendkívüli módon léptetett életbe, — másfelöl, hogy ennél 
is több hitelessége legyen ama bevallásnak, maga a t. part. 
synodus hirlapilag közhírré tett jegyzökönyvében elismerte, 
hogy noha 1855-ben ezen rovatali kérdés főtiszt, püspök 
ur elébe felterjesztetett, és igy felsőbb bíróság előtt állott: 
mégis a rovatai felszedését épen ugy, a mint 1850-ben ön-
fejüleg Mező-Madarason megkezdette, folytatta és folytatja 
ma is. 

Ily előzmények után csak is annak megmutatására 
szorítkozom, miként a rovatalos eljárás törvényellenes. 

Ez pedig megbizonyosul a 89-dik canonnak az Ap-
probata Constitutio 1 - s ö része, 1 - sö titulusa, 3-dik arti-
culuaávali egybevetéséből, — melyek közt az első azt tar-
talmazza, hogy a parlialisok a püspök, ugy generális 
synodus és főconsistorium helybenhagyásán kivül semmi 
fontos dologba ne e legyedjenek; az utóbbi jelesen azt, 
hogy az egyházi rend oly dolgokban, melyek a hallgatókat 
és külső rendeket is közösen illetik, különben nem refor-
málhat, hanem csak azokkali közértelemből; úgymint kiki 
maga religioján levő fömagistratusoknak és patronusoknak 
egyenlő tetszésekből. Mely szerint ily fontos rovatainak 
életbeléptetése felöl rendelkezni csak is a főconsistorium 
a generális synodussal lehettek jogosítottak. 

Ismertetésem tehát nem büntetést, hanem méltányla-
tot érdemlő oly szükséges tény, melyet nem mulaszthattam 
el a nélkül, hogy ezen visszaélésnek hallgatássali beleegye-
zés utján szövetségesévé ne tegyem magamat. 

3. Nem azt hibáztatom én, hogy évenként négy part. 
synodus tartatik, nem is azt, hogy központi helyen, városon 
tartatik, mint a mely gyakorlatnak sok tekintetbeni előnyei 
vannak, hanem azt, hogy a partialis tartási rendszeren vál-
toztatni, túlhaladja a part. gyűlés hatáskörét, — és hogy 
igen nagy a rovatai, még pedig azon időben, midőn az 
ekklézsiák eddig ismeretlen adókkal voltak túlterhelve. — 
Hány rongyos iskolaház s romlásnak indult parochialis 
épület nincsen egyházmegyénkben ? és mégis négy köz-
gyűlésen négyszáz pengő forintot kell elfogyasztani. Ily 
rovatainak és költséges gazdálkodásnak erdélyi több 
egyházmegyéinkben seholsem látszanak nyomai. Igen ma-
gas mondom az élelmezési költség, mert a miből felhasz-
nálás után is felesleg marad, az mégis csak igen sok. Ezt a 
felesleget pedig maga a cáfolat is elismeri, midőn állítja: 
hogy az többnyire iskolatanítói képezdére fordittatik. — 
Azonban nem kell feledni azt se, hogy a felesleg forrása 
nem csupán az alkalmatlan időben keresendő — mint törté-
netes valamiben — hanem azon tényállásban is, miszerint 
közgyűlést hirdető körlevélben — politikai tárgyak hiánya 

miatt — többször csak is ülnökök hivatnak meg akkor,; 
mikor a száz pengő forint rovataiból egy fillér sem marad-
hat el. Ily esetben pedig, mikor csak is hivatalosok teszik a 
fogyasztó személyzetet, milyenek: az esperes, egy j egyző , 
két közügyigazgató és tíz ülnök urak, — továbbá négy 
ügyvéd és egy ajtónálló , Összesen tizenkilencen, mely 
számot fölebb csigázni ily esetben nem lehet: akkor a 
cáfolat számítása szerinti fogyasztás mellett is a száz conv. 
forintból negyvenkilenc forint és husz krnak kell megma-
radni. — Ide járul az is, hogy a százforintos rovatai 
régibb a képezdénél, — sőt nem tagadhatni azt se, hogy a 
közelebbi két évben rovatai utján fedeztettek a képezde 
szükségei. 

Mindezekből a sül ki, hogy a felesleg sokkal nagyobb, 
hogysem annak hováforditása a cáfolatban kellőleg ki lenne 
mutatva. Mely nehézség az által is növekszik, hogy az illetők 
arról csak is önmaguknak számolnak. Az ily apocryphus 
számadás pedig érvénytelen. Nevezetesen az egyházak, 
melyek a rovatai hordozásába legnagyobb mértékben fo ly -
nak be, mit sem tudnak arról. A feleslegnek az ö tudtuk 
nélküli legszentebb célra leendő fordítása is nem egyéb, 
mint protestánsellenes eljárás, mert a felesleg nem a part. 
synodusé, hanem az azt fizetőké, és a nihil de nobis sine 
nobis" elv protestáns autonomiánk életere. 

4. Valótalan és céltévesztö cáfolok azon állítása is, 
mintha én az egyházmegyét vádoltam volna. Nem vádoltam 
én az egyházmegyét, hanem csak a partialistartás rendsze-
rét ismertettem, és pedig lehető javítás kedvéért. S ím a 
megsértett érdek tizennégy számú légiója áll síkra ellenem, 
biztosítva magát még háta megett egy kilenc számú tarta-
lékkal. Innen pedig nem bajos megítélni, minő lábon állhat 
a lelki függetlenség ottan, hol oly könnyen sikerül huszon-
három zsoldost toborzani. Sőt a félrevezetett tömeg l e l e -
ményességnek tartotta jámbor szándokomat valamely dae-
mon általi inspiráltatás lehetőségéből hozni le. — Minek 
ellenében, minthogy épen okadatolásra figyelmeztetve is 
vagyok, alkalmi kötelességemnek ismerem a biblia ezen 
szavait idézni: ,,Mikor Jézus az ördöngöst gyógyítaná, 
mondának a farizeusok :" Ez nem egyéb által, hanem az 
ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Jézus pedig, 
mikor ezeknek gondolatjukat tudná, mondá nekiek : „Minden 
ország, valamely magában meghasonlik, elpusztul." Ha 
pedig a sátán a sátánt űzi ki, ő magában hasonlott meg, 
mimódon állhat meg tehát az ö országa ? És ha én a 
Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által 
űzik ki azokat? azért ők ítélnek meg titeket. Hogyha pedig 
Isten lelke által űzöm ki az ördögöket, tehát elérkezett 
hozzátok Istennek országa. Máté 12, 22 — 28. 

5. Ismertetésemet azon Ígérettel zártam volt be, hogy 
szükség esetében folytatandom azt. Ezen záradékban — 
gyanithatólag — valamely előttem tudva levő, de általam 
szándokosan elhallgatott visszaélést rejleni vélvén, mind 
a cáfoló 14 paptárs, mind a t. részletes zsinat jegyzőkönyvi 
kivonata sürgetöleg követelik, hogy okadatoljam, mi rejlett 
ezen folytatási Ígéretben ? 

Elöljáróságom követelésének engedelmeskedni köte -



lességemnek ismerve — noha nem örömest — teljesitem az 
okadatolást. 

Az illető marosi egyházmegye papi ofliciolatusa 
szándokolt kihágásainak több esetei merülnek föl, ha hiva-
talos eljárásában tovább kisérjiik. — Ugyanis nt. generális 
szent zsinatunk 1856-ban rendelkezett arról , hogy a 
vizsgáló-biztosság napidija helységenkénti vizsgálatkor 
két conv. forint és negyvennyolc kr.; bizonyos központi 
vizsgálat alkalmával pedig hét conv. forint legyen, — mely 
szabályt a méltóságos egyházi főtanács azon megjegyzéssel 
hagyott jóvá, hogy ha több ekklézsiák vizsgáltatnak meg 
egy napon, ezen esetben az emiitett napidijt azok közösen 
f izessék: mégis a gyakorlat ellenkezőt tanusit. Mert az 
1858—diki martius 11-én tartatott központi vizsgálaton, a 
kelementelki és szövérdi egyházak egy napon vizsgáltatván, 
az első hat, az utolsó pedig négy conv. forint napidijt fize-
tett; 1860-ban február 9-kén a gyalakuti és kelementelki 
egyházak megint e g y napon vizsgáltatván, az első öt, az 
utolsó pedig nyolc conv. forint napidijt fizetett, — holott 
mindkét esetben csak hét conv. forintot lehetett volna napi-
díjba venni, melyből kitűnik, hogy a díjazási kihágás két 
vizsgálat alkalmával — két ekklézsiában — a törvényes 
illetéknél kilenc pengő forinttal tesz többet. Es ha a több 
ekklézsiákban is a napidíj az emiitett kihágási arányban 
vétetik: akkor a 65 anya- és 43 lány-, összesen 108 
ekklézsiából álló egyházmegyében minden két évben 486 
pengő forintra, egy évben pedig 243 pftra megy a díjazási 
kihágás összege. — A helységenkénti vizsgálat alkalmával 
a kelementelki egyház 1859-ben hét, 1861-ben pedig hat 
pengő forintot fizetett akkor, mikor a felsőbbség által 
meghatározott napidij csak is két conv. forint és 48 kr. 
lehetett volna. De ez még nem elég, mert azon tüzhelypénz 
is, mely az ős gyakorlatban csak is 51 ezüst kr. volt, köze-
lebbről egy osztrák forintra emeltetett fe l ; sőt akkor is 
zsinati útiköltség vétetett az egyházaktól és belső s z e -
mélyektől, mikor 1859-ben nem az officiolatusnak kellett 
generális synodusra menni, hanem a generális synodus 
jött a marosi egyházmegyébe. Az emiitett kihágási esetek 
oly adatokból vannak merítve, melyek a vizsgáló-biztosság 
firmája alatt állanak, és illetékes helyre szolgálhatunk velük. 
Többekkel ezúttal nem terhelem a t. c. olvasó közönség 
figyelmét, csak azon egyet kérdem cáfoló tömegtől: szi-
veskedik-e az emiitett esetek mellett is felelősséget vállal-
ni ? s l e s z - e kedve ismertetésem ellen továbbra is vak-
buzgóság mámorában kiáltani : Nagy az Efézusbeli Diánna. 
Csel. 19, 2 8 ? 

Igazolásomat okadatolva a t. part. synodus felhívá-
sára megtenni kötelességemnek tartottam. Azonban, a 
felmerült kérdésben a tiszteletes part. szék ellenem bírás-
kodásra jogosított nem lehet, mert hírlapi téren vádlott 
féllé tette magát: vádlott fél pedig vádló felének bírája nem 
lehet. Különben is ismertetésem lényegileg nem egyéb, 
mint a part. synodustartási rovatalt illető véleménynyilvá-
nítás, s mint ilyen, büntetökeresetre, vagy feddésre minősí-
tett nem lehet. 

Fennebbi igazolásomat — folyamodvány alakjában — 

a főtiszt, püspök úrhoz bejelentettem, azon alázatos kérés -
sel, miként méltóztassék rendelkezni az iránt, hogy az illető' 
t. part. synodus azon bíráskodási eljárást, melyet hirlapilag 
nyilvánított jegyzökönyvében helytelenül vett igénybe, ne 
gyakorolja. 

Egyszersmint a Prot. Egyh. és Isk. Lap nt. szerkesz-
tőjét teljes tisztelettel megkérem : hogy mivel okadatolási 
igazolásom a t. part. synodus jegyzőkönyvi határozatával 
szoros kapcsolatban áll, sőt annak kiegészítő részéül t e -
kinthető, csak azon indokból is méltóztassék azt becses 
lapjába is fölveni, hogy a közvélemény előtt ezen famosus 
rovatali processus minden oldalról ismertetve legyen. 

Gönczy Lajos, 
kelementelki ref. lelkész 

T A R O A, 

HALASZOZAT. 

Idősb ns. Szomódi János a geleji helv. hitvallású 
egyház részére, egy — igen örvendetes biztosítási tökét 
alapitványozván, presbyleriuinunk ezért következő köszönő-
levélben nyilvánitá el ismerését: 

„Tiszteletreméltó keresztyén férfiú, szeretett test-
vérünk az Úrban ! 

Mig a kedvesei elhunytán kesergő bánatos szív édes 
vágygyal pihen meg a viszontlátás reményének és örökélet 
boldog kikötőjének szent hitében : azalatt ugyanakkor, itt 
e por hazában, megsiratott kedvesének emlékét fentartatni 
s mintegy a maradéknak is áliáladni, jól esik sebhedt 
szivének. 

Te is enyhilöleg érezted ezt. us. Szomódi János, t i sz-
teletreméltó szereteti testvérünk az Úrban ! 

Mert midőn ezelőtt hat évvel, a rád nézve fájdalmas 
emlékű 1855- ik év april 15-dik napján, megtölté az Urnák 
örök szent tanácsa számodra a keserű pohárt; midőn az 
ifjúsága teljében virágzott, de szivet rázó szerencsétlenül 
kimúlt * ) jó erkölcsű s születisztelö kedves fiadnak 
Szomódi Ignácnak koporsója fölött igy zokognál, ama 
szent hajdanban élt Naómival: „Igen nagy keserűséggel 
illetett engemet a Mindenható! . . . (Ruth. 1. 20.) mert 
nincsen nékem oly fiam, kin az én nevemnek emlékezete 
maradhatna ! u (2. Sam. 18, 18.). 

S midőn fájdalomtól sajgó szived s vallásos lelked, a 
hitnek szent szárnyai alá borulva, csöndes odaadással k e z -
dett a hatalmas Isten örökké bölcs végzetén megnyugodni : 
egy titkos sugalom vett környül, hogy korán eivesztestt s 
még most is siratott jó jiadnak emlékét e földön megörökít-
sed, s minden jók előtt fenmaradandóvá tegye.d 

A titkos sugalom, a szent gondolat megtestesült — 
a mennyiben fiadnak, Szomódi Ignácnak emlékeül, szent -

* ) A kútban megfuladva találtatott* F. M. 



egyházunk oltárára oly alapítványi tökét tettél le , melynek 
évenkénti .kamatja egyházi épületeinket tűzkár és elemi 
csapások e l l en , mintegy 2 ,000 osztrák értékű forintig 
biztosítja. 

Igy tölté he, vallásos buzgóságtól hevülő lelked, a 
szülei kegyeletteljes köte lességet , igy emelél „Szomódi-
biztositási alapítvány" cimü áldozatodban, szeretett fiadnak 
o ly emléket, mely — mint amaz ó szövetségi Rachel o s z -
lopa ( 1 . Móz. 35, 1 9 — 2 0 . ) még akkor is fenmarad, és 
jámbor kegyelettel emlegettetik, midőn e siralomnak v ö l -
gyében már sem te, sem pedig mi többé nem bánkódunk, 
nem kesergünk. 

S igy bizonyitád meg Idvezitönk ama szavaiként: „ A 
ki szereli fiát vagy leányát inkább, hogy nem engemet, nem 
méltó az én hozzám!" (Mát. 10. 37 . ) . Igy bizonyitád meg, 
h o g y méltó vagy Jézusodhoz, mert elhunyt fiadnak nem 
anyagi, de oly erkölcsi emléket állita szerelmed, mely a 
Megváltó híveinek seregében az idők végé ig fenállva 
hirdeti a vallás és szentegyház iránti meleg kegyeletet és 
buzgalmat. 

„De az Isten nem olyan, hogy elfelejtkezzék a te 
cselekedeteidről, — a te szerelmedről, melyet mutattál az 
d nevéhez : hogy tudniillik, szolgáltál vala a szenteknek!" 
(Síd. 6, 10 . ) . Megszámlálta könyeidet; kedves áldozatul 
fogadá jótéteményeidet; s megjutalmazand, megdicsőitend 
egykoron magánál tégedet , elvesztett jó fiadnak föltalálá-
sában. 

Mig pedig e boldog óra eljönne, az Urnák áldása 
gazdagítson meg e földön is, minden javaival t égede t ! 
hogy mint régenten a meglátogatott és megpróbáltatott 
Jób életének v é g e : ugy a tiéd is, inkábblan legyen m e g -
áldva, hogysem mint annak eleje ! (Jób 42, 12 . ) . 

Ezt kívánjuk köszönőlevelünk berekesztése közben 
teneked. Gelejen, pünkösdhava 20. 1861. Tiszteletreméltó 
keresztyén férfiú s szeretett testvérünknek az Úrban: a geleji 
helv. hitv. szentegyház lelkipásztora Filep Mihály és annak 
e z idö szerint elválasztott vénei. 

HIRDETÉS A GLOSIUS DÁNIEL ÉS SÁMUEL-ALAPIT-
VÁNYBELI ÖSZTÖNDÍJAK ÜGYÉBEN. 

A mult évi díjnyertes s a külföldi egyetemeken tanuló 
theologusok nyilatkozataiból kiderülvén, miszerint néhá-
nyan közülök az első évnek leforgása után visszatérnek 
a hazába, azon lehetőségbe helyeztetik a fencimzett s t i -
pendium osztogatásával egyházilag megbízott választmány, 
hogy uj| folyamodásokra szólíthat fel oly ág. hitv. ev. 
theologusokat, kik valamelyik magyarországi theologiai 
intézetben legalább két évig tanultak már. 

Az ösztöndíj áll 105 o. é. forintból, vagyis 70 darab 
egyleti tallérból valóságos ezüstpénzben s húzható az é r -
demesités esetében két egymásra következő évig, de csak 
valamely külföldi protestáns egyetemen s oly feltétel alatt, 
ha a díjnyertes ifjú ottan a hitvallási tanulmányokon kivül 
a philosophiát, beleértve természetesen a philologiát, s k i -

vált az erkölcstani philosophiát is, szorgalommal tanulja s 
magát előre kötelezi, hogy két év után külföldről haza-
térve, a pesti egyházgyülekezet tanodájában — ha az tőle 
kívántatnék — egy évig méltányos dij mellett hivatalt v i -
selni fog. 

Az ösztöndijat elnyert theologus tartozik magát a dij 
fölvétele végett, — mely azonban neki csak közvetlenül a 
külföldre menetele előtt adathatik át — személyesen a v á -
lasztmány elnökénél Hunfalvy Pálnál Pesten bemutatni. 

A folyamodni akaró ifjakra nézve következők az ö s z -
töndíj elnyereséhez végrendeletileg is kiemelt kel lékek: 

1. A folyamodó legyen magyarországi születésű s 
ágostai hitvallású; 

2. Beszélje és értse tudományosan a magyar nye lve t ; 
3. Legyen feddhetetlen erkölcsi jellemű és je les 

szorgalmú. 
A folyamodni akarók ezennel figyelmeztetnek, hogy 

sajátkezüleg magyar nyelven irt s a tekintett fogadalmakat 
tartalmazó kérvényeiket küldjék be bérmentve a választmány 
elnökéhez. Szer vitatér 7-dik sz. a folyó év julius 15-dikéig. 
— Az emiitett kellékeknek kimutatására pedig melléklendők 
a gymnasialis bizonyítványok, a két évi sikeresen töltött 
theologicus folyamtól szólók, s különös bizonyságlevél a 
magyar nyelvbeni jártasságról. Végül világosan kiteendö a 
folyamodónak lakhelye , s az ehhez legközelebb eső 
postaállomás. 

Kelt Pesten, május hó 30-kán 1861. 
Haberern Jonathan, Hunfalvi Pál, 

mint választmányi elnök. Glosius-választmány elnöke-
Szerviiatér, 7-dik sz. a. 

KIJELÖLÉS A PROTESTÁNS EGYETEMES FELÜGYELŐ-
SEGRE. 

Miután gróf Zay Károly egyetemes felügyelői ál lá-
sáról lemondott, az ennek betöltésére az egyes egyházak 
részéről május 1 - jé ig mint erre kitűzött határnapig bekül-
dött kijelölő szavazatok a középponti választmány által 
felbontatván, a szavazatok többsége szerint b. Prónay Gá-
bor 276, Szentiványi Márton 68 és Radvánszky Antal 64 
szavazat utján jelöltettek ki, és mindenik egyház most már 
e három jelölt közül fog egyre szavazni. A jelöltek közt 
b. Prónay Albertet kellett volna ugyan második helyre 
tenni, minthogy neki 170 szavazata volt, de miután ö exja 
a május 7 - é n tartott ülésben megjelenvén, a mult évi 
egyetemes gyűlésen tett azon nyilatkozatához ragaszkodott, 
hogy az egyházban többé semminemü'activ hivatalt vállalni 
nem akar: a középponti választmány kénytelen volt öt a k i -
jelölésből kihagyni. A vég leges szavazatok beküldési határ-
ideje f. évi aug. 1 - je , a meddig azok az illető superintendens 
urakhoz intézendők. 



GYÁSZHÍR. 

Az alsó-baranyai s bácsi egyházmegyéből. Szinte egy 
év alatt három közkedvességben és tiszteletben állott pap-
ját vesztette el ez egyházmegye a halál által. jun. 9 - é n 
t. PÓÓR KÁROLY torzsai, — April 9-én. t. KIMITI JÁNOS, 
babarci lelkész urakat számos szolgálati évek után. Május 
13-kán nt. RÁCZ PÉTER csúzai lelkész urat, ki is 54 évi 
lelkipásztorkodását, 41 évi egyh.-megyei közhivataloskodá-
sát, 21 évig terjedt föesperessége után, lemondása követ-
keztében a közterhektőli megpihenés édességét csak egy 
évig élvezhetvén — a kedves családi körben — csendes 
halállal bevégezte 80 éves korában, 4 napig tartott s pél-
dás keresztyéni béketűréssel kiállóit szenvedései után. 

Mindhárom hü egyházi polgártársunknak porai nyu-
godjanak csendesen, erényeik s érdemeik emlékezetével 
koszorúzzák az élők sírjaikat. A kesergő özvegyek és ár-
vák minden szíves barátok nyerjenek onnan felül v i -
gasztalást ! 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missió számára : A bugyiiref. 

egyház 5 ft. A dabasi ref. egyház 6 ft. A gyóni ref. e g y -
ház 3 ft. T. Németh Károly ev. lelkész ur 1 ft. — A c e g -
lédi ref. egyház 60 ft. A bölcskei ref. egyház 6 ft. A lac-
házi ref. egyház 1 ft. 60 kr. Az áporkai ref. egyház 1 ft. 
A makádi ref. egyház 1 ft. 20 kr. 

A libánonvidéki keresztyének számára: A bugyii 
ref. egyház 1 ft. 10 kr. A dabasi ref. egyház 3 ft. A sz.-
márton-kátai ref. egyház 8 ft. 61 kr. A bölcskei ref. e g y -
ház 3 ft. 

A alsó-vadászi egyház, lelkész és tanitó számára: 
A bugyii ref. egyház (az egyháznak) 2 ft. A dabasi ref. 
egyház (az egyháznak) 6 ft. 90 kr. A szadai egyház (az 
egyháznak) 3 ft., — a lelkész- tanítónak 1 ft. A veresegy-
házi egyház (az egyháznak) 2 ft. 40 kr. Kis-sz.-miklósi 

egyház (az egyháznak) 1 ft. 39 kr. A bölcskei ref. egyháx 
(az egyháznak) 2 ft. 

A nemes-oroszi egyház, lelkész és tanitó számára: 
A szadai ref. egyház (az egyháznak) 2 ft., — a lelkész-éff 
tanítónak 1 ft. A bugyii ref. egyház (az egyháznak) 2 ft. — 
a lelkésznek 1 ft., a tanítónak 1 ft. Tóth Ferenc dabasi ref. 
lelkész (a lelkésznek) 1 ft., a tanítónak 1 ft. A bölcskei ref. 
egyház a lelkésznek 3 ft. a tanítónak 2 ft. T. Kohányi Mi-
hály ur (az egyháznak) 3 ft. 15 kr. 

A pesti prot. árvaintézet számára : A bugyii ref. egy-
ház 4 ft. A dabasi ref. egyház 2 ft. Tóth Ferenc dabasi le l -
kész ur 1 ft. A bölcskei ref. egyház 8 ft. 

A papi özv.-pénztárra : A dabasi ref. egyház 6 ft. 
Tóth Ferenc dabasi lelkész ur 4 ft. 

A sárospataki jogi tanszékre: a bölcskei ref. egy-
ház 4 ft. Szerk. 

Szerkesztöségünkhez beküldött két munkára, addig 
is, mig azok tüzetesen ismertetni fognak, hivom fel a k ö -
zönség figyelmét. 

1. Keresztyén magvető. Szerkesztik és kiadják Kriza 
János és Nagy Lajos, kolozsvári unitárius lelkészek és ta-
nárok. 1 - s ö kötet Szent Ábráhámi Mihály arcképével. Ko-
lozsvár ott 1861. nagy. 8-ad rét, 240 1. Ára 1 ft. 60 kr. 

2. Q Horatius Flaccus értelmezve „Szentmártony 
József által." Sárospatak, 1861. 188 I.Ára 2 ft. 

Az unitáriusok létszámára vonatkozólag a ,,K. K.a 

a következő adatokat közli: Ezelőtt 100 évvel mintegy 100 
unitár pap volt az egész világon ; most mintegy 3000 van. 
Akkor az unitáriusok száma 50,000 körül állott, az is majd 
mind Erdélyben; most számuk a két milliót meghaladja. 
Száz év előtt 120 unitár templomnál több nem volt; most 
3500-nál kevesebb nincs. Az erdélyi unitáriusok száma 
1765-ben csak 30,000 volt, 1797-ben 3 1 , 9 2 1 ; ma körül-
belöl 50,000. 

Fele lős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 
i i . i • 

P á l y á z a t . 
A szepesmegyei Wagendrüszeli evangélika polgári iskola 3-ik osztályának tanitó széke 

megürülven, — minden t. c. tanitó urak és kiképzett ifjak, kik ezen állomást elnyerni kívánják, 
fölszólittatnak, hogy bizonyítványokkal ellátott folyamodásaikat julius hó 1-jéig az egyház elöljá-
róságához küldjék be. 

A szükséges tudományos kiképezettség mellett az orgonálás is megkívántatik. — Fizetése 
készpénzben 300 o. é ft., 20 bécsi öl fa, szabad lakás, és az itt szokásos ünnep- és névnapi garasok. 

Kelt Wagendrüszelben, május 6. 1861. 
Fleischer Samu felügyelő', Nagy Gusztáv jegyző. Lám Lajos helybeli ev. lelkész. 

( 3 - 3 ) 



Pályázat tanári állomásokra. 
A pestvárosi föreáltanodában üresedésbe jött hat rendes tanári tanszékre pályázat nyittatik. 
1 -szőr. A történelmi és földrajzi tanszékre. — A megválasztandó tanár feladata a világtörténelem mellett 

a magyarok története, — az ó és újkori földrajz tanítása; melléktárgyul ide csatoltatik az é sz - é s lélektan tanítása a VI. 
osztályban. 

2 - s z o r . A németnyelvi tanszékre. Feladata a német nyelv tanítása mellett a földrajz elemei tanítása. 
3-szor. A természetrajzi tanszékre. — A természetrajz: állat,- növény, - ásvány- és földtan tanítása mellett 

mint melléktárgyat rendkivülileg tanítja a latinnyelvtan alaktanát, szófüzését, magyarázza Cornelius Nepos, Phoedrus 
és C. Jul. Caesar munkáit. 

4 - e r . A természettani (Physica) székre. Oktatja a természettant elemileg és mennyiségtani alapon, ezenfölül 
az alsóbb osztályokban a számtant. 

5 - s z ö r . A mértani s ábrázoló mértani tanszékre. Tanítja: a mértani rajzot, az ábrázoló mértant, építészetet, 
géptant és géptani rajzot. 

6-szor. A szabadkézi rajztani székre. Tanítja a szabadkézi rajzot, rajz és gyps-minták, és természet után. 
A pályázat utján megválasztandó hat tanárral együtt a pesti föreáltanoda tanári kara állani fog tiz rendes 

tanárból. Ezen tiz rendes tanár közül választatik egy állandó igazgató. 
Az igazgatói állomás ugyancsak most levén betöltendő, erre nézve is pályázat nyittatik oly móddal, hogy 

akár a most meglevő négy rendes, akár a pályázó uj tanárok közül az, ki az igazgatóságra magában hivatást érez, p á -
lyázhat az igazgatói állomásra. 

A pályázat további föltételei: 
1. Az igazgatóban megkívántatik, hogy nem csak a magára vállalt tantárgy, hanem általában az iskolai tan-

tárgyak tanmódszeres tanításában, s ezenkívül az iskola vezetését s igazgatását illető ügyekben kellő jártasság- és ta-
pasztalással bírjon. 

2-szor . Minden egyes tanárra n é z v e : hogy tanári képzettségét hiteles okiratokkal támogassa, ezek nem 
léte, vagy e feletti kétség esetében a magára vállalandó tantárgyakból, és a tanitás tudományából szakférfiak előtt ny i l -
ványos vizsgát álljon ki ; gyakorlott s ismeretes tanárok előnynyel birnak. 

3. A megválasztott tanár az intézet szellemi s erkölcsi vezetésében nem csak mint oktató, hanem mint 
nevelő is tartozik az összes karral közös részt venni. 

4. A pályázat utján megválasztott tanár csak egy évi sikeresnek bizonyult működés után erősíttetik meg. 
5. Az igazgató 12, a rendes tanár mintegy 20 órára köteleztetik hetenkint. 
Az igazgató évi dija szabadlak a reáltanoda épületében s 1400 ft. oszt. ért., — minden egyes tanár tisztelet-

dija 1200 ft. o. ért. 
A pályázók folyamodványaikat a szükséges bizonyítványokkal f. évi Julius 1 5 - i g küldjék be Pestre Kacskovits 

Lajos tanácsnok úrhoz Lipót-utca 20 sz. házba. 
A pályázat eredménye f. évi augustus elején hírlapok utján fog közöltetni. 
Jegyzet. A történelmi és természetrajzi tanárokra nézve megjegyeztelik, hogy a tantárgyaikhoz csatolt 

mellék-tantárgyak: az é s z - , lélektan és a latinnyelvtan tanítása nem olyan feltétel, melynek nem teljesithetése akadályozná 
a pálya elnyerését. 

Kelt Pesten, május 25-kén 1861. 
a pesti föreáltanoda igazgató bizottmánya. ( 3 — 1 ) 

Cső ti hirdetés elemi fitanitóságra. 
A kecskeméti reform, egyházban egy elemi fitanitóság megürülvén, annak betöltésére ezennel csőd nyitta-

tik. Évi fizetés 420 forint o. é. és minden növendéktől 4 0 o. é . krajcár ; a növendékek száma mintegy hetvenre tehető-
Kik ez állomásra jelentkezni kívánnak: folyamodványukat bizonyítványaikkal és önéletrajzukkal együtt, folyó évi julius 
1 - s ö napjáig a kecskeméti reform, lelkészi hivatalhoz beküldeni el ne mulaszszák. 

Kelt Kecskeméten, május 26-án 1861. Kovács László, egyházi jegyző. ( 3 — 1 ) 

Épen meg-jelent és OSTERLAMM KÁROLY által megszerezhető: 

A BANYAI AG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜ-
LET NÉVTARA. 

Ára 30 uj kr. — Postán bérmentve 30 uj kr. 
A nt. esperes urak által eladandó példányok árának kétharmada a keblökbeli özvegy-árva-

intézet számára, a harmadik harmad a nyomtatási költségek fedezésére fordítandó. 
Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

E számhoz van mellékelve az ,, Uj idoíl előfizetési felhívása. 



PROTESTÁNS 

EfiTHAZI 
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 Ő F I Z E T É S I D I J : 
Helyben : 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 akiadóhivatalban. 

Előfizetési felhívás 

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. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 44 

1861. 2-dik félévi folyamára. 

— 

Midőn lapunk jövő félévi folyamára ezennel előfizetést nyitunk, nem szándékunk új Ígéretekkel állani elő. 
Elegendőnek tartjuk megemlíteni röviden, miszerint programmunkhoz, valamint eddigi eljárásunk irányához és szelle-
méhez , miket az eddigi folyamokból, reméljük, e l é g g é ismer az olvasó közönség , ezután is le lkismeretesen hivek mara-
dunk. A miben az újítást és változtatást magunk ohajtanók legjobban, az volna, ha lapunk belbecsét minélinkább e m e l -
hetnők és fokozhatnék; ez azonban saját jó akaratunk és igyekezetünkön kivül t. munkatársaink szellemi támogatásától és 
a prot. közönség anyagi gyámolitásától függ. 

Azt sem tartjuk szükségesnek, hogy lapunknak, mint az e g y h á z és neve lésügy egyik közlönye létezésének 
szükségé t fe j tegessük; e l é g g é mutatják azt egyházi és iskolai érdekeink, melyeknek ügyében szolgál és azon szellemi és 
anyagi gyámolitás, melyben hitrokonink részéről évenként mindinkább részesül. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 f t . 40 kr., félévrv 3 f t . 70 kr., helyben 
egész évre 7 f t . , félévre 3 f t . 50 kr. — Gyűjtőknek minden 6 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Ez év kezdete óta fő-lapunkhoz csatolt „ HÁZI KINCSTÁR," mely mint családi lap, főérdemét abban keresi , 
h o g y népszerű tartalom és előadás által kedves vendége lehessen minden prot. háznak, szinte folytattalni fog. Azonban 
hallatlan csekély ára mellett e vállalat ez éven túlra való fentartása csak ugy lesz lehetővé téve, ha szerencsések leszünk 
a népirodalom ezen ága iránt a részvétet annyira felfokozni, hogy előfizetőink száma legalább is kétannyi l e g y e n , mint most. 

Előfizetési ára: e g é s z évre 2 ít., fé lévre 1 ft. Gyűjtőknek minden 8 példány után e g y tiszteletpéldányt adunk. 
Egyúttal felhasználjuk ez alkalmat annak kijelentésére is. miszerint az általunk eddig is szerkesztett PRO-

TESTÁNS NAPTÁR nyolcadik évi folyamába lép s mint tulajdonunk, a jövő évre is meg fog jelenni . 
E lő legesen mondhatjuk, miszerint elkövettünk mindent, h o g y a jövő évi folyam az ö megelőzőinek ne csak 

méltó társa l egyen , hanem a mennyiben ezt még bővebb, válogatottabb és tisztán protestáns szel lemű s erkölcsi irányú 
tartalommal láttuk el, azokat még fölül i s múlja ; különösen gondoskodtunk arról is, h o g y e je len folyamban is minél 
több, a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokainak arcképeit és életrajzait adhassuk. Egyszersmind sajnálkozással j e -
lentjük azt is, hogy nagyon szerettük volna a je len folyamnak árát lejebb szállítani; azonban a papírnak a je lenleg i z a v a -
ros pénzviszonyok miatt több mint 3 0 % - a l emelkedett drágulása miatt, ezt vi lágos károsodás nélkül semmikép nem 
tehetjük. 

Szives tisztelettel kérjük azért a tisztelt olvasó közönséget , hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor mé l -
tóztassanak csak annyit kijelenteni, h o g y az augusztus hóban okvetlen megjelenendő naptárból hány példány s z ü k s é g e l -
tetik egyik vagy másik gyülekezetben , — és mi a legnagyobb pontossággal megküldendjük a nem előfizetés, csak b e j e -
lentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Nem különben tisztelettel kéljük fel azokat is, kiknél még tavalyi példányok árai vannak, hogy 
azokat, már csak a tavalyi veszteség némi kárpótlásául is, minél élőbb beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt Pesten május 30 -k?n 1861 . 

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 -



ŐSZINTE SZŐ A LELKIPÁSZTORKODÁS 
ÜGYÉBEN. 

Feleletül ama cikk ivójának: „Hogyan lehetne a 
protestáns papság állapotán segíteni vagyonilag 
ugy, hogy az egyházak maguk is vagyonosabbak 
legyenek f — Prot. Egyh. és Isk. Lap 16. száma. 

Mindenben hibát keresni , vétkes hiúsági 
viszketeg; — de a miben meggyőződésünk sze-
rint veszedelmes téveszmét látunk, azt a szere-
tetből tévedő előtt elhallgatni, szeretetlen s bűnös 
hanyagság. 

Ama cikket, melyre válaszolni akarok, ép 
oly veszedelmes téveszmének találom, hogy le-
hetetlen nem szólnom; de reménylem , hogy 
annak Írójánál kész a bocsánat, mert hittem és 
azért szóltam. 

Azt mondja ama cikk s ebből indul ki: „nem 
az a kérdés, hogy tegyük az erős egyházat gyen-
gévé, hanem ez: hogy kellene a gyengét erőssé 
tenni ? u A gyengitést a lelkipásztorok számának 
emelésében, az erösbitést a lelkipásztorok szá-
mának kevesbitésében s fizetésük emelésében 
találja. E szerint ismeretlen atyámfia a lelkipász-
tort az egyház terhének, a lelkipásztor gazdagu-
lását emelkedésnek tekinti. Azonban, a kiben az 
a hit él, hogy a lelkipásztor jelenlététől — kit ő 
papnak és hivatalnoknak nevez — nem is függ 
a nép erkölcsisége, (488. 1.), az nem is gondol-
kodhatik másként, mert nem tekintheti a lelkészt 
másnak, mint oly ingyenélő hivatalnoknak, ki 
a beszedett fizetésért, mondhatni, semmit sem ad 
cserébe. 

Legtöbb ember téved az által, hogy a mit 
az életben nem talál jónak s kielégitőnek, azt a 
helyett, hogy javitani akarná, eldobni törekszik. 
Pedig ez a lehető legroszabb s keresztyénietle-
nebb gazdálkodás, mely megváltó helyett özön-
vizet bocsátana a bűnös embeiiségre. Igy tett 
Mányoki atyafi a canonnal és visitatióval (Prot. 
Egyh. és Isk. L. 15. sz.), igy tett atyámfia a lel-
kipásztorokkal. 

S honnan származik ez eszmemenet'? Onnan, 
hogy atyámfia nem tisztázá lelke előtt a lelki-
pásztorság hivatását ugy, mint azt Jézus és az 
apostolok példája és tudománya tanitja, mert 
különben nem tekinthetné az egyház terhének 
azt, ki az egyház szolgája, — s nem hinné azt, 
hogy a lelkész jelenlététől nem függ a nép er-

kölcsisége, ki hivatva van Jézus kicsinyeit a 
menny felé vezetni, Ha ezen állitások igazak 
volnának, bizonyára eszökbe jutandna híveinknek 
nem a „tagosítás,1" hanem a kihasitás: a lelkipász-
torok teljes nélkülözése. De hála a gondviselés-
nek, népünk a tapasztalat szerint még a kis 
falvakban is sokkal jobban ragaszkodik lelkészé-
hez, mintsem hogy legkisebb kedvet is mutatna 
nemcsak a kihasitásra, de a tagositásra is. Sőt 
naponként látunk példákat, mint igyekeznek a 
kis leány-egyházak is áldozattal és erőmegfeszi-
téssel azon, hogy saját lelkészük legyen. Honnan 
e különböző gondolkozásmód a fizető, a terhelt 
hivek, s a fizetést huzó lelkész közt? Onnan, mert 
az olyan lelkész, ki a tagositásféle eszmék ba-
rátja, a lelkészi hivatásróli fogalmait az élet 
visszaéléseiből meriti, — a lelkésztelen leány-
egyházak meg az egyetlen tiszta forrásból, Jézus 
evangyéliomából tanulják azt. 

A kis egyházacska a szentírásból azt tanul-
ja, hogy „a jó pásztor az ö életét adja a juhok-
ért — igyekszik az.ért ő is egy oly jó pásztort 
nyerni, ki életét az Ő boldogitására szenteli, ki 
őtet bajaiban s szenvedéseiben vigasztalja, tudat-
lanságában lépten, nyomon tanácscsal s példával 
segiti s serkenti. Tanulja a kis egyház is, hogy 
„sok az aratásra való gabona, de kevés az a ra tó / ' 
— ezért az aratók számát nem kevesbiteni, de 
szaporítani törekszik áldozatával is, mert olvassa 
Jézus életében, hogy ő istenember létére is csak 
12 tanítványt szerzett, otyanokat, kikkel mindig 
velők volt, s nem 600 családot, — érzi gyenge-
ségét, hogy ő neki mindennap van szüksége lel-
ki támaszra s lelki eledelre, s látja, hogy bár 
kicsiny a szomszéd egyház is, azért annak lel-
késze ott is minden pillanatban talál dolgot Jézus 
szőlejében, saját vezetőt keres azért, ki ő neki, a 
szerény kis egyháznak is megmutassa Jézus után 
az utat. Természetesen az ily együgyü nép azt 
hiszi, hogy a lelkész kevéssel is beéri s elhagyja 
a 99 gazdag egyházat, hogy őtet, mint vezető 
nélkülit fölkeresse; — azt hiszi, hogy a lelkész 
tud szegény is lenni, mert hisz lelkésztől hallja, 
hogy nem földi kincs, hanem mennyei kincs 
után kell törekedni ; — olvassa Jézus utasitását, 
melyet tanítványainak ád, melyben őket inti, 
hogy aranyat és ezüstöt ne szerezzenek. S midőn 
a kis egyház a lelkészről ily fogalmat szerez ma-



gának a szentírásból, vágyvavágy ő is egy ily 
Jézus szolgája után, kitől ő is megtanulhassa, 
hogyan kell az anyagi szükségben lelkileg gaz-
dagnak lenni, — s örömest igér a lelki, a meny-
nyei kincsek sáfárának anyagi vagyonából, s a 
megígért adományt nem tekinti terhes adózásnak, 
de végetlen előnyös cserének. 

S midőn az ily kis egyház lelkészt nyer, 
hogy válhat az a várvavárt lelkész ott oly te-
herré, hogy ezt maga is érezve, „tagosításra" 
gondol? — Ugy hogy a hívek benne csalat-
koznak. A mit ezek a távolban az evangyéliom 
dicső képeiben, mint magasztost szemléltek; mi-
dőn az köztök megtestesül , lefoszlik arról a 
magasztos mez, s látnak egy hozzájuk még a 
gyarlóságokban is teljesen hasonló embert, ki e 
szerint példával vezető nem lehet; — látnak egy 
embert, ki bár hirdeti a fölfeszitett Jézust, azért 
nem tudja testét csak annyira is megfeszíteni, 
hogy az a világi javak után Evai mohósággal ne 
kapkodjon; — látnak egy embert, ki az isteni 
gondviselésről beszél s maga mégis aggodalom-
mal kérdi • „mit egyem, mit igyam, mivel ruház-
kodjam?"; — látnak egy embert, ki az evan-
gyéliomi szegény nő fillérével lelkesít a jótet-
tekre, s maga a helyett, hogy keresztyénileg 
megbőjtölné, s örömmel nélkülözni tudná, inkább 
megkönyezi a domesticára adandó fillért; látnak 
egy embert, ki mig hirdeti, hogy ne szerez-
zetek itt kincset, hol a rozsda megemészti, ha-
nem a mennyben, s hirdeti, hogy belső ékesség-
gel ékesítsük magunkat: addig magát vagy nejét 
gyűrűkkel, karperecekkel s gyöngyökkel cico-
mázza; — látnak egy embert, ki mig hirdeti, 
hogy mindenekkel egyetértésben, szeretetben kell 
élnünk, sőt még ellenségeinknek is meg kell 
bocsátanunk: addig maga a vele érintkező taní-
tóval s honorátiorokkal (mert másokkal conver-
sálni nem igen szokás) többször a legroszabb s 
botrányosabb ellenségeskedésben él; — szóval 
látnak egy embert, kinek nyelve legalább a szó-
székben Jézusé, de szive a világé. S mi ennek 
természetes következése? A csalódás kedvetlen-
séget szül, s a mit az egyiigyü nép előnyös cse-
rének hitt bibliája után, azt a gyakorlatban ha-
zug kenyérkeresetnek találja s teherré válik 
nyakán a lelkész, ki nem tudott Jézus szolgája, 
de akart jó fizetésű hivatalnok lenni, s ezt kezdi 

éreztetni is a lelkészszel, kiben aztán az ily ta-
pasztalat megszüli a tagositási eszmét, melynek 
azon elv az alapja, hogy a szegényebb egyházak-
nak teher a lelkész. 

Fájdalom! az élet nyüzsg alkalmakkal, me-
lyek ily tapasztalatra jogositnak, — de kérdem, 
ki ennek az oka? Az, hogy lelkésztársaink közt 
vannak olyanok még a jobbaknak tartottak közt 
is, kik az általok hirdetett biblia tanát igen esz-
ményinek, abstractnak s az életben kiviketlen-
nek találják, — de azért serkentenek mást ennek 
teljesítésére, mert hisz ezért fizettetünk. Pedig 
jól tudják, hogy mindenki csak azon tanácsot 
követi örömest és teljes hittel, mit a tanácsadó-
nak nemcsak könyves szekrénye, de élete is 
mond. S ha a lelkipásztortól mást hall, meg mást 
lát hive, mi természetesb, minthogy tehernek 
találandja azt, ki a köményből is megkívánja 
(ha meg nem adja is) a dézsmát annak a Jézus-
nak nevében, kitől ö maga a világhoz pártolt 
már, s kinek ő tudományát hirdeti, a nélkül 
hogy Jakab apostol élő hitével hinné is azt. Innen 
van, hogy elleneink aztán sokszor méltán lob-
bantják szemünkre, hogy a „sola bibliáit a por 
közül azért rántottuk elő a XVI-dik században, 
hogy leveleit kitépve csak táblája maradjon meg 
kezünk között. 

Jézusban gazdaguljunk, ez a fő, s igyekez-
zünk gazdagítani non rnultos sed bene, — akkor 
nem jutand eszünkbe a hivek Jézusbani épületes-
ségének rovására emelni a lelkészi fizetést. 

Ha a lelkész a Jézus hű szolgája igyekszik 
lenni, nem foghatom fel, miként gyengülhet azon 
egyház, mely ily Jézushoz vezetni törekvő ele-
met minél többet óhajt magának szerezni? hisz 
az egy irányban működő erő annál jobban hat, 
minél többed magával van, — azonban, mert a 
tapasztalás mutat különböző irányú s igy egy-
mást lerontó erőket is, ergo: kevesitsük a lelké-
szek számát. 

Beszél cikkiró atyánkfia a kényelemrőli le-
mondásról (487. 1.) s ezt az egyház által tartott 
fogatoni sétakocsizásban keresi. Jézusunk is 
beszélt lemondásról, mert ő tanitá, hogy nem 
lehet két urnák szolgálni, s ki Istennek akar 
szolgálni, annak a világról le kell mondani; — 
ő mondá az evangyéliomi gazdag ifjúnak: oszd 
szét javaidat a szegények közt, s ugy kövess 
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engemet; — ő mondá, vegyétek fel a keresztet s 
e keresztek egyike bizonyára a szegénység ; — 
— ő mondá, „vegyétek fel az én igámat, s nem 
feljebbvaló a tanitvány a tanítónál,u de e szavai 
épen nem azt teszik, mint cikkíró atyafi magya-
rázza, miszerint azért, hogy több mammonunk 
legyen, semmisítsük meg a legtöbb lelki vigaszra 
szorult szegényebb egyházak lelkészségeit, hisz 
3 — 4 egyház által táplált büszke méneken majd 
csak megtekinthetjük a szomszédból is ó'ket egy-
szer s másszor; hanem azt adja tudtunkra Urunk 
ama szavaiban, hogy ha kell, tudjunk mi is, mint 
ó', szegénységben, hálátlansággal s szenvedések-
kel szemközt is a mennyei atya akaratának hű-
séges szolgái lenni. Ki igy lemondani nem tud, 
s a szegénység keresztjét viselni nem tudja, az 
keressen aranykeresztet, talál azt is, — de Jézus 
drága véren szerzett örökségének sáfára ne le-
gyen. 

Atyánkfia a 489. 1. Jeremiadot ír a néptelen 
s szegény egyházak hivatalnokainak panaszairól. 
Ha hivatalnok, hadd panaszkodjék, — ha Isten-
ben bizó szolga: ugy nem fog panaszolkodni, de 
Isten s felebarátai iránti szeretete tűrni tanítja s 
igy kiáltand fel evangyéliomi szellemű reformá-
torunkkal, Kálvinnal: „én a Jézusnak szolgálok, 
ki hűséges szolgáját sohasem hagyandja jutalma-
zatlanul." 

Fel nem foghatom, miként képes valaki a 
lelkipásztorság körében kérdések-kérdésévé tenni 
a gazdagodást, midőn nekünk feladatunk az, 
hogy a mi Urunknak, a Jézusnak, minél hűsége-
sebben szolgáljunk. Vagy tán a jobb fizetés, 
gazdagabb jövedelem közelebb visz Jézusunk-
hoz? Ezt még nem hallottam, de azt Jézustól 
tudom, hogy a gazdagok nehezen mehetnek a 
mennyországba, — s szent könyvünk szava az, 
hogy a pénznek szerelme, gyökere a gonoszság-
nak. A képzelhető' legmaterialisb elv, hogy a 
keresztyéni igaz hitnek hévmérője a jövedelem 
nagysága. De meg régi példabeszéd, hogy nem 
az a gazdag, a ki sokkal bir, de az, ki beéri azzal, 
a mije van. Ne nyújtózzunk a takarón tul, s ha 
nem kerül, szállítsuk a névnapi s más dalidók 
10—12 tálait 2-re, s tanuljuk meg nőinkkel a 
divat helyett az egyszerűséget s kész a lelkész 
anyagi jobblétének biztos kulcsa. Vagy tán oly 
csekély a lelkészi fizetés, hogy mindennapi ke-

nyér sem jut? Ezt nem hiszem, mert nincs széles 
Magyarországon ev. ref. lelkészi fizetés oly cse-
kély, mely nagyobb ne lenne az első reformált 
lelkész a nagy Kálvin fizetésénél, melyből ő nejé-
vel s mostoha gyermekeivel élt. Kálvinnak, a 
mindig munkás genfi pásztornak fizetése szabad-
lakáson kivül pénzértékünk szerint 75 forint, 12 
würtembergi maass gabna s 2 genfi tonna bor 
volt. Ezenkívül egy szálka fát, vagy egy talp-
alatnyi mezei birtokot se kapott. S ő nemcsak 
megelégedett e csekély fizetéssel, de sőt a genfiek 
unszolására sem engedte azt soha szaporittatni. 

Van nekünk ezüstnél , aranynál drágább 
kincsünk: iparkodjunk az után ! 

Példákat emlit cikkíró atyafi, hogy a filiákon 
jobb lábon áll az erkölcsiség, mint sok egyedül 
álló anyaegyházban (488 1.). Ha a kül befolyás s 
más körülmények a két egyházban egyenlők, 
akkor ezzel azt irta alá atyámfia, hogy a lelkész 
nem a Jézusnak, de a sátánnak toborz. Nem a 
legveszedelmesebb eszme-e ez? mely ha anyagot 
találna, egy párisi .1792. lángjával égetné el pa-
lástunkat. 

Atyámfiai! Szolgatársaim a Jézusban! inte-
nek az idők, mert ime már nyilvánosan is ki-
mondatott, hogy mi terhek vagyunk, s jelen-
létünk nincs befolyással a nép erkölcsiségére s 
vallásosságára! s igy haszontalan bútordarabok 
vagyunk, — mert hisz a Jézusbani hitélet ter-
jesztői, apostolai volnánk! . . . . ébren legyünk. 
Ama "cikk nyilatkozatát nem ugy tekintem, mint 
gyarló emberi ész szüleményét, de mint a gond-
viselés kezének intő ujját, mely igy int: Sáfár! 
adj számot! A légben, a XlX-dik század légköré-
ben érik ezen eszme, s meglehet, honunkban ezen 
év, vagy ezen évtized leend az, mely kimondja, 
hogy az államnak nincs szüksége a vallásra, s 
nem kötelezi polgárait, hogy bármely vallásos 
felekezet tagja legyen. Ama szó, mely azt mondja, 
hogy terhek vagyunk — nekem mint kérdés 
hangzik, mely ezt mondja; készen vagy-e ezen 
rázkódásra Jézusnak evangyéliomi egyháza? 
vagy — mert az egyház soha el nern vész — nem 
roskadtok-e össze e viliar alatt ti sáfárok, mert ez 
leend a számadás órája?; — elválasztattok-e a 
Jézusnak, mert ez leend a kárpit kéttérepedése 
— a világias szellemnek s a szentléleknek külön-
válása ? 



Ezek után a chartára semmi szóm, kivéve 
annak 7-ik pontját, mely a lelkészt a gondnokkal 
fizetteti, hogy igy a lelkész a hallgatósággal 
„csak egyedül hivatalosan találkozhasson," mert 
— mint mondatik — ez ügy szül végetlen kelle-
metlenséget, s mert cikkiró atyafi nem képzel 
papot, ki szót ne emeljen a szivtelen fizetés miatt, 
s ha emelt: vége azonnal nyugalmának s nem 
ritkán hivatalos becsületének is (492. 1.). 

Ez állitások kővetkező elvekre vihetők vissza: 
a) a test — a világ—a fizetés ama leggyengébb ol-
dal, melyről még a legcsendesebb vérű lelkész is 
megtámadható; — b) a lelkészi hivatás csak 
egyedül hivatalos találkozásra terjedjen ki lel-
kész s hallgatói közt; — c) őrizkednünk kell az 
elmulasztott kötelességérti szóemelésben, mert 
ez hivatalos becsületünk s nyugalmunk rovására 
történhetik. 

Hogy az élet visszaélései ily keresztyéniet-
len eszméket is sugalhatnak valakinek, az igen 
sajnálatos; — de egyszersmind föl is hiv az ily 
gondolkozásmód arra, hogy miután látjuk azt, 
hogy a fizetés-szedés oly kényes ügy s életbevágó 
kérdés: hagyjuk azt meg ezutánra is ngy, mint 
eddig volt. Alkalom leend ez, hogy a hallgatóival 
csak „hivatalosan" találkozni szerető lelkész más-
kor is kényszerüljön találkozni hiveivel. Iskola 
leend ez, melyben a „hivatalos becsületét" vesztő 
majd tán végre megtanulja, hogy az ily veszendő 
$ veszthető becsület helyett jobb a Jézus előtti 
örök kedvességre! törekvés. Gyakorló intézet 
leend ez, melyben hozzászokunk, hogy a jogért 
s igazságért lépten, nyomon háborúság vár reánk. 
Sarkantyú lesz ez, mely ösztönz, hogy a népne-
velés ránk várakozó nagy müvét ne hanyagoljuk 
napról-napra, de nyuljunk hozzá szent buzga-
lommal, hogy ránk is jobb napok viradjanak. 

De tán a hűséges Jézusszolgának ártunk 
azzal, ha a hivek egyenkénties fizetését meg nem 
szüntetjük? Oh! ne féltsük azokat. Á hű szolga 
tudja azt, hogy e föld csak hálátlanságot terem s 
kereszttel jutalmazza Megváltóját is, s ő nem 
akar nagyobb lenni az ő Uránál ; — tudja azt, 
hogy az igaz jutalom megadatik egykor neki, s e 
hit könnyűvé teszi a lelketlen befizetés terheit; 
— tudja, hogy az anyagi haszon sohasem fizet-
heti meg fáradozásait, azért ne vegyük el tőle az 
alkalmat, hogy legalább a keresztyén befizető 

szives készségéből származó lelkiörömet élvezhes-
se, — ne vegyük el tőle az alkalmat, melyben a 
képmutató farizeust, s a világfi sadduczeust a jóra 
intheti, s kötelességei teljesitésére buzdíthatja. 
Ne féltsük a hű szolgát, nem félti az hivatalos 
becsületét a miatt elveszteni, hogy a roszat jóra 
serkentse, mert tudja ő, hogy boldog, ki háború-
ságot szenved az igazságért, s ki ellen szidalmat 
s gonosz hazugságot mondanak a Jézusért. 

Könnyitsünk a népen! ez is egy foindoka a 
lelkészségek tagosítását tervező atyafinak, mert 
— a mint mondja — őt a világnak adózássali 
túlterhelt állapota pessimistává tevé, s az elsze-
gényedés köznyomor lett az emberek közt (493. 
1.). Furcsa pessimismus s különös materialis fo-
galom a nyomorról egy keresztyén lelkésznél, 
midőn ezt az adózás nagysága, s a szegénység 
által látja indokoltnak. Mintha bizony a szegény-
ség és nyomorúság azonosok volnának. Láttam 
én már sok szegény napszámost, ki verejtékes 
fekete kenyere mellől is szánakozva néz aranytól 
halvány sok gazdagra, mert érzi és tudja : hogy az 
a nyomorult, ki lelkileg koldus, s leggazdagabb az: 
a ki megelégedett. 

De megengedve, hogy tulnagy az adózás s 
nagy a nyomor: azért a lelkészségeket kell tago-
sitani? Oly veszedelmes segély, mely a túlter-
helés miatt sülyedő hajóról legelőször is a kor-
mánykereket vetné ki, mint terhet. 

Adjunk cserébe a fizetésért hallgatóinknak 
végetlenül drágább vagyont, adjunk nekik a túl-
terhelt állapotban az isteni gondviselésbeni teljes 
hitet s ama legdrágább kincset és fővigasztalást, a 
Jézust , s mi leendíink, kik a szegény népet gaz-
daggá tettük, mert tűrni tanitottuk s megelége-
désre vezettük. Tegyük magunkat hiveinknél 
nélkülözhetlenné az által, hogy legyünk osztályo-
sai a szenvedésben, barátai a fájdalomban, táma~ 
szai kétes körülmények közt s szószólói az igaz-
talansággal szemben . . . . s a nép, melyet sziv-
telen befizetőnek tartunk, a jó barátot s hű pász-
tort megtanulja többre becsülni minden világi 
javaknál. 

Most legyen elég. A tanitókról most nem 
szólok , mert ugy odadobva — mint cikkiró 
atyafi tevé — e fontos kérdésben szólni nem 
akarok. A tanitók, vagyis inkább a népnevelés 
ügyére nézve nézeteimet , ha Isten éltet s 



erőmnek kedvezend, más alkalommal mondan-
dom el. 

Most bezárom soraimat azon buzgó óhajtás-
sal, hogy habár szenvedés, nélkülözés, szegény-
ség s anyagi nyomor is a mi osztályrészünk, 
tartsa minden szolgatársam és atyámfia szeme 
előtt a lángkeblü Pál ama szavait: „De semmivel 
nem gondolok, az én életem is nekem nem drága, 
csak elvégezhessem örömmel az én futásomat és 
a szolgálatot, melyet vettem az Ur Jézustól.'1 

Sz. K. 

MÉGIS A VISITATIÓ. 

A Prot. Egy. és Isk. Lap 15- ik számában két cikk 
van az egyházlátogatásról; — az első a visitatiót, mint 
hasznos institutiót egyházi életünkben, de azon kellékekkel, 
melyeket értekező előszámlál — megtartandónak vél i ; a 
második cikkben M. T. ur a visitatiót egyenesen félredobni 
óhajtja, mint oly intézményt, mely régi magasztos fogalmát 
elvesztette. — Én 16 évvel ezelőtt az akkori esperes és 
alesperes visitatióján annyira megborzadtam, hogy azóta 
észlelve szüntelen egyházi életünk legkisebb mozzanatait 
i s : a visitatiót azon alakjában, minőben én azt ismerem, a 
reformált egyházi életet sorvasztó méregnek, — a con-
sistorialis rendszer csodaszülöttének, — a bíráskodás 
satyrájának tartom mindaddig, mig olyan esperest nem 
fogok ismerni s mély hódolattal tisztelni, ki: — 

Nem lesz a nyereségnek rutul kívánója 1. Tim. III. 
3. — 18 éves lelkész vagyok s már 4 esperes volt egyház-
megyénkben. Bizonynyal mondhatom, mindegyik nyeresé -
gért járta el a 29 anya- 8 leányegyházakat sárban, h ideg-
ben, szélvészben, hóban, zivatarban; mert csak a honorá-
riumnak nevezett sarc a 37 gyülekezettől 9 0 — 1 0 0 pengő 
forintig rúgott s ugrott a visitator urak zsebjeikbe; — még 
ezenkívül minden egyes egyház egy p. mérő zabot, vagy 
annak folyó árát tartozott adni a visitator uraknak. — A 
visitatori honoráriumra nézve az egyházak osztályozva 
voltak. Első osztályú egyházak régebben 4 , később 5 — 6 
forintot, másodosztályuak 3 — 4 ftot, harmadosztályuak 
2 — 3 ftot adtak. Volt eset uj pap koromban, hogy az egyik 

"visitator szemembe mondta, hogy a honoráriummal a pap 
3ie fösvénykedjék, mert az nem övé. — Ez később esperes 
lett, s az egyházmegyének szép összeg pénze van v e s z e n -
dőben örököseinél. Csak a honorárium — élelmezés — 
zab középszámitással 10 pengő forintjába kerül egy e g y -
háznak évenként. Mily szép összeg csak tiz rövid év alatt 
i s ! — Felét lehetne takarékmagtár felállítására szánni; — 
felét alapítványul valami szűkölködő intézetre. Ezenkívül 
adakozik egy első osztályú egyház körülbelől: iskolákra 
2 0 o. ft., agentia 3 — 4 ft . ; gy- i . tanárok búzája 3 f t . , — 
zsengebuza 3 f t . ; — házaspároktól 4 o. krval 4 f t . ; — 
segélyzendö egyházakra 3 forint, — özvegyárvatárba 1 

f t . = 3 7 ft. 40 kr. — Ebből egyházmegyei pénztárba megy 
8 ft., a többi egyházkerületi pénztárba folyik. Látnivaló, 
hogy az anyagi haszon nem épen megvetendő; de már a 
szellemi hasznot, ha latolgatjuk, melynek cserében az 
anyagiért az egyházakra hárulni ke l l ene , ez valóban c s e -
kély. Mert ez csak ugy volna remélhető, ha a visitatorok 
sz. Pálként vigyázók volnának, s az ö házukban jól tudná-
nak elöljárni. Hiszem, vannak ily visitatorok magyar ref. 
Sionunkban. — Vigyáznak a vallásos élet mozzanataira, az 
iskolákra, a tanítókra, lelkészekre, a népre; az egyházak 
kis vagyonára, igyekeznek eszközöket s módokat találni s 
tanácsolni ezek szaporítására. Fájdalom! vidékünkben én 
ilyet nem ismertem. — Mily roppant sok teendője volna 
nálunk az esperesnek? ha szivet az Istenházának buzgó 
szerelme éltetné: e szükkörü cikkben nem győzném e lő -
számlálni. De mit tettek eddigi espereseink k. -somogyi 
egyházmegyénkben? Tisztelet a kivételre érdemesnek! — 
Az egyházmegye pénztárát jól megapasztották; a g y - k i 
gymnasium pénztárát még 1840-ben, mely akkor 5142 ft. 
36V2 kr. volt váltóban, az egyházmegye pénztárával Össze-
olvasztották , az azóta szaporodott gy -k i iskola pénztárát, 
több mint kétezer váltóig megcsonkították, -— papjainkat, 
tanítóinkat egy nagyobbacska özvegyárvatár felállításának 
még eszméjétől is elidegenítették, — hűtlenül kezelvén a 
létezett csekélységet, önkényüleg osztván ki a kis jutalékot 
nagy alázatos folyamodásaikra a szegény özvegyeknek, — 
voltak többen özvegyek, kiknek férjeik pontosan adóztak e 
pénztárba, s önkényüleg mellőztettek. Most is van özvegy 
papnő, kinek soha egy árva fillért sem juttattak, pedig 
férje bőven adózott az özvegyi pénztárba. Volt pénztárnok, 
ki később esperes is lett, ki mintegy 2 0 darab hamis n y u g -
tát íratott rektorával, mintha mind a 20 özvegynek kiadta 
volna csekély jutalékát; pedig e g y krajcárt sem kaptak. — 
Az esperesek tartoztak volna lelkiismeretesen vigyázni , 
mint mindenre, ugy erre is. — Volt egy esperesünk, ki 
visitationalis sétautat tett egyszer egyházmegyénkben s 
egy egyházban az öt váró gondnok tisztelettel kérdezte : 
„behívjam az elöljárókat nt. esperes uram ?%c Nekem nem 
kell elöljáróság, csak pénz, én pénzért jöttem, — igy felelt 
az esperes, — mely feleletén a vallásos érzelmű gondnok 
igen- igen megbotránkozott az ö lelkében. 

Köz a panasz, hogy a vallás iránti h idegség nöttönnő 
közöttünk! — Fájdalom! én is ugy tapasztalom. De l e g y e -
nek csak egyházmegyénk kormányzói, lelkészeink, v igyázó 
őrei a vallást szerető népnek; — ismerjék meg csak min-
den egyház szellemi és anyagi állását, s ne sajnálják csak 
fáradságukat felfedezni a létező bajok forrásait s azokat 
bölcs orvosként alkalmas gyógyszerrel orvosolni, igyekezvén 
azon, hogy az egyházakban mindenekékesen és jó renddel 
l egyenek: igy hiszem, hogy az egyházszemle hasznos, 
üdvös intézmény lehet; de mostanában bizonyára veszé lyes 
volt külsö-somogyi egyházainkban. 

Helyén találom némi felvilágosításul megemlíteni M. 
T. ur cikkének azon kitételét, hogy egy szegény egyházból 
az esperes 21 ft. 74 krt vitt el. Kellett volna tudni közlő urnák, 
hogy ebből mennyi ment az esperes ur magán hasznára^ 

» 



mennyi közcélokra ? — Igy oda vetve magyarázat nélkül, 
azok előtt, kik nem értik egyházaink adakozási tárgyait, 
— e kitétel kemény vád, — megmagyarázva egy kissé 
enyhülni fog. 

Az aratásra való gabona sok, az arató kevés. Isten 
ve lünk! Adámfi. 

ISKOLAÜGY. 

ÉSZREVÉTELEK WARGA JÁNOS UR „EGY PROTESTÁNS 
LYCEUM SZERVEZETE" CIMÜ CIKKÉRE. 

Szabad intézményeink közt, miket a nemzet l e g ú j a b -
ban visszafoglalt, alig van nagyobb horderejű egyházi 
autonómiánknál és a vele szoros kapcsolatban levő iskol á -
nál, alig igényel egy is higgadtabb megfontolást, mint a 
nevelés szent ügye. A gymnasium, a népiskola s általában 
mindenrendii tanintézeteink újjászervezése közösen érdekel 
mindnyájunkat, s midőn a múltévben a magyarországi prot. 
tanárikar e tárgyban tanácskozván, javaslatait közzétette: 
koránsem akarhatta ez ügyet végkép elintézettnek, a s z e r -
vezést bevégzett ténynek nyilvánítani. A feladat legelsőben 
i s csak az volt, hogy az idegen származású tanrendszernek 
vallási elveinkkel és nemzeti sajátságainkkal merőben e l -
lenkező kinövéseit megsemmisítsük s az autonómiánkban 
gyökerező szabad tanítást helyreállítsuk. 

A tanácskozmány első lépése mintegy felszólítás volt 
hazánk tanférfiaihoz, hogy a tárgyhoz minél számosabban 
és minél több szakavatottsággal hozzászóljanak. S azóta 
valóban általánossá lett az óhajtás, hogy iskolaügyünk 
nyilvánosan, irodalmilag megvitatva, nemzeti jellemünkkel 
egyező rendszer állapittassék meg. Örömmel vette tehát és 
nagy érdekeltséggel kisérte a közönség az egyes fe lszó-
lalásokat, mik itt-ott bár gyéren a lapokban és prot. közlö-
nyökben történtek. Én, ki nemcsak e közönséghez tartozom, 
de egyszersmind a nemzet napszámosa és azon testület 
egyik tagja vagyok, melynek kezeibe van letéve a je len-
kori nemzedék növelése, szintén élénk részvéttel fogadtam 
és olvastam minden e tárgyra vonatkozó nyilatkozatot, 
innen van, hogy az idei Prot. Egyh. és Isk. Lap 20-dik 
számában Warga János aláírással megjelent cikk „ E g y 
prot. lyceum szervezete" figyelmemet egész mértékben 
lekötötte. Jól esett lelkemnek, hogy ismét felveszi valaki 
a z elejtett fonalat s a politikai események által ideig-óráig 
háttérbe szorított ügy ismét felelevenittetik. 

,,L"appetit vient en mangeant", mondja egy francia 
példabeszéd, minek azonban én ez egyszer ellenkezőjét 
tapasztaltam, mert minél tovább jutottam W. ur cikkében, 
annál inkább veszitém kedvem azt végig olvasni. Az egész 
munkán vörös fonálként végig húzódik a szétdarabolás! 
szándék, és, mondhatni, oly elvtelenség, mely engem mint-
e g y erkölcsileg kényszerit a cikk ellen felszólalni, nehogy 
valaki azt higyje, mintha a helybeli tanárikar közül valaki 

az abban elmondottakat magáénak vallaná. Warga ur 
nemcsak a természetüknél fogva különálló intézeteket, 
mint a praeparandiát a gymnasiumtól választja e l , de az 
egymással szoros kapcsolatban levő osztályokat is külön 
igazgatás alá helyezni kívánja, min annyival inkább csu-
dálkozom, mivel jól emlékszem az időre s az nem régen 
volt, hogy épen ö kardoskodott a gymnasium és praeparandia 
egyesí tése és egy igazgató alá helyezése mellett. Hogy 
akkor e szélmalom-harcot miért vivta, meg tudnám mondani, 
ha személyeskedni akarnék; de hogy most egyszerre mi 
vezette öt az ellenkező túlságba, megmagyarázni magam-
nak nem tudom. A mellett feltűnő e cikkben többi közt az, 
hogy csaknem minden állitásnak a cáfolata is egyszersmind 
benne foglaltatik, ugy hogy az egész közlemény nem 
egyéb a legvilágosb ellenmondások összeállításánál. Ezt 
bebizonyitni nem nagy mesterség , mig ellenben a l e g n e -
hezebb feladatok egyike a cikket ugy, a mint van, átérteni 
és csak egyet lenegy pontot is találni az egészben olyat, 
mely föltétlenül elfogadható volna és a bírálatot kiállaná. 
Ily munkálatokkal az ügyet hátra igen, de előrevinni s em-
miesetre nem lehet. 

A legfurcsább gondolattal mindjárt az elején találko-
zunk. Cikkíró ugyanis a praeparandiát a lyceum kiegészítő 
részének tekinti, mi, megvallom, egészen uj fölfedezés. A 
két intézet közt semminemű összekötő kapocs nem létezik, 
céljára nézve pedig mindkettő egymástól egészen elüt. író 
csak nem veheti a praeparandiát a lyceum kiegészítő r é s z é -
nek azért, mivel a képezde ennek osztályaiból kap tanítvá-
nyokat, mint nem vehetné a polytechnikumot, mivel annak 
is ad növendékeket. Továbbá a praeparandiai tanfolyamot 
W. ur 3 év helyett 4 - r e kívánja kiterjesztetni, mely óhaj-
tását azzal indokolja, hogy a leendő tanítónak sokat kell 
tanulmányozni. — Ez utóbbi állítás igazságát senki sem 
vonja kétségbe, csakhogy az a tanfolyam meghosszabbítá-
sára indokul nem szolgálhat; mert igaz ugyan, hogy a 
tanítónak sokat kell tanulmányozni, de előbb tanulnia kell,, 
és az iskolában tanulás, nem pedig tanulmányozás az ifju 
feladata — tanulunk az iskolában, hogy tanulmányozhas-
sunk az életben. Egyébiránt nem az itt a kérdés, sokat 
vagy keveset kel l -e a praeparandistának tanulni, hanem az:, 
mennyi idő alatt végezheti a leendő tanitó pályáját, h o g y 
azon tudományok birtokába jusson, melyekre céljához k é -
pest szüksége van. E kérdésre pedig megfelelt már e g y -
házkerületünk, midőn a körülmények mérlegbevetésével & 
évre szabta a tanfolyamot, és mi, kikre az ügy gyakorlati 
kivitele bizva van, ebben teljesen megnyugszunk, és a 
kiszabott időt e légségesnek is találjuk. Igaz, j ó volna, ha 
minél tovább, és igy minél többet tanulna az, ki másokat 
akar tanítani; de ily szempontból azt is kívánhatná valaki, 
hogy a tanítónak készülő ifju 8 évet töltsön az intézetben^ 
mivel 8 év több, mint 3 vagy 4 év. 

Ezután azt mondja cikkíró, hogy 4 évet végzett ifjak 
hiányában az első év bevégzése után is kimehetnek a 
praeparandia növendékei segédtanitókul. E tanácsot kö-
szönjük, de el nem fogadhatjuk. A szakképzésnek még 
csak küszöbén álló, tapasztalatlan fiatal embereket tanitó-



kul alkalmazni valóban legnagyobb csapás volna, mi e g y h á -
zainkat, nevelésügyünket érhetné; de még ifjaink sem 
köszönnék meg ez atyáskodó, rájuk nézve veszélyes intéz-
kedést. Ezelőtt, épen cikkiró igazgatásának boldog kor-
szakában nem egy, de félévet végzett, sőt alig néhány 
napot az intézetben töltött ifjak is bocsáttatlak ki, miből 
azonban, nem következik, hogy az egyszersmind jó is lett 
volna. A tapasztalás az ellenkezőt bizonyította be, s épen 
ezen tapasztalástól vezettetve hagyatott jóvá a superinten-
dentia által azon intézkedés, mely szerint legalább két évet 
végzett legyen az , ki csak segédtanitóságra is kibo-
csáttatik. 

A tanmodorra nézve üdvös útmutatással kedveskedik 
W. ur, midőn azon nézetét fejezi ki, hogy a praeparandiá-
ban a methodikát a tudománynyal együtt s egy füst alatt 
kell tanítani, mert—úgymond —, ,a praeparandiában a tan-
módszer a tantárgytól épen ugy el nem maradhat, mint nem 
válik el az alak az anyagtól. A hasonlat szép, de a tétel 
nem gyakorlati. Ha W. ur az előadott mód szerint tanított, 
midőn a helybeli tanítóképző intézetet vezette, ha elveit 
gyakorlatilag alkalmazni valaha megkísértette: kérdem, 
nern vette-e észre azon kipótolhatlan időveszteséget, mely 
az ily tanítással együttjár; nem volt-e erőlködése és fá-
radsága sikertelen, s nem enyészett -e el keze alatt mind a 
tudomány, mind a methodika, mint elenyészett a német 
rendszer alatt a történet és földrajz összekapcsolásával 
mind a két tudomány? Ily tanítás, mint W. ur ajánlja, a 
Danaidák munkájához hasonlít. Az ifjúnak előbb anyagot 
kell szerezni, a tudományban a lehető legjobb alappal kell 
birnia, és csak azután lehet öt arra tanitni, miként kezelje 
azt, ha növendékével akarja közleni. Azt joggal követelhet-
jük, hogy a tudomány öszhangzatban legyen a methodiká-
val, de azt kívánni, hogy a kettőt együtt és egyszerre 
tanítsuk, épen annyi, mint azt kívánni, hogy a vetés és 
aratás egy ugyanazon időben történjék. Igaz, hogy alább 
azon meglepő fölfedezésre vezet bennünket W. ur, mely 
szerint a gymnasium 4-dik osztályából kikerült növendék-
nek tudományszerzésre többé semmi szüksége nincs, midőn 
í g y szó l . ,,a tantárgyakat úgyis végezte már az, ki a 
praeparandiába lépett; tehát inkább arra kell öt tanilani, 
miképen tanítsa azokat majdan növendékének, miként egyitse 
a tanítást a nevelési elvekkel, mint velők (tán „vele") , ú g y -
szólván, csak ismételgetni a tudományokat." Szép volna, 
ha ugy volna, de én részemről még idáig nern ismerem a 
gymnasium e „ne továbbját" s nem tapasztalom, hogy 
annak negyedik osztályából ily tökéletes készüllségü ifjak 
kerüljenek ki. Sőt épen az háltráltalja a praeparandiai tanítást, 
hogy azon tudományokra, melyek birtokát az algymnasium-
ból kikerült növendékben föltételezzük, semmit nem épít-
hetünk. Ezt gymnasiumi tisztelt tanártársaim ne vegyék 
vágásnak, mert nem akar az lenni. 

Jól tudom én azt, hogy a gymnasium 4 alsóbb osztá-
lyában többnyire végzi az ifju azon tudományokat, melyek 
a tanitóképzö-intézetekben előadatnak, de csak a gyermeki 
felfogáshoz képest kisebb terjedelemben. De valamint a 
gymnasium felsőbb osztályaiban — nemcsak a német rend-

szer, hanem minden józan beosztás szerint is — azon t u -
dományok még egyszer terjedelmesebben és rendszeresítve 
ismétlendök: ugy a praeparandiának is kötelességében áll 
azon tudományokat, melyek a terv szerint előadás tárgyaiuL 
kitűzve vannak, nem tekintve azt, váljon az ifju máshol 
azokat hallgatta-e már vagy sem? saját céljainak megfe l e -
lö leg illő terjedelemben és saját rendszerben tanítani. 

Hogy a praeparandiai tanfolyamot mi megállható 
okon teszi cikkiró a gymnasium V. VI. Vl l -dik osztályával 
párhuzamba, azt, ugy hiszem, maga sem tudná megmondani. 
Ezeknek egymással, mint már fennebb is mondva volt, l e g -
fölebb annyi közük, hogy a praeparandiában ez osztályok-
ból is vétetnek fel növendékek. Ellenben, hogy a két inté-
zet célja mennyire elüt egymástól, magyarázni is fö lös l e -
ges. E tárgyat egyébiránt a dolog titkában avatlanok n a -
gyon csekély fontosságúnak s olyannak tarthatják, mire 
szót vesztegetni is kár. Ez okból ki kell nyilatkoztatnom* 
miszerint engem ugy mint másokat a tapasztalás tanított 
meg reá, hogy minden efféle kedvenc párhuzamozás, az 
intézetek egymás fölé vagy alá rendezése a tanuló ifjúság 
erkölcse rovására történik. — Meggyőződtem róla, hogy 
az ifjúság gondolkodásának ily idétlen félrevezetése által & 
szeretetlenség magva hintetik el, mit nem régiben alkal-
mam volt tapasztalni. 

Kedvenc eszméje és valóságos nádparipája W. urnák, 
hogy a neveléstan alapját a tapasztalati lélektan teszi, és 
hogy a leendő tanitó bölcsészeti tudományok nélkül nem is 
üdvözülhet (Hogy e tudományt W. ur bölcsészetéből m e -
rítse, az igen természetes.) . Különös egyébiránt, hogy W . 
ur, mint látszik, készakarva mindiga psychologiát és logikát 
feszegeti , mintha ezen két tantárgyról a praeparandiai n ö -
vendékek nem is hallanának, holott jól tudhatja, hogy a s u -
perint. képezdei terv szerint, de meg a dolog természeté-
nél fogva is a paedagogia egészen lélektani alapra f ekte -
tendő és van is fektetve; a logica pedig, ha nem képez is. 
önálló tudományt, de gyakorlatilag, mint ezt a képezde f e l -
adata megkívánja, a nyelvtani oktatásnál keresztülvitetik. 

Jellemző árnyékoldala W. ur cikkének a már emle -
getett következetlenség vagy zavartság, melylyel saját állítá-
sait agyonveri. Igy, hogy többet ne említsek, egyik h e -
lyen azt mondja, hogy a praeparandia 3-dik, másutt meg^ 
hogy 4-dik osztálya tanuljon psychologiát meg logikát, is-
mét meg egy másik helyen mint gyakornokokat tünteti fel 
az utolsó évet hallgató praeparandistákat, kik falun, vagy 
városon segédkednek. Ez szépen hangzik ugyanazon c ikk-
ben egymásután elmondva! 

„Az osztályok tanitásbeli (? ) szervezeté-"ben egy 
csomó badarságot állit össze cikkiró, melyeket minden com-
mentár nélkül ideiktatok: 

— „ A gymnasium 4-dik osztályának tanítandó termé-
szettan előadásánál inkább csak experimentumokra keli 
szorítkozni." 

— „A természettan rendszeres bevégzése föltételezi 
a physiologiai és geologiai nézeteket (? ) , melyek részint az 
első, részint a másodéves bölcsészek számára rendelvék a 
a főt. egyházkerület által, a természettanba, mint annak 



utolsó organicus részébe lehet söt, mint bölcsészeti s zem-
pontból tanítandó természettanba beis kell szőni." — Sic! 

— „ A bölcsészeti söt, fokonkint kezdve az V. és VI. 
gymnasialis osztályban is, a szépírás órái magasabb fogal-
mazási, söt irodalmi önképző órákká magasuljanak." Dicső 
gondolat, dicső sti l! Az utolsó pontra nézve (a többit sem 
értem ugyan) meg nem állhatom a kérdést: mirevaló a 
magyar nyelv és irodalom tanára, ha a szépírás órái ma-
gasabb fogalmazási és irodalmi órákká magasulnak, vagy 
miként nőhet ki a kalligraphiából a magyar irodalom ? A 
bölcsészeti osztályban négy csoport tudományt vesz fel cikk-
iró, melyek szerinte körben keringenek, keresztmetszetben 
állanak (a mü első felolvasásakor a gócz is szerepelt; kár 
volt száműzni!); szóval oly különös astronomiai csoporto-
sulását látjuk itt a tudományoknak, melyet a tudós szerzőn 
kivül alig ha képes egy halandó is felfogni. Node ennyi 
szépség együtt és egyszerre elkábítja az embert; azért lás-
sunk mást i s ! 

A praeparandiát 4 évre tervezi W. ur s azt mondja, 
hogy működjék abban 2 rendes és 2 segédtanár. Az e lőb-
biek közül egy tanítsa a n e v e l é s - é s oktatástant, a másik adja 
elő a reáltudományokat azok tanmódszerével együtt. A két 
segédtanár tanítsa az éneklést, orgonázást, szépírást és raj-
zot és pedig nemcsak a praeparandiában, hanem a gymnasi-
umi, söt rendkivülileg a bölcsészeti osztályokban is.—Mind 
ezeket megelőzőleg azt mondja, hogy egy tanár se tanítson 
többet hetenként 20 óránál. Ha W. ur fáradságot vesz vala 
magának arra, hogy a tantárgyakra fordítandó órákat k i -
számítsa : a kétszer-kettö segítsége mellett bizonyára nem 
fog kálkulusában azon furcsa eredmény kikerekedni, hogy 
mig egy tanár 20 órája 8-ra olvad le, addig a másik 20 
órája legalább 4 0 - r e magasul. Hogy a két segédtanár kü-
lön-külön hány órát adjon, abba cikkiró nem bocsátkozik, 
de annyit mond, hogy ezeknek a technikumokból, jelesül 
éneklésből, zongorából, szépírásból és rajzból mindenik 
osztályban körülményszertileg 2 — 4 órát kell tanítani. Ha 
W . ur legkevésbbé is ismerné — pedig ismerhetné — a 
tanítóképezde feladatát és az ott tanítandó tudományokat; 
ha tudná, hogy az éneket és zenét, épen mert technikai 
gyakorlással vannak egybekötve, az ifjak csak az illető ta-
nár vezetése és folytonos felügyelete alatt tehetik sajá-
tukká; ha tudná, hogy minden tanitóképezdében az összes 
tanórák számának % vagy legalább % - o d részét szokta 
igénybe venni az ének- és zenetanítás : oly célellenes óra-
beosztást nem ajánlana. Egyébiránt ebből is kilátszik, mily 
lelkiismeretes pontossággal (oder w a s ? ) járt el W. ur e 
cikke készítésében. 

A kormányzást il letőleg oly elveket állit fel W. ur, 
melyeket veszedelmes következményeik miatt szó nélkül 
hagyni nem lehet. Először is szétdarabolja azon tanári t e s -
tületet, mely eddig a nevelés nem kis előnyére egy com-
pact egészet tett. Válaszfalat huz a gymnasium és bölcsé-
szeti osztályok és azok tanárai között, hogy a viszály alap-
kövét le tegye . Felállít egy másodfokú törvényszéket, az 
ügynevezett iskolai széket, mely állana a kebelbeli minden 
különálló testületek választott tagjaiból, kik mellé ugyan-

annyi választott tag adatik az elöljárókból, a mennyi van a 
tanári testületekből, elnökéül adván egy az iskolaügy k ö -
rében jártas egyént, alias magyar Mikulást, mint iskolafel-
ügyelöt, ki, ha jól sejtem, helyben nem lehetne más, mint 
a nagyérdemű cikkiró, azt kiki eltalálhatja. Tehát, midőn 
egyfelől a külön testületeket együvé hozza, ugyanakkor 
azon testületek tagjainak legnagyobb részét az iskolai 
székből ezen ö másodfokú törvényszékéből kizárja, ellenére 
azon egyházkerületi végzésnek, mely szerint az iskolai 
széknek tagja kivétel nélkül minden tanár, ugyanannyi 
számú világiakkal. Nem kell mély belátás annak megíté lé-
sére, hogy ily eljárásnak mily szomorú következményei 
lennének. 

Az igazgatói hivatalt évenként változónak óhajtja W. 
ur,és e lég alapos okokkal bizonyítja, miszerint legcélszerűbb, 
ha e tisztséget minden évben a tanárok közül más-más 
viszi. Ez állítás ellen nekem semmi kifogásom nincs, miu-
tán változatlanul e nézet mellett nyilatkoztam és nyilat-
kozom most is. De W. ur szájában, kinek kezéből a német 
uralom alatt erőszakkal sem lehetett az igazgatói pálcát k i -
ragadni, igen furcsán hangzik e nyilatkozat s öt ujabbkori 
Proteusként tünteti fel. Azonban bocsánat! e téren nem m e -
gyek tovább, a fátyolt nem lebbentem fel egészen, mert ez 
a recriminatiok tömkelegébe vezetne, mitől Isten mentsen 
meg. Én ezúttal csak a cikk gyengéit akartam kiemelni, s 
a mit mondtam, azt a közügy érdekében kellett elmonda-
nom, Észrevételeimet azon óhajtással zárom b e : Ne adja 
Isten, hogy legyen hazánkban prot. testület vagy hatóság, 
melyet felsőbb tanintézetei rendezésében Warga nr m e g -
gondolatlan terve jégre vezessen ! Ballagi Károly. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

VILÁGOSÍTÓ SZÓ E LAPOK T. KÖZÖNSÉGÉHEZ *) . 

Valami Peti ur egy rakás semmit irt össze e lapok 
közelebbi számaiban a philosophiáról és csekély szemé-
lyemről. 

* ) Midőn lapomat e vitának megnyitottam, azt azon r e -
ményben tettem, hogy abból parlagon heverő hazai 
bölcsészetünkre nézve némi haszon háromlandik, a 
mennyiben joggal várhattam, hogy midőn fiatal bár, de 
kétségkívül hivatásos philosophiai elme, mint Peti tiszt-
társam, sikra száll e g y irodalmi veterán hőssel, minő 
Brassai tisztelt barátom, ennek roppant tudománynyal 
párosult eredetisége, amannak szakavatottsága majd 
néhány philosophiai eszmét tisztába hoznak, minden-
esetre érdeket támasztanak ezen annyira mellőzött tu-
domány iránt. 

Hogy e nyilatkozat lenéző és az illedelemmel a l ig-
ha összeférő hangja által várakozásomat végkép m e g -
hiúsítva lenni látom, ez, megvallom, kellemetlenül ha-
tott m e g ; azonban nem éreztem magamat jogosítva 
sem arra, hogy ne közöljem, sem arra, hogy egy Bras-
sai müvén legkisebb változást tegyek. Szerk. 
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Vannak oly semmik, melyekben sok és igen fontos 
valami rejlik, s a melyek nagyon is hatályos szerepet v i s z -
nek a tudományban — még a politikában is. 

Peti ur semmijei nem tartoznak ezek közé. 
Mennyire kitudtam venni homályosan, „kuszálás" és 

„hercehurca" akarna lenni egy cikkem s egyszersmind 
röpiratkám * ) ellen, melyben a Hegeli törekvésekre s ered-
ményekre igyekeztem kellő világot vetni. 

Viszonti kuszálásra s hercehurcára nem éreztem semmi 
hivatot magamban. 

Nem; mert emiitett röpiratkámban is Peti urat, fontos 
tényezőnek a fenforgó ügyben nem ismertem e l ; hozzája e g y 
erősséget sem intéztem, s ő ott általában ugy jelen meg, 
mint ötödik kerék a szekérben. 

Nem ; mert nem látom át, miért áll ö velem szembe 
cikkében — kincsit parángmukha, kissé félrefordított arc-
cal, mint a Mahábhárata vitézei, midőn haragusznak vala-
kire — holott nekem semmi bajom sem volt vele. 

Nem; mert a mit itt-ott állítgat, arra röpiratkámban 
már előre meg van a fe le let ; a mire nincs, annak cáfolatá-
ról maga gondoskodott Peti ur, vagy erősségei gyengesége , 
vagy tettleges maga-levágása által. 

Hanem három dolog okvetlenül megkívánja, hogy 
szóljak. 

Peti ur ugyanis azzal a pártfogói, hogy ne mondjam, 
atyai intéssel végzé be cikkét, hogy „polémiámat merita-
lisabb modorban folytassam." 

A hány szó, annyi a balhiedelem ebben a nyilatko-
zatban. 

Peti ur ellen nem polemizáltam, én felőle csak v é l e -
ményt, i l letőleg Ítéletet mondtam, s ez nem polémia. 

Philosophusnak meg kellene válogatni tudni a szava-
kat. Ha ö nem tudja megkülönböztetni a synonymákat, ki 
tudja ? 

Továbbá, mivel meg sem kezdtem a polémiát, nem is 
folytathatom: s általában Peti úrral soha polemizálni nem 
fogok. 

Harmadszor, e kifejezés alatt: „meritalis," csak azt 
tudom érteni, hogy az ö érdemeit ismerjem el jobban. 

Mint embert, és mint tanárt nincs szerencsém ismerni. 
Mint philosophusról, — hercehurcája után is csak annyit 
tartok, mint azelőtt. Quod scripsi, scripsi. 

De meg irtam én azt is, hogy én keresztyén theolo-
giával megegyezőnek nem tartok oly philosophiai tant, mely 
„personalis istenséget nem ismer." 

Peti ur ezt az észrevételemet denunciationak bélyegzi . 
Ismét egy antiphilosophiai példája a synonymák meg 

nem különböztetésének, tán szándékos összezavarásának. 
Talleyrand és Tomlinson nagy emberek voltak! 
,,Denunciálni" csók felsőbbség ének lehet valakit**^). 

* ) Irodalmi pör a philosophia ügyében. Species facti. Eléadó 
Brassai Sámuel. Kolozsvár 1861. Stein Jánosnál. 

* * ) „DÉNONCER, signifie particuliérement, Déferer, s igna-
ler á la justice, á l'autorité, á un supérieur." Diction-
naire de l'académie frangaise 6 - m e édit. I. köt. 511 . 
1. második hasáb. 

Mihelyt e lényeges vonást kihagyjuk, azonnal ferdévé, 
csalfává, még rosz indulatuvá is válik e szó használata. 

Ha e g y physicai tanár a Cartesius vortexeit kezdené 
tanitni kerülő szókkal, ha egy Mormon missionarius — mi 
nem lehetetlen — keresztyén theologiai cathedrába jutna s 
egy jóakaratú ember az illető tanítványokat, s a tanárt 
magát is figyelmeztetné, hogy roszban jár — denuncia-
lás-e ez ? 

Midőn a criticus egy munka bírálatában a szerző 
hibáit kimutatja a közönség előtt, denuncial-e ? 

Utoljára az esküttszék is, midőn verdictében a vád-
lottra a „bünös"t kimondja ; denuncial! Oh Bábel ! 

Én már egyszer ezzel az állítólagos „denunciatio"-
val roszul jártam, még másnak is bajt csináltam. 

Midőn egykor egy akadémiai tudóst figyeltettem, 
hogy illőbb és hasznosabb volna az akadémiák értesítőit 
olvasni, mint zongorát hangolni: figyelmeztetésem akadé-
miai tagságomba s Beregszászinak egy zongorájába került, 
melynek hangolatát a gyarkorlati ellenpróba után sohase 
tudta helyrehozni. 

Ez a mostani vád, melyet én helyesben nevezhetnék 
„aspersio"nak, vagy „denigratio"nak, reputatiomba kerül-
hetne, mi aztán több volna, mint az akadémiai tagság. 

Ezért ítéltem másodszor — szükségesnek a felvi lá-
gosítást iránta : megfontolván , hogy „semper aliquid 
haeret." 

Harmadik körülmény, mely szólásra ingerelt, az, 
hogy Peti ur IV-ik közleményében vallástétel gyanánt e l -
mondta nekünk — a Heidelbergai káté kivonatát. 

Mire lön ez ? Nem tudom megmagyarázni ma-
gamnak. 

Nekem szól-e, vagy a közönségnek? 
Ha nekem: olyformán kell felelnem reá, mint az az 

ember, a kit egy pap szivreható prédikációja nem tudván 
megríkatni, azzal mentette magát, hogy „Ő nem abból a 
parochiából való. 

Ha a közönségnek, ismét ujabb kétségek támadnak. 
Vagy csak rhetoricai figura, mely minden kapcsolat 

nélkül a hegelianismussal, arról akar bizonyságot tenni, 
hogy Peti ur, ámbár hegelianus, mégis jó kálomista. 

Hacsak ez : ugy a Hegel philosophiája mellett, me ly -
nek védelmére irta volna, hogy már, I., II., III., IV. cikkjét 
Peti ur — nem bizonyít semmit. 

De bizonyítja ám azt, hogy Írójában következetesség 
és komoly meggyőződés , minden kardja villogtatása dacára 
hiányzik. 

És ez a hiány — nem philosophus jellemvonása. 
Vagy pedig kapcsolatban van nyilatkozata a Hegel i s -

mussal. 
Ez a fölvétel azonban megint kételyben hágy, váljon 

azt akarja-e bizonyitni Peti ur: hogy a Hegel philosophia 
igaz, mert a keresztyén vallással egyez ik ; vagy a keresz-
tyén vallás igaz, mert a Hegel-philosophiával egyezik ? 

Akármelyik legyen, lehet Hegel-philosophiai, de 
bizony nem igazi philosophiai modor, ugy adni elő valamit, 
hogy az ember ne tudja, mit véljen róla két elle nkezö közül 



Bizonyitni sem egyiket, sem a másikat nem bizonyítja 

parallelismusa. 
Elébbi cikkében tisztábban beszél Peti ur, midőn 

kifogyva argumentumaiból, ahhoz folyamodott, hogy a 
Hegelphilosophia, vagy szerinte az „eszmeelv iség" re-
veláció ! 

Revelációnak messiásának kell lenni — még a mor-
monokénak is van — az eszmeelviség krisztusa tehát 
H e g e l ! 

Erről a „krisztus"ról csakugyan nem tud a Heidel-
bergai káté semmit. 

Brassai. 

BELFÖLD. 

A PESTI HELY. HITV. EGYHÁZMEGYE GYŰLÉSE PES-
TEN MÁJUS 23-án. 

Nem töltötte a sors a keserűség poharát az egész 
magyar hazában oly csordultig egy egyházmegyének is, mint 
nekünk. 

Egy év alatt háromszor jött üresedésbe a gondnoki 
szék. Ráday Gedeon, Fáy András s Teleki László, kit még 
folyó évi január 7 -d ik napján Gyomron felbontott szava-
zatok szerint egyhangúlag megválasztottunk — voltak a 
mi [örömünk, dicsekedésünk; ugy néztük mi ezeket, mint 
azon fénycsillagokat, melyek a bölcseket Jézushoz vezették 
— Vakmerőség volna gyenge tollammal ecsetelni e nagy 
nevekhez kötött vallás és hon iránti áldozatokat, minek hir-
dessem én azt, mit Európa összes népeinek szava — és igy 
az Isten szava hirdet. — Hiszen mikor rni ezeket válasz-
tottuk, hitünk szemeivel az egeket láttuk megnyílva s ha l -
lottuk ezen isteni szavakat: „ezek az én szerelmes fiaim, 
őket hallgassátok." 

A két első még most is ül s elnököl a szent székben, 
a kerületi tanácsban, a harmadik elnököl a szentek szentében 
s mi csak jegyzőkönyvi leg és szivünkben örökítettük nevét 
s elhatároztuk, hogy folyó évi junius 9 - é n elhalt gondno-
kunknak tiszteletére minden egyház gyászünnepet tartson. 

Az ur, ki sebesít: gyógyít. — Szeretett esperesünk 
azonnal megrendelte az uj választást, mely mindenütt 
pünkösdkor történvén, a hajdani tanítványokat egy értelemre 
vezető szentlélek minket is egyesitett a választásban s vá-
lasztottunk egyhangúlag gr. Teleki Sándor lett, ki előtt 
az eskü felolvastatván azt letette, miután abban a fölséges 
szót törvényessel cserélte fel. — Rövid de velős székfog-
laló beszédjét elmondván, elfoglalta elnöki székét, s balzsam 
szivünknek, h o g y gondnokunkbau nemcsak Teleki név, vér, 
hanem Teleki lélek, hazafiság és vallásos buzgóság van. 

Ezután kezdődött a gyűlés. 
1 - ször . Az egyházak képviselői utasíttattak, hogy jö-

vőre meghatalmazó leveleiket a jegyzőnek, — hogy nevö-
ket a jelenvoltak pontjába beírhassa — bemutassák. 

Szerintem jó ez azért, hogy az auditórium ismerje 
m e g azon 6 0 — 7 0 éves egyházi polgártárs- képviselőt, kinek 

csak pár szavából kitetszik, hogy a 13-dik iskolában a ter-
mészet iskolájában sok szépet lehet tanulni. — De jó még 
azért is, mert ez a képviseleti rendszer most lép át a prac-
ticumba, uj dolog, s a képviselőt várva várt egyház tagjai 
megkérdik: hogy fogadták kigyelmedet ? s ez legalább a 
kérdésre ennyit fe le lhessen: nevünket beírták egy nagy 
könyvbe s kimutatták képviselői székünket. 

Szerintem tehát a jövőre a képviselők nevei felolvas-
tatván, elfoglalják helyeiket s a dologhoz fognak. 

2-szor. Consistorialis tagok, kiknek v a l l á s - h o n s z e -
retetök előtt mélyen meghajtom magam, csudálom, hogy 
lehetett néhánynak magát kettévágni s a gyűlésben részt 
venni; de jobban csudálom azt, hogy azoknak, kik igy e l -
foglaltatva nincsenek, hogy nem lehetett részt venni ? mi 
után a péceli gyűlés jegyzőkönyvének egy pontja igy van: 
ki el akar maradni, húzassa ki nevét, — ki gátolva 
van, gátoltatásának okát jelentse a jegyzői hivatalnál. 

„Szerintem tehát jövőre a másik pont: — a j e g y z ő 
referál, hogy ezek nevöket kihúzatták, ezek pedig gátol -
tatásuknak okát jelentették." 

3 -szor . A gyülés i leg kiküldöttek referáltak : 
a) A inonori egyház négy tantermet négy állandó 

tanítóval akart egy értelem s - e g y akarattal, de a kö l t ségve-
tési kulcsra nézve — melynek alapja, kiki a mint az úrtól 
vette az ajándékokat stb. szakadás lön. — Monoron müveit 
értelmes nép lakik, jó tésztából gyúrt népfaj, jó föld; — 
egyes embernek nem ád az ég annyi erőt, képességet, hogy 
ezt képes l egyen megposhasztani és konkolyositni, mit b i -
zonyítok azzal, hogy a nép szava által előttünk szabadon 
választott s uj kulcs csinálásával megbízott tiszteletreméltó 
egyének is abban győződtek meg, hogy jó a régi kulcs, 
mit a biblia adott egy protestáns gyülekezetnek. — Áldja 
meg az ég mind a régi mind az uj képviselőket! Csak a bib-
lia után, ez megtanítja, hogy a konkolyt éjjel hinti a sátán, 
s azt is, hogy kell annak ellenállani. 

b) A pomázi küldöttség. — Itt a vőlegény és j egyes 
közt volt a baj: — az elsőnek kettőt is akartak a nyakára 
kötni, — de miután a vád alaptalan, sőt van benne rosz aka-
rat is, a quid jurison ugy lön segítve, hogy a vőlegény fe l -
mente te t t ;— a jegyesekre nézve természetes, h o g y nem 
a tractus, hanem a vőlegény fog keresni a rendes uton ma-
gának elégtételt. — Most már a párok törvény előtt m e g -
igazultak, hanem quid consilii, hogy a párok szerelmesek 
legyenek, oly szerelmesek, mint a minőt az egybekelésük a l -
kalmával kötött s a tractuson is felolvasott szerződés tanú-
sít ? — Van-e gyógyszer ? Van, de kedves völegénytár-
sak tanuljuk már meg, hogy ezt nem árulja sem a superin-
tendens, sem az erperes, sem a superintendentia, sem a 
tractus; szerintem ezt az irt árulja szent János, ez a s z e -
retet irja, mely mindeneket eltűr és e l fedez; ha ezt s iker-
rel nem használhatnám, váló-pert kezdenék; oly erőteljes 
tisztakeblü férfiú, kitűnő szónok, mint K. barátom, választ-
hat jegyest eleget, minden ujjára tizet. 

Jövőre nézve, ha a bibliát s ezt az irt használjuk sze-
rintem küldöttség nem referál. 

* 



4-szer. Köztiszteletben álló esperesünk a szerintünk 
nélkülözhetlen canonica visitatioról referált. 

A kerületi gyűlés utasitása szerint minden egyház 
rendezte tanácsát — egyet kivéve; de miután a képvise-
lőket választó terem a hon- és emberbarátok által oly 
nagyra van épitve, hogy az minden becsületes honpolgárt 
befogad: szentül hiszem, hogy ezen gyülekezetben ós az 
első presbyterialis gyűlésben nem született, hanem válasz-
tott tagok lesznek a tanácsban ülő személyek. — Ezen ügy 
appellátába ment, pedig tudtomra még eddig nem appellál-
tunk, hanem protestáltunk. 

Folytatólag előadta: hogy vannak gyülekezetei a ke -
gyelemben; pontosan kimutatta minden egyház activ és 
passiv állását; megnevezte a haladó, meg a maradó e g y -
házakat; meg a hivatalnokok elmaradott fizetését, meg 
azon polgárokat vagy gondnokokat, kik buzgó apostolai az 
egyháznak. 

Uraim ! jó az a visitatio, mert az esperes köteles m e g -
mondani és megtudni mindent — az a képviselő meghall 
mindent, elmond mindent papról, rektorról és még a buzgó-
ság nélkül való népről i s ; azért tehát fáradhatlannak kell 
lenni a munkában, erősnek a hitben, gazdagnak a szeretet-
ben és buzgóságban, „mert különben krónika kél rólunk 
s lehet gondolni, mit érünk — kevés marad meg közöttünk 
a kötél végén." 

Jelenti továbbá, hogy monostori pap Benedek József, 
bárha ö és hivei kérték, lemondott hivataláról, igérve, hogy 
segedelmét s tanácsát nem vonja meg — mint ki eddig is 
nem csak papja, hanem valóságos atyja volt népének. — A 
választásnál nem is elnökölt, hanem szavazatát mint egyes 
polgár káplánjára Fejszés úrra adta, ki is, miután a válasz-
tás nem törvényellenes volt, hanem csak az eljárásban 
történt formahiba, ez egy egyházilag kiküldött pap által 
helyrehozatni, s az esperesnek bemutattatni rendeltetett, 
—sakkor t. Fejszés ur, mint egyhangulagtörvényesenmeg-
választott, megerősíttetik. 

Igy lett Fejszés ur rendes paptársunk, kinek munká-
jára én áldást kívánok s erkölcsi fejszéjének oly élességet, 
hogy azzal minden fát, mely gyümölcsöt nem terem, ki-
vághasson. 

Végül a kerületi gyűlésre a gondnokon és esperesen 
kivül négy képviselőt, két egyházit és két világit válasz-
tottunk. 

(Folytatjuk.) 

s résztvétellel lehessenek : örömmel tapasztaltam azonban, 
hogy a mily figyelemmel hallgatánk a napok egyik felén a 
muzeumi jeles beszédeket, ép oly érdekkel tárgyaltatának 
azok másik felében egyházunk ügyei , — s gyűlésünk e g y -
házi, világi tagjainak buzgósága dacolt a folytonos e l fog-
laltatással, — a kora reggeltől késő estig tartott ülésekkel, 
conferenciákkal. 

A gyűlés — melyen a képviseleti rendszer már tel-
jesen életbe volt léptetve, jelen levén az espereseken s 
gondnokokon kivül az egyházmegyék világi s egyházi 
képviselői — fontosabb tárgyai közül megemlítem e követ-
kezőket : 

1. Beadatott az „egyetemes egyházi pénztár" léte— 
sithetésére készített practicus s jó sikert igérő terve az e 
célra kiküldött választmánynak, mely terv szerint minden 
család (öt tagot számítva egybe) fizetvén egy o. é. forintot, 
segítve lenne szegény egyházainkon, iskoláinkon, pap-
jaink-, tanítóink- s ezek özvegyein, — fizettetnének tisz-
tességesen az egyházmegyei, kerületi, zsinati, iskolai hi-
vatalnokaink stb, mely terv innen a 4 ref. superintendentia 
bizottmányához áttétetett. 

2. Hogy e.-ker. consistoriumunk, mely mostantól 
kezdve a közgyűléstől különválólag tanácskozik s itél — 
a népképviselet szellemében alakittassék meg, elhatározta-
tott, hogy abban az esperestek s gondnokok számának 
megfelelő számú egyházi s világi felesküdtetendő consisto-
rialis tagok legyenek, s e célból az eddigiekhez még hat 
egyházi tagnak választása elrendeltetett. 

3. A pesti protest. főiskolára több alapítványok s ada-
kozások tétele jelentetik, melyek közt különösen kitűnik 
bold. Szemere Pálé, ki könyvtárát s összes vagyonát, — 
melynek ez időszerénti jövedelme is 500 pft., e szent célra 
hagyományozá. 

4. Szász Károly kun-szent-miklósi lelkész s esperest 
a pesti protest. theol. intézetben a practica theologiai tan-
székre rendes tanárul megválasztatott, jövő májusbani b e -
lépés feltéte alatt egyházának s egyházmegyéjének részben 
már is nyilvánított végtelen bánatára megnyeretett. 

Megemlíthetem végül az egyházmegyei jegyzököny-
vek alapján, hogy a restauratio elve, mely a mult évben 
először a solti tractusban fogadtatott el — mindinkább 
kezd terjedni egyházkerületünkben, közelebb különösen a 
vértesaljai s f.-baranyai egyházmegyékben, melynek követ-
keztében ezen elv gyakorlatba vételének elhatározása a 
jövő gyűlésre kitüzetett. f. 

DUNÁNTULI REFORM. EGYHÁZ-KERÜLETI KÖZGYŰLÉS. 

Május 22-én d. u. már telve volt B.-Füred, és a meg-
ható szépségű „savanyu viz" környéke egyházi és világi 
férfiakkal, várva superintendens és fő gondnok urak jöve -
telét, mit a gőzösről a Balatonról ágyuk hirdettek, kik is a 
gőzhajón Somogy- és Zalamegye összeütköző határánál a 
főt. szerzet uradalmi felügyelője, majd kiszállva a zalai par-
ton, b.-füredi lelkész által ékes szónoklatokkal fogadtattak, 

A DUNAMELLÉKI HELV. HITV. EGYHÁZKERÜLET 
folyó év május 27—31- ik napjain tartott közgyűléséről. 

Olvasván és hallgatván Európától figyelemmel kisért 
országgyűlési beszédeinket s tapasztalván e hongyülés 
tanácskozmányai iránti közérdekeltséget,— letörpülni látsz-
hatott tán egyelőre előttünk szerény s kisebb körben mű-
ködő egyházi gyülésink érdeke, s alig hivém, hogy a jelen-
leg annyira elfoglalt világi tagjai zöld asztalunknak egy 
hétig tartó gyűlés s papvizsga iránt kitartó érdekeltséggel 



mikre gróf Teleki fögondnok válaszolt megható és B.-Füred 
költői szépségű vidékére alkalmazott szavakban. — Követ-
kezett ezek után az elszállásoltatás, superintendens és fö -
gondnok urak a főt. szerzettől Őszinte s tiszta szívességgel 
az uradalmi épületben fogadtattak vendégekül, a diszes né-
gyes fogat is rendelkezésük alá adatván. — Estve 8 — 9 
óra között az] egyházmegyék képviselői, hogy tiszteletű-
ket, ragaszkodásukat szeretett elnökeink iránt kimutathas-
sák, a „savanyu vizi" sétatéren összegyülekeztek. Okét a 
veszprémi e . -megyei dalárda által a Hymnusnak, s több j e -
les költészeti dallamnak eléneklése után esperes Kacsóh 
Lajos által üdvözöltettékj, melyre midőn gróf Teleki fö-
gondnok érzékenyítő és többszörös éljenek által félbesza-
kasztott szavakban felelt, a Szózat elzengése után a tisz-
telgő sereg nyugodni, csendesen szállására elvonult. 

Másnap, »zaz 23-kán megkezdődött a közgyűlés a 
b.-füredi diszes templomban, s folytatva lön május 24, 25, 
26. napjain a reform, iskolai épületben, E közgyűlés uj 
korszaknak volt megnyitója, mert nem csupán az esperesi 
és segéd-gondnoki kar határozott köz-ügyeink feletl, ha-
nem az e . -megyék egyházi és világi választott képviselőik 
is befolytak a tanácskozásba; — egy évvel ezelőtt a pátens 
ügye miatt szorongó kebellel gyülekezett össze az e . -kerü-
let, és most feldobogott az öröm miatt a sziv, a küzdelmes 
napok után béke viradván az egyházra, s valóban szét-
tekintve a gyűlés tagjai között, érdemdús és hitbuzgó fér-
fiakat lehetett látni a tanácskozásra egybegyűlni a kerület 
8 megyéjéből — a 9-dik a drégel-palánki meg nem jelen-
vén, — kiknek arcán olvasható volt ugyan egy részről a 
köz-ügyek iránti érdekeltség, de más részről látható volt 
már külső jelvények által is nyilvánított azon mély bánat, 
melyet érez a haza, érez különösen fő-gondnokunk a nagy 
honfi titokteljes halálán. — És azon tiszta szándékból l é -
vén összegyűlve, hogy egyházi és iskolai életünk fölött ta-
nácskozzunk, elsőben is munkánkhoz segélyt kértünk 
attól, ki annyi hányattatás és veszély közt is egyházát soha 
el nem hagyta, és 9 órakor a b.-füredi templomban e g y b e -
gyűltünk, hol is a veszprémmegyei éneklő kar a „Jövel 
sz. lélek Ur Isten-t a elzengvén, barsi esperes nt. Nagy János 
lépett a szószékbe, s alkalomszerű buzgó imában áldást 
kért egybegyülekezésünkre, az egész egyházra, a hazára, 
a nemzetgyűlésre, mely után 5 uj lelkész lön felszentelve, 
ekkor a gyülekezet éneklés közben a templomból kivonult 
s föt. superintendens ur a gyűlést megnyitottnak nyilvá-
totta, és 

1. is a fölszentelt 5 uj lelkész erkölcsi és tudomá-
nyos készültségökröl, az előző napon tett szigorú megvizs-
gáltatásokról szóló jelentések felolvastattak, és nekik a 
lelkészi oklevél kiadatni elhatároztatott. 

2. A mezőföldi e . -megye esperesének nt. Ball Mi-
hálynak írásba beadott lelépését jelentő és az e . -megyé-
nek panaszát s abnormis helyzetét földerítő folyamodvá-
nyok kerültek szőnyegre : a közgyűlésre fájdalmas levert-
séggel hatottak a mezőföldi e.-megyei események, különö-
sen azon esperesi eljárás, mely az egyház autonómiájával, 
önállásával össze nem egyeztethetöleg világi elnök octroy-

rozását vette célba, és belátva az intra et extra muros s zen-
vedélyes eljárást, kimondá ez ügyben végzésileg a nem h e -
lyeslést, s az esperesi lemondást elfogadva, megrendelte az 
uj esperesi választást. — Következett 

3. Az előbbi ügygyei összeköttetésben levő táczi z a -
vargó, egyházi felsöbbségét mellőző egyháznak, és Sz. J. 
engedetlenkedő segédlelkésznek pörös ügye, az iratokból 
kiderült, hogy Sz. J. nem az ajtón, hanem a kerítésen 
ugorva ment be a táci egyházba: e kellemetlen ügy a 
segédlelkésznek a mezőföldi e . -megyéböli kitiltásával lön 
befejezve.—Ha az elharapódzott visszaéléseket ki akarja a 
testület irtani, vulnus ense est recidendum, ne sincera pars 
trahatur. 

4. Belső-somogyi s.-gondnokká még a mult évben 
györgyfalvi Csépán Antal alispán választatván, jelen köz-
gyűlésre eskületételre meghivatott, megjelent, esküjét l e -
tette, mely alkalommal határozottá lön, hogy ennekutána 
esperes és s.-gondnok mint e.-megyei hivatalnokok az e . -
megyén tegyék le hivatali esküjöket. 

5. A lemondás által megüresült jegyzői hivatalokra 
a szavazatok választmányilag felbontattak, és világi föjegy-
zöségre Beöthy Sigmond, Huszár Pongrász, — egyházi al-
jegyzöségre somogyi esperes Kacsóh Lajos és losonci le l -
kész Kiss Gábor, mint legtöbb viszonlagos többséget nyer-
tek uj választás alá kitüzettek. 

6. Pápai főiskolai al-gondnokul általános szótöbb-
séggel alispán Sárközy József választatott el. 

7. Pápai főiskolában a gyrnnasium 4 alsó osztályában 
az előbbi idökbeni szokásos segéd-tanárok, pályavégzett 
ifjakbóli úgynevezett praeceptorok visszaállítása jövőre fo -
ganatba vétetni kimondatott, egyszersmind a jogtanári 
széknek, mely a lefolyt nehéz években működését megszün-
tetni kényszerült, felállítására szükséges költségforrások 
kikeresése egy tekintélyes választmányra bízatott, jelentés 
mielőbb beváratván. 

8. A számvevői hivatal beadta vizsgálati jelentését, 
melyből is közmegelégedésre az tűnt ki, hogy a számadá-
sok jó rendben vannak. 

9. Világi számvevő Végheli Imre beadta lemondását, 
érzékeny szavakban megköszönve a bizalmat, — eljárása 
élénken tanusitá, hogy ez önző világban mégis csak van-
nak olyanok, kik közügyekben nem érdekből, hanem szí -
vok nemes sugallatából készek és buzgók fáradni. — Jövő 
közgyűlésre uj számvevő választatik. 

10. Superintendensi díjazás ügye, melyet a sz . - f e -
hérvári gyűlés és 1200 o. é. ftban állapított meg: az e«-
megyékhez utasíttatott a tiszteletdíj forrásait kijelölni, a 
fizetési kulcs iránt javaslatot készíteni. 

11. Cálvin néhány év múlva bekövetkező 3 százados 
halálnapja minő emlék által örökittessék ? ezen indítvány 
kidolgozása választmányra bízatott. 

12. Az egyházi személyek fizetésének folyó pénz-
beni kiszolgáltatását illetőleg, noha az már 1837 óta j . -
könyvileg igazságosnak nyilváníttatott, a nm. m. k. hely-
tartó tanács 1842-dik évben 2486, és 1843-ban 6081. és 
6696. számok alatti intézvényében megrendeltetett, és az 



184:4—45, 47-ki kerületi j .-könyvekben folytonosan sür-
gettetett, majd az 1859-dik évi r. komáromij.-könyv 39-dik 
é s legutóbb az 1860-iki j . -könyv 20-dik száma alatt v é g -
képen elintéztetett, mégis találkoztak egyházak, a melyek 
nem átallottak az igy megrendelt folyópénzbeni fizetés 
ellen folyamodványilag fellépni s annak megszüntetését 
kérni: marad a régi határozat. 

13. A számtalan visszaélésekre adott azon határozat, 
hogy fiu, ha atya mellett vagy után segédlelkészi minőség-
l e n szolgál, meghivatva, atyja után rendes lelkészül marad-
hasson, mint a szabad választásnak salakja s kinövése meg-
szüntetni inditványoztatván: ez inditvány az e .-megyékhez 
tétetett át, a jövő közgyűlésre beadandók a vélemények. 

14. Jövő e.-kerületi közgyűlés helye, Győr, kezdete 
august. 26-ka. 

Ezek teszik tanácskozásunk eredményét, voltak ugyan 
több tárgyak is, de ezeket — magán érdeküek levén — 
mellőzöm, s tudósitásomat befejezem a gyűlés külszinezete 
földerítésével: — Május 23. a „savanyu viznél" kerületi 
közköltségen rendeztetett ebéd, jelenvolt mint meghívott 
Tihanyból a főt. szerzetfőnök, a fürdői orvos és uradalmi 
felügyelő. — Lelkes áldomások ürittettek a főt. tihanyi 
szerzet minden tagjaiért, főgondnokért, superintendensért, 
a hazáért, a nemzetgyűlésért. 

Május 24. a b.-füredi egyház, veszprémi e . -megye 
és segédgondnok ur tüntették ki szives magyar vendég 
szeretetüket, hol szinte egymást érte az elmés és lelkes fel-
köszöntés. 

Egyúttal hálás köszönetet kell mondani azon szives 
fogadtatásért is, melyet a főt. tihanyi szerzet mint birtokos, 
t. Molnár Dénes ur és a b.-füredi egyházközönség a gyű-
lés tagjai iránt lakszobáik átengedése által tanúsítottak. 

Május 26-kán d. u. elhagytuk a regényes és g y ö -
nyörű Füredet, elhagytuk a kedves helyet, hol Kisfaludi 
emlékszobra áll, a gőz átrepitett a somogyi partokra, hol 
i s elbucsuztunk egymástól kézszorítás, testvéri ölelés közt, 
boldog jövendő édes reményével. Mezei Pál. 

CSŐVÁR, május 14-kén. Ma tettük le az újonnan 
építendő papi lak alapkövét, buzgó fohászunkat bocsátván 
fe l az egek urához, hogy ezen munkánkat áldja m e g ; 
juttasson elegendő módokat e cél keresztülviteléhez és a 
szegények ügye iránt résztvevő kebleket indítsa meg, hogy 
javaik hulladékából ne sajnáljanak azon számtalan érde-
mesebbek igénybe-vételök mellett azoknak is valamivel ál-
dozni, kik bár utóisóknak vallják magokat az Izraelben, de 
az urnák hitében soha meg nem fogyatkoztak. 

Emlékezni fognak még a t. c. olvasók a mult évi 
„Lelki Kincstár" ama közlésére, melyben főtiszt. Székács 
József superintendens ur közzétette azon szerencsétlen 
^eseményt, mely ez egyházat érte, mely szerint e szegény 
e g y h á z hivei a mult nyáron az ott kiütött tűzvész által t e -
temes károkat szenvedtek, s melynél fogva papi lakjok is a 
4üz által elhamvasztatott, és a hol a részvétet e károsultak 
iránt felébreszteni óhajtván, különösen nagyságos Prónay 

István urat kérte fel, hogy a nevezett egyház f e l s egé -
lésére, uri házában, adandó alkalomkor lakomát rendezzen 
s a résztvevő urakat adakozásra hivja fel. 

Ugyancsak a „Lelki Kincstár" egyik mult évi s zá -
mában közölve volt, hogy a lakoma megtartatott, de az 
eredményről eddig semmi tudomást nem vettünk, ugy hogy 
már-már félünk, hogy az reánk nézve egészen eredmény-
telen lön. Pedig nagyon is reánk férne, mert egyházunk 
nem csak a legszegényebb egyházak egyike mind a hivek 
csekély számánál, mind pedig azoknak anyagi helyzeténél 
fogva; de azonkívül még hogy a nevezett szerencsétlenség 
érte, az utolsó évtizedben is sok mostoha körülménynyel 
kelle küzdenie. 8 év előtt ugyanis iskolaépülete égvén el, 
azt saját híveinek megadóztatásából újból építette fel. 
Temploma építése alkalmával, a csővári közbirtokosok egy 
része annak fedetését magára vállalta s eszközölte is, de 
a munkáért és faanyagokért az illető mestereknek adósa? 
maradt, mely adósság 30 év lefolyta után, részint a köte-
lezett birtokosok elhunyta, részint a megmaradottak tehe-
tetlensége miatt, elegendő védelem hiányában — az egyhá-
zon vétetett meg és azt 1200 p. ft. sújtotta. Ugyanez évti-
zed alatt hosszabb évek folytán megrongált temploma és 
tornya fedelét újból épitteté, minden külsegitség nélkül 
s egyház jövedelmi forrás hiányában, ismét csak önnön h í -
veinek megadóztatásából. 

Ily szegénység mellett és ily tetemes egymásra követ-
kezett kiadások az egyház anyagi erejét egészen kimeritékr 

ugy hogy ez ujan felmerült szüksége fedezésére kénytelen 
volt mások segedelméhez folyamodni. 

E végből mult évi juliusi bányakerületi gyűlés al-
kalmával a jelenlevők egyeseinél keresett segítséget, és 
nem hiában; mert azonfölül, hogy e célra mélt. báró Pró-
nay Gábor ur nagylelkűen 100 ft. ajánlott fel, a többi j e -
lenvoltaktól 200 ft. gyűlt össze, a mint azt a mult évi-
„Lelki Kincstárban" az adakozók neveivel közleni s zeren-
csénk is volt. 

Az ekkénti segedelmezést tovább is kénytelenittetvén. 
igénybe venni, több rendű iveket bocsájtottunk közzé, ré-
szint a kebelbeli esperesség egyházaihoz, részint pedig 
magán ismerőkhöz. Az eredmény ez oldalról felette c s e -
kély lett, mert kivévén néhány egyházat, mint a k.-körösit,, 
albertit, aszódit, t.-szeleit, maglódit, péteriit s a nógrádi 
esperességböl a vanyarcit — melyek adományát azok l e l -
kes vezéreinek köszönhetjük — a többiek vagy be nem 
küldötték iveinket, vagy az egészhez alig egy pár krral 
járultak, — mit annak idejében részletesebben teendünk 
közzé. 

Nagyobb eredményű volt ennél a békési ev. esperes-
ségnél eszközlött gyűjtés, a hol is részint pénzbeli, részint 
gabonagyüjtelék eladásából begyült körülbelül 600 ft; 
o. é. Minek részletes kimutatását akkorra hagytuk, ha az 
orosházi és nagylaki gyűjtemények kezünkhez érkeznek. 

Az eddigi adakozások tehát mintegy 1000 ftra rúgnak 
de ezzel a szükség még nincs fedezve, miután a tervezett 
csak szerény épület is, 1800 ftot igényel, a kőanyagot, meszet 
és napszámot — mit az egyház maga fedezend — kivéve. 



Azért újból kérem fel a melegebb keblű sziveket és 
ügybarátokat, részint azokat, a kik még iveinket be nem 
küldötték, részint pedig azokat is, a kiknek füleik nincse-
nek bezárva a könyörület esdő szavai előtt, szíveskedje-
nek ez olyannyira segítséget igénylő és kérő egyház gya -
molitói lenni és számára hacsak azon morzsákból is juttatni, 
melyek más érdemesebbek áldozatából lehullanak. 

Ez egyház sohasem volt buzgóság hiányával, mu-
tatják azt a nagyobbszerü áldozatok az utolsó évtizedből. 
Ez egyház mindent megtett, hogy fenállását biztosítsa s 
mindent, hogy érdemes legyen azon segedelemre, mely 
után nyújtja kezét. 

Befejezésül, nem hallgathatom el, hogy fel ne említ-
sem egyik nagylelkű pártfogónkat, ki ezen szükségünkben 
mint igaz felebarát részvéttel, mint felügyelő sokszori fá-
radozásaival és tanácsaival s mint jóakaró anyagi segé lyé-
vel, mindenkor és mindenütt ügyünk élén áll s ez mélt. 
báró Podmaniczky Ármin egyházunk mélyen tisztelt és 
szeretett felügyelője, a kinek nem említve itt előbbi 
nagylelkű adományait, újból ez építkezési célra az e g y h á z -
nak 15,000 d. téglát ajándékozott. Adjon az Isten sok ily 
lelkeket, kik nemcsak a hazáért, de az egyházért is élnek és 
lelkesülnek, öt pedig áldja meg mind a két kezével. 

Kemény János, 
csővári ev. lelkész. 

Nt. szerkesztő ur! Azon biztos reményben írom e néhány 
igénytelen soraimat, hogy Prot. Egyh. és Isk. L., vagy Házi 
Kincstár igen becses és kedves lapunk hasábjain jut számukra 
,egy kis tér : A TABI ág. evang. anyaegyházhoz kapcsolt 
tótkéri ágost. hitvallást követő f iók-gyülekezet , mely 1 8 4 8 -
dik évben építette szép, ives tornyas templomát—1852-dik 
évben húsvét után második vasárnapján felszenteltette, — s 
az erre fordított költségeinek hátra maradott szenvedőle-
g e s tartozását a kamatokkal együtt u. m. 588 pengő forinto-
kat 1856-dik évben.tisztán lefizette. 1859-ben február ha-
vában egy 50 fontos harangja elhasadván, helyébe 206 fon-
tosat szerzett, mely ünnepélyesen fel is avattatott. Ugyan-
ez évben a maga saját határában téglát égetett, s elhatá-
rozta egyérlelmüleg uj iskolaépületet állítani fel, miután a 
régi , mind rozzantsága, mind hely szűke miatt elégtelenné 
lön. A hol a szellemi buzgalom, vallási szeretet, ragaszko-
dás és munkásság az egyház híveinek kebleiket melenget i : 
ott az ige csakhamar testté alakul át, Így a tótkéri evang. 
fiók-gyülekezet is buzgalma s vallási érzülete szempont-
jából indulva ki, az ujonan építendő iskolának alapját f. 
é. május hó 26-dikán délután 4 órakor, — a teljes sz. bá-
romságu egy Istennek nevében egyszerű ugyan, de ünne-
pélyes szertartással a templomban végzett istenitisztelet 
után az illető lelkész és iskolatanitó által a hozzáalkalma-
zott ének zengésével vezettetve — szellemi buzgó öröm-
mel letette. — Ekkor a lelkész a tárgyhoz alkalmazott rö -
vid beszédet tartott a templomban felolvasván egyszers -
mind a tótkéri egyháznak históriai rajzát, melyet, Isten 
éltemnek kedvezvén, szándékozom kedves lapunk s o -

raiba protestáns egyetemes egyházunkkal közleni; ezután 
az iskolára alkalmazott imát mondván egy énekvers k í -
séretével azon helyre mentünk, mely az alapkőnek e l k é -
szítve vala. Ott ismét a lelkész kezébe véve az alapszelen-
cét, annak nagy fontosságát rövid szóval előadván, azt az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében az e 
sz. célra kitűzött helyére letette. Lehete itt látni szép t ö -
meget, mely ezen ünnepélyes órára ide sereglett, nemcsak 
helybeli, hanem a közel vidékről is egybegyűlt keresztyé-
neket, kiknek nyájas szellemi öröm és buzgóság sugárzott 
le arcaikról. — Építtetik pedig ezen iskola és tanoda k izá-
rólag a 294 lélekből álló kisded fiók-egyház híveinek saját 
költségeivel, nem levén semmi jelentékenyebb s e g í t s é g ; 
mindnyájan szegény földmivelők, vagy napszámosok, kik 
munkás fáradsággal keresik napi élelmöket. 

Adja a világ nagy Alkotója, a minden szellemek f ő -
szelleme, hogy ezen szent vállalat szolgáljon az ö isteni 
mennyei dicsőségére, a kisded egyháznak előmenetére, az 
iskolai növendékek szellemi gyarapodására és üdvére. F o r -
raszsza össze, szilárdítsa, tegye állandókká és oltalmazza 
az Ur ennek alapköveit és falait elleneink minden megtá -
madásaik ellen, hogy a legkésőbb századokig is minden 
vésztül megóva s biztosítva maradjanak, miszerint még a 
pokolnak kapui se vehessenek hatalmat rajtok. 

Bátor vagyok ide csatolni azon igénytelen nyilatko-
zatomat, hogy Házi Kincstárunk hasábjain általam közlött 
néhai Németh Zsigmond életrajzának végszavaiban érintett 
özvegy, ki nálam töltötte élte végperceit, e f. év martius 
hó 18-kán meghalt. 

Nem állhatom meg, hogy nt. szerkesztő úrral ne k ö -
zöljem főtiszt. Haubner Máté superintendens urnák ez é r -
dekben hozzám intézett önszavait, t. i. „Tisztelt önnek, 
gyermekkori tanítóm Németh Zsigmondnak emlékezete és 
özvegye iránt mutatott kegyeletes magaviseleteért, me ly -
nek tanúbizonyságait nemcsak hozzám küldött levelében, 
hanem Egyházi és Iskolai Lapunk hasábjain is láttam, v e -
gye tisztelő elismerésemet." 

Krizsán József tabi ág. ev. le lkész. 

A főtiszt. Antal János erd. ref. püspök és kir. taná-
csos halálával megürült püspöki székre megerősítés végett 
még akkor felterjesztett főtiszt. Bodola Sámuel, volt egyh. 
főjegyző, közelebbről e hivatalában legfelsőbb helyen m e g -
erősíttetett s egyszersmind kir. tanácsos cimmel is felru-
háztatott. 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missio számára: Genfből több 

buzgó protestánsok küldtek 60 ft. — Debreczeni Sándor 
szóládi ref. lelkész ur 2 ft. — A szilas-balhási ref. e g y -
házból következő egyháztagok: Kalmár György adott 1 ft . 
— Gyüszü Anna árva hajadon 20 kr. — Kónya József 5 0 



kr. Horváth István 16 kr. Zánthó Péter 30 kr. Vinczeilér 
Ferenc 50 kr. Bödös István 30 kr. — Petes István 10 kr. 
— Erdélyi István 40 kr. Varga György 20 kr. — Ifjú Lu-
kács István 2 0 kr. — Német Péter 20 kr. Sallay György ur 
15 kr. Kun György 30 kr. — Özvegy Kovács Józsefné 10 
kr. — Horváth Pál 40 kr. — Barna József 10 kr. — Özvegy 
Jó Jánosné 20 kr. Özvegy Szabó Istvánné 10 kr. Özvegy 
Varga Istvánné 20 kr. — Özvegy Erdélyi Péterné 20 kr. 
— Csörgei András ur 50 kr. Özvegy Bodri Péterné 20 kr. 
Özvegy t. Jókuty Jánosnö 80 kr. Fántsik György 1 ft. 
Zsinka Katalin 1 ft. Rab Ferenc 20 kr. t. Kenessey Gede-
onnö 40 kr. Csörgei György 30 kr. — Jámbor István 30 kr. 
Böcskey János 20 fkr. t. Huszár Pongrác ur 8 ft. Szabó 
Dávid 1 ft. 29 kr. Összesen = 20 ft. 

A libánonvidéki keresztyének számára : Föt. Bodola 
Sámuel erdélyi ref. püspök ur által : a kolozsvári ref. e g y -
ház 20 ft; a görgenyi egyházmegye 2 f. 

Az alsó-vadászi egyház részére : Föt. Bodola Sámuel 
ref. püspök ur által: a kolozsvári egyház 46 ft. 55 kr; A 
hunyadi egyházmegye 30 ft. A szilágy-szolnoki e . -megye 
23 ft. 59 kr. — A külsö-somogyi egyházmegyéből követ-
kező egyházak: Csepel 4 ft. 6 % kr. — Szólád 7 ft. 85 kr. 
— Tengőd 1 ft. 2 % kr. — Kőröshegy 1 ft — Kiliti 5 ft. — 

A pesti prot. árvaintézet számára: Debreczeni Sán-
dor szóládi ref. lelkész ur 3 ft. — N. székely községe 2 ft. 

A sárospataki jogi tanszékre: a makádi egyház 1 
ft. 26 kr. Szerk. 

Gróf Ráday-könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Miskolczy István föesperes ur által a kecskeméti reform, 
egyházmegyéből N.-Kőrös 100 ft. Jászberény 10 ft. V e -
zseny 1 ft. 25 kr. Szent-Márton-Káta 5 ft. 8 kr. Vadkert 5 
ft. Vadkerten Sedivi Józs. lelkész 1 ft. Martin Ján. 1 ft. S e -
divi Laj. 1 ft. Kram Bold. 1 ft. Baksi Józs. jegyző 1 ft. = 
126 ft. 33 kr; alsó-baranyai ref. egyházmegyéből: Csúza 
1 4 ft. 61 kr. Karancs 2 ft. 10 kr. Laskó 3 ft. Sepse 2 ft. 
Kő 50 kr. = 22 ft. 21 kr; k.-somogyi ref. egyházmégyéböl 
nt. Gál Gy. lelkész ur által 92 ft 73 kr; solti ref. egyház-
megyéből Csikay Imre alesperes ur által Szalk-Szent-Már-
ton 30 ft. Tas 6 ft. Dab 1 ft. Makád 1 ft. = 38 ft. — Szász 
Károly föesperes ur által 83 ft. Kűnszentmiklós városa r é -
széről 100 ft. = 183 ft; vértesaljai ref. egyházmegyéből 
Nagy Zsigmond esperes ur által Alcsűth 10 ft. 42 kr. D o -
boz 50 kr. Gárdony 20 ft. Gyúró 2 ft. Páty 27 ft. 10 kr. 

Szentpéter 20 ft. 13 kr. Tinnye 15 ft. 98 kr. Váal 8 ft 13 
kr. Velence 16 ft. Etyek 1 ft. 40 kr. Sárkeresztur 12 ft. 
64 kr. Mány 4 ft. 35 kr. Bicske 8 ft. Pátka 15 ft. 91 kr. 
Seregélyes 3 ft. 51 kr. Sukoró 1 ft 42 kr. Tabajd 1 ft. 50 
kr. Uny 4 ft. 10 kr. Tök 2 ft. Zámoly 10 ft. Csákvár 15 ft. 
41 kr. = 200 ft. 50 kr; n.-marosi ref. egyház 2 ft. 4 3 ; 
szeghalmi ref. egyház 41 ft. 80 kr ; nagy-pali ref. egyház 
2 ft. 84 kr. lelkésze 44 k r ; terehegyi ref. egyház 3 f t ; 
bölcskei ref. egyház 25 ft; kajdocsi ref. egyház 17 ft. 30 
kr. ebben foglaltatik Csűthy Zsigm. lelkész adománya 1 ft. 
Farkas Ján. uré 5 ft. Sas Erzs. kisasszonyé 1 ft. Csengeri 
Dávid jegyző uré 1 f t ; Füstös István endrédi ref. lelkész 
ur adott 12 ft. 39 kr. Kohányi Fer. ur 10 ft. összesen = 777 
ft. 97 kr. Közli Török Pál. 

Pesti ref. gymnasiumra Bugyi adott 3 fiot. 
Pesti ref. főiskolára: Horváth Gábor ur csepeli ref. 

lelkész 6 ft. Kohányi Ferenc ur 5 ft. 25 kr. Tóth Dániel ur 
4 ft 20 k r . = 15 ft. 45 kr. Közli Török Pál. 

Oláhországi missio. 
A magyarhoni reformátusok által Havasalföldön alaki-

tott missio Genuában is, Filo Lajos ur közremunkálása 
által, figyelmet és részvétet támasztott. Ennek bizonysá-
gául közlöm a következő sorokat: 

Nyilt aláirás. 
„Juliién könyvárus uraknál Genfben a magyarországi 

reform, egyház által a Moldva és Oláhországban szétszóró-
dott magyar protestánsok javára létesített vállalat gyámo-
litása végett, egy a La Semaine religieuse 1861. febr. 1 6 -
diki számában közölt cikk következtében, adományozott: 
Le Fort lelkész ur 5 frank. Theremin lelkész ur 10 fr. 
Filó tanár ur 5 fr. Brasakoss segédlelkész 2 ft. Revilliod de 
la Rive ur 20 fr. Revilliod de la Rive assz. 10 fr. Revilliod 
Gusztáv ur 10 fr. Regmond a. (Satigny) 2 fr. Chapinio lelkész 
ur 2 fr. A genfi prot. segélyegylet 34 fr. összeg 100 frankot. 

„Én alulírott, a genfi prot. segélyegylet titkára, b i -
zonyítom, hogy a megelőző rovat a Juliién uraknál levő 
eredeti aláírási rovattal megegyez, és hogy szerencsém 
volt e 100 frankot mai napon Filo pesti theolog. tanár 
urnák átadni. Kérem Török superintendens urat, vegye ked-
vesen a genfi protestánsok ker. rokonszenvének ezen c s e -
kély bizonyságát az ö magyarországi testvéreik és azon 
felséges munka iránt, melyet azok megkezdettek. Genf 
martius 22. 1861. Le Fort, lelkész. 

Ezen 100 frankot, osztr. ért. 60 ftot, szives öröm 
s köszönettel vettem. Közli Török Pál. 

Fele lős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

Csödhirdetés elemi fitanitóságra. 
A kecskeméti reform, egyházban egy elemi fitanitóság megürülvén, annak betöltésére^ ezennel csőd nyitta-

tik. Évi fizetés 420 forint o. é. és minden növendéktől 40 o. é. krajcár ; a növendékek száma mintegy hetvenre tehető. 
Kik ez állomásra jelentkezni kívánnak: folyamodványukat bizonyítványaikkal és önéletrajzukkal együtt, folyó évi julius 
l - s ö napjáig a kecskeméti reform, lelkészi hivatalhoz beküldeni el ne mulaszszák. 

Kelt Kecskeméten, május 26-án 1861. Kovács László, egyházi jegyző. ( 3 — 2 ) 



PROTESTÁNS 

ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D Ó -

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 : 
He lyben : házhozhordással félévre 3 írt. 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. 

Előfizetési felhívás 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
|1861. 2-dik félévi folyamára. 

ísGtr-—-— 

Midőn lapunk jövő félévi folyamára ezennel előfizetést nyitunk, nem szándékunk új Ígéretekkel állani elő. 
Elegendőnek tartjuk megemlíteni röviden, miszerint programmnnkhoz, valamint eddigi eljárásunk irányához és szel le-
méhez , miket az eddigi folyamokból, reméljük, e l é g g é ismer az olvasó közönség , ezután is lelkisrneretesen hivek mara-
dunk. A miben az újítást és változtatást magunk óhajtanék legjobban, az volna, ha lapunk belbecsét minélinkább e m e l -
hetnők és fokozhatnék; ez azonban saját jó akaratunk és igyekezetünkön kivül t. munkatársaink szellemi támogatásától 'és 
a prot. közönség anyagi gyámolitásától függ. 

Azt sem tartjuk szükségesnek , h o g y lapunknak, mint az e g y h á z és neve lésügy egyik közlönye létezésének 
szükségé t f e j t egessük; e l é g g é mutatják azt egyházi és iskolai érdekeink, melyeknek ügyében szolgál és azon szel lemi és 
anyagi gyámolitás , m e l y l e n hitrokonink részéről évenként mindinkább részesül. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 f t . 40 kr., félévrv 3 f t . 70 kr., helyben 
egész évre 7 f t . , félévre 3 f t . 50 kr. — Gyűjtőknek minden 6 előfizető után e g y tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Ez év kezdete óla íö- lapunkhoz csatolt „HÁZI KINCSTÁR,''' mely mint családi Jap, főérdemét abban keresi , 
h o g y népszerű tariaiom és előadás által kedves v e n d é g e lehessen minden prot. háznak, szinte folytattatni fog . Azonban 
hallatlan csekély ára mellett e vállalat ez éven túlra való fentartása csak ugy lesz lehetővé téve, ha szerencsések leszünk 
a népirodalom ezen ága iránt a részvétet annyira felfokozni, hogy előfizetőink száma legalább is kétannyi l e g y e n , mint most. 

Előfizetési ára : e g é s z évre 2 ft., f é lévre 1 ft. Gyűjtőknek minden 8 példány után e g y tiszteletpéldányt adunk. 
Egyúttal felhasználjuk ez alkalmat annak kijelentésére is, miszerint az általunk eddig is szerkesztett PRO-

TESTÁNS NAPTÁR nyolcadik évi folyamába lép s mint tulajdonunk, a jövő évre is m e g fog jelenni . 
E lő l egesen mondhatjuk, miszerint elkövettünk mindent, h o g y a jövő évi folyam az ö mege lőző inek ne csak 

méltó társa l egyen , hanem a mennyiben ezt még bővebb, válogatottabb és tisztán protestáns sze l lemű s erkölcsi irányú 
tartalommal láttuk el, azokat m é g fölül i s múlja ; különösen gondoskodtunk arról is, hogy e je len folyamban is minél 
több, a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokainak arcképeit és életrajzait adhassuk. Egyszersmind sajnálkozással j e -
lentjük azt is, hogy nagyon szerettük volna a je len folyamnak árát lejebb száll ítani; azonban a papírnak a j e l en leg i z a v a -
ros pénzviszonyok miatt több mint 3 0 % - a l emelkedett drágulása miatt, ezt vi lágos károsodás nélkül semmikép nem 
tehetjük. 

Szives tisztelettel kérjük azért a tisztelt olvasó közönséget , hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor m é l -
tóztassanak csak annyit kijelenteni, hogy az augusztus hóban okvetlen megje lenendő naptárból hány példány s z ü k s é g e l -
tetik egyik vagy má^ik gyü lekeze tben , — és nji a legnagyobb pontossággal megküldendjük a nem előfizetés, csak b e j e -
lentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Nem különben tisztelettel kérjük fel azokat is, kiknél még tavalyi példányok árai vannak; hogy 
azckat1 már csak a tavalyi veszteség némi kárpótlásaid is, minél döbb beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt Pesten május 30 -kán 1861 . 

Dr. Ballagd Mór 
f e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d í r 



LEÁNYOSITÁSI ÜGY. 

A 16-ik sz. Prot. Lapban e tárgyat sző-
nyegre hozott igen tisztelt értekező urnák azon 
felhivása folytán, hogy ki megszereti az ő esz-
méit, mondja el azokat, miket ő elhagyott, bátor-
ságot veszek, mint a tagositásnak magam is ba-
rátja, néhány szót szólani. 

1. A leányositás szükségességének s minden 
tekintetben üdvös voltának mutogatására — a 
Prot. Lapban elmondottak után — szükség, azt 
hiszem, nincsen: beláthatja ezt minden, ki egyházi 
életünkön csak futva is eltekint. Annál szüksége-
sebb szólani mikéntjéről. S ezt kisértem én meg. 
Nem, mintha e tárgy körüli nézeteimnek csalha-
tatlanságot követelnék; sokkal kisebb vagyok az 
egyház kormányán állók irányában, hogysem 
ilyesmi eszem ágába is megfordulna hanem: csak 
azért, hogy figyelem ébresztessék, s ez igen 
nagy fontosságú ügy körül ezáltal az eszmék 
előlegesen is tisztuljanak. 

A leányositásra nézve, mit mindaddig kivi-
hetetlennek, legalább nagy baj s küzdelemmel 
tartok kivihetőnek, mig a szak jövedelmű lelkész-
állomásokra egyén vállalkozik, megvallom, én 
nem szeretnék — minek szinét látom értekező 
ur soraiban,—kényszeritő eszközt venni elő. Mert 
ez a kényszeritett egyházaknak nemes büszke-
ségén kivül, ugy lehet, vallásos buzgóságát is 
sértené. Pedig ez nem sértendő, sőt igen nagyra 
becsülendő. Én részemről nem tudok a legnagyobb 
tisztelettel eltelve nem lenni, látva, minő áldozat-
tal tartatnak fel sok helyeken az evangy. szol-
gálat és iskolák. Nem az alföld népes és gazdag 
városaiban, hol alig pár forint esik talán egy 
prot. családra *), de nálunk, hol oly szegény a 
nép, hogy véres verejtékkel szerzett pénzén vá-
sárolja meg nagyrészint mindennapi kenyerét, s 
hol egy család 12 —16 pforintot fizet, pap s tanitó 
részére, egyh. épületek fentartására szintén tete-
mes áldozattal járul, itt látszik tündöklő fényben 
a vallásos buzgóság, kivált pedig, mióta a német 
kormány általi nagy sarcoltatás megszűnt, még 
inkább szembetűnő. Egyházamban — mely 485 
lelket számlál, az egyh. terhek emelésében résztve-
vőt — a gondnok pünköst másod napján a to-

Nem bántom ón alföld jó népét. Minek is fizetne szük-
ségtelenül többet ? E. K. 

rony fedése végett aláírási ivet bocsátván el a 
szegény nép közt, egy óra alatt 240 o. é. forint 
íratott alá. Oh, hol a nép ily áldozatra kész, nem 
szabad ott, bűn ott ennek vallásos érzületét bán-
tani. Tartson ő külön lelkészt, mig kap, ha neki 
ugy tetszik. — Azonban mindenesetre kötelesség 
a lelkészekről is gondot viselni. Ez, tagadhatat-
lan, hogy hacsak az ország nem segit, másként 
nem történhetik, mint leányositás által. Vélemé-
nyem ez • terjeszszük a leányositási eszmét ott, 
hol szükséges (mert vannak helyek, hol a bár kis 
egyházat nemzetiségi , vagy más szempontból 
anyaegyháznak hagynám meg), és ha valamelyik 
egyház hajlandónak mutatkozik rá, kapjunk raj-
ta. Annyi lelkészek pedig ne bocsáttassanak ki, 
mint eddig történt. Emlékszem, hogy theologiae 
professoraink már az iskolában praedestináltak 
némelyeket Kakucsra. Nem helyesen, mert az 
ily egyházaknak még nagyobb szükségök van a 
jeles készíiltségü, minden tekintetben kiképzett 
lelki tanítókra. De nem e praedestinatio szerint 
történt, az életben. Hallottam, hogy kinél roszabb 
papi censurát senki sem adott, nagy és fényes 
egyház papja lett, K.-Lónyán pedig és Benében 
stb. kitűnők nyomorognak testileg és a testi sze-
génység miatt lelkileg; mert ők, abban bizva tán, 
hogy a bizodalom fölkeresi az érdemet, vagy 
természeti szerénységből is, nem nagyon szokták 
hajhászni az egyházak kegyét, másokra hagyván 
ezt. Távol legyen hát, hogy az történjék, miért 
legközelebb már petitio nyújtatott bizonyos e.-
keríilethez, hogy t. i. a vizsga elmaradjon, sőt 
inkább a tiszteletes lelkészi pályára lépendők mind 
exmissio, mind ordinatio alkalmával az V-dik 
canon szerint: „diligenter de doctrina ac erudi-
tione examinandi sunt, et si rudes ac illiterati 
comperiantur, rejiciendi." Vagy a korszellem 
kivánata az, hogy mihelyt valaki vizsgára előáll, 
akár kellő képzettséggel, akár nem, átbocsáttas-
sék"? Töröltessék el az a sup. rendelet — hol van 
ilyen, — mely a visszavettettek neveit köröztetni 
rendeli, s mindjárt lehet a humanitas megsértése 
nélkül a szó teljes értelmén vett szigorlatot kí-
vánni. Kevesebb lelkész lesz, igaz, de mindnyája 
dignus, s épen ez lesz egy könnyű s hathatós 
eszköze a leányositásnak, s ezáltal a lelkészek 
sanyarú helyzete javításának. 

2. A pénzfizetést nem tartom célszerűnek. 



Mert a pénzérték tapasztalat szerint mindig vál-
tozik. Vájjon a tisztelt cikkiró által tervezett 
pénz, mely most elég volna, elég lenne-e 10—20 
év múlva? ki tudná ezt megmondani? — Hajdan 
a beregszászi papság bizonyosan egy volt a leg-
nagyobb jövedelműek közül, most nagyon közép-
szerű, mert a bajdani meglehet pengő 300, és 
mostani váltó 300 ft. közt igen nagy a különb-
ség. Nem oly régen, 1846-ban jöttem ki az isko-
lából. Még akkor a debreceni tanár 6—700 pft. 
fizetéssel ur volt, most ugyanannyival nem birja 
szükségeit fedezni. Azt a méltánylását az érdem-
nek pedig ne keressük minden egyházban, mit 
feltalálunk a debreceniben, mely belátván, mily 
csekélység 1000 váltó ft. egy debi. lelkésznek, 
azt ugyanannyi pengővé változtatta. Vagy a 
pénzérték szerint kellene hát mindig változtat-
gatni a chartákat, mi tömérdek nehézséggel járna, 
vagy sokkal jobb szerintem, a népnek is,kinek ma-
gának terem, könnyebben esik, maradjon meg a 
termesztményfizetés, mely nem veszti becsét, s a 
közlekedési eszközök még inkább létrejöttével 
könnyen is pénzzé tehető'. 

Hogy lehetne a papság és egyház állapot-
ján vagyonilag segiteni ? Ennek egy szép, könnyít 
módját láttam a napokban, mit jónak látok meg-
említeni. — Minap T.-Szalkán létemben a presby-
teriumot a lelkésznél találtam. Megértettem, hogy 
a földesuraság a közlegelőből 8 holdnyi bokros 
földet felajánlott tagosításig az egyháznak oly 
feltétellel, hogy ezt az egyh. tagok irtsák ki, 
használják dinnye alá, őszszel mindenki a neki 
jutott részt saját magvával vesse be, az egyház 
részére jövedelmezendővel; s most a már kiirtott 
föld kiosztása felett tanácskoznak. Kérdvén: mire 
akarják fordítni a jövedelmet ? Mondák : torony-
építésre Ekkor mondám nekik : hagyjanak még 
föl — mire szükség ugy sincs — a toronyépítés-
sel, fordítsák a jövedelmet, sőt, ha következő 
évben kaphatnak ily földet — pedig kaphatnak 
— annak jövedelmét is arra, hogy az egyh. ta-
gokról a fizetési teher vétessék le ; s kiszámítván 
rögtön előttök, még pedig nem mint gyám-
intézeti tervemben tévesztett calculussal, de 
ellenmondhatlanul, hogy 50 köböl élet éven-
ként a földből bevehető, s minden életjök, ha 
400 köböl lesz is, a szomszéd helységekben per 
4-re 1-et kiosztható levén, 1866-ban sem papnak. 

sem tanítónak nem kellend fizetniök, sőt 1867-
ben a mostani fizetést meg is javíthatják, adhat-
ván a lelkésznek 50 köböl helyett 80, s a tanítónak 
15 helyett 40 köblöt, miben oh mily nagy nyere-
sége lesz mind a népnek, mind a benső emberek-
nek: a takarékmagtár alapja mondottam célra 
megvettetett. Isten áldása legyen rajta! S ime 
igy lehet a prot. papság és egyház állapotján 
vagyonilag segíteni. De erre oly jó akaratú s 
értelmes nép és elöljáróság, kivált pedig oly 
két gondnok kell, mint t. szálkái. Saját egyhá-
zamban ez eszmét meg nem testesíthettem, noha 
itt egy takarékmagtár még kedvezőbb helyzet-
tel birt volna. Minden egyházakon ugyan igy 
segitni nem lehet, mert az élet kiadható sem 
lenne. Miért is — bár az affiliatiót minden eset-
ben létesíteném, ,,legbiztosabb az a segítség, mit 
az 1848-ki országgyűlés törvényben kimondott, 
mi eddig csak a nehéz idők miatt maradt el, 
minek teljesülését most már reményijük." 

Legyen szabad ez országos segítségre nézve 
is gondolkozásomat elmondanom. Kérem, ne mél-
tóztassanak polgári bűnnek tartani bennem, föl-
említését az eshetőségeknek. Hazafiságot nézve 
— bármily parányi vagyok — sem a lágymele-
gek, sem a hidegek közé soroltatni magamat nem 
engedem. Ne adja a Mindenható Isten, hogy más 
kormánya legyen valaha Magyarhazánknak, mint 
magyar! De a mi volt, ezután is meglehet. Meg-
történhető ismét, mi megtörtént, s mi hogy soha 
többé meg ne történjék, imámat bocsátom az 
egek Urához mindennapon; megtörténhetik, hogy 
ismét oly kormány lesz országunkban, minő volt 
49 óta. Ha a hongyülés leemelné most prot. né-
pünkről az egyházak s iskolák fentartásának 
terhét, s belhivatalnokaink országos pénztárból 
vennék fizetéseiket, ennek a legszomorúbb kö-
vetkezései lehetnének. Avagy nem támadhat-e 
ismét egy minister Thun? avagy egy császári 
pátens, melynek értelmében fognának parancsol-
tatni a protestánsok egyh. ügy eiket igazgatni ? 
Mint tudom, a patensi korszakban meg volt 
hagyva a cs. hivatalnokoknak, hogy a pátenst el 
nem fogadott lelkészek fizetéseinek behajtásában 
— ha a hallgatók megtagadnák — segédkezet ne 
nyújtsanak. Mi fogna történni egy u j pátens 
kiadása s el nem fogadása esetében a német kor-
mány részéről ? Körülbelül megtagadná a lelkész-



fizetést, s ezáltal, kényszeritné a lelkészeket 
akaratjának teljesítésére. Erné-e célját igy is 
a prot. papsággal? nem hiszem. Mert mint 
a honszeretetet, ugy a vallásos lelkesültséget, 
buzgóságot is a nyomás, a veszedelem szokta 
még égetó'bb lángokra gyulasztani; le fogna 
szállani a sz. lélek, ki munkálkodott az első 
apostolokban; ha hallgatásnak volna ideje, závárt 
vetne az igehirdetők ajkaira, ezt súgván nekik: 
legyetek okosak s vigyázzatok! s ha szólásnak 
volna ideje, megtisztitván ajkaikat, adna száj okba 
oly beszédeket, a melyek a lélek és élet! — De 
bocsánat! emberek vagyunk! ki tudja , nem 
fognánk-e inogni? Krisztus Istenember volt, 
maga választotta tanitványait, csak tizenkettőt 
választott , mégis találkozott ezek közt is egy 
Júdás, sőt az állhatatosságával dicsekvő Péter is 
megtagadta mesterét. 

Okoskodásom nem oda megy, hogy: ergo 
országos pénztárból ne fizettessünk, nehogy va-
laha valami nem-magyar kormány, melynek ren-
delkezése alá juthatna az ország pénze, önkényt 
gyakorolhasson vallásunk és egyházunk szent 
ügyeiben: hanem oda, hogy az emiitettem eshe-
tőségek figyelembe vétetvén, innen következőleg 
az önkormányzatot semmi árért fel nem áldozható 
prot. egyháznak, a haza erős bástyájának, nev. 
a superintendentiáknak adassék át időről-időre az 
egyházak és iskolák szükségei fedezésére meg-
határozandó pénzalap, mely eleinte nagy meny-
nyiség nem lehetvén, csak apródonként szapo-
rodhatván, bizonyos részből előbb csak a leg-
szegényebb egyházak és iskolák szükségei fedez-
tessenek *), s a tőke növekedésének aránya sze-
rint a prot. nép túlterhelt vállain a teher mind 
inkább-inkább könnyittessék. 

Egyházunk s édes hazánk érdekében ez 
ohajtásom, s ez reményem. 

Kelt N.-Lónyán, máj. 24. 1861. 
Ecsedy Károly 

lelkipásztor. 

* ) Nekünk épen ellenkező eljárásra van szükségünk a 
segélyezésre nézve, mint a német kormány akart 
gyakorlatba venni, mely a különben is jövedelmesebb 
egyházakban lakó superintendenseket s espereseket 
akarta busásan fizetni, midőn a legnagyobb szegény-
séggel birkózó lelkészek s tanitók számára alig 
juttatott volna pár napi élelemre valót. E. K. 

IGÉNYTELEN SZAVAK A CANONICA VISITATIÓ 
ÜGYÉBEN. 

(Baráti kézszoritásul M. T. urnák). 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap 15-dik számában térre van 
hozva a canonica visitatió ügye. — Ezen ügy azon számban 
két előadóra talált. — Ezen előadók közül az első, mind az 
ügynek — mit tárgyal, mind a helynek — hol azt elő-
adni akarja, fontosságát szem előtt tartván, higgadtan és 
komolyan emel szót, mint egy férfiú, és beszél meggyőző 
hangján az igazságnak! A miket mond, azokat igazaknak 
ismeri bárki is, és beszédjének zárszavaira — mikben 
röviden összefoglalja a mondottakat —• mindenki rámond-
hatja nyugodt lélekkel az „Amen u t . 

Ezen előadó a lap elején közlött „Tanulmányok egy-
házmegyei életünkből" cikkirója : h. K. 

A másik előadó sein az ügyet, sem a helyet nem 
tekintvén, gyermekes humorában üstökön fogja az ügyet, 
és annálfogva vezeti a térre,épen a hogy komédiások szokták 
a bojazzót előrántani! Az általános küzdtérröl azután leszo-
rítja az ügyet egyes sarkokba, ott azután torkon ragadja, 
s újra előhozza. Atalánosságból a r é s z l e t e s s é g b e , . . . . 
ügyről emberekre tér á t ; . , azokat fölrántja szinte a 
pakrócra, ott jól meghengergeti őket, azután kezeit dör -
zsölve szépen megy a közönség közé, szedni egy kis apró-
pénzt a nagyszerű productióért. — Valóságos komédia !! 

Ezen előadó M. T. ur. 
Gyermekkorának felemlitésén kezdi cikkét , s azt 

mondja, hogy miként gyermekkorában holmi morgodalmas 
neveknek hallásától titkos borzalom futotta végig: ugy 
hittanuló korában mindig meg-megrezzent e szótól: Canon! 
— Én nagyon jól ismertem cikkírót gyermekségétől fogva, 
együtt is tanultam vele Kecskeméten egy darab ideig, egy 
évig voltam szomszédja, egy darabig voltam vele egy 
koszton, és igy ötét, mint hittanulót, jól ismertem. Megval-
lom, sokkal férfiasabbnak gondoltam, sokkal érettebbnek 
hittem ötét, semhogy azt mertem volna állítani felőle, hogy 
egy szótól meg tud rezzenni.—Igen szép, hogy ezt maga 
vallja be. — De vájjon ini az, a mi ugy megrezzenté ötet, 
és a mit most — mint már pap — oly flegmatice gombol 
fel a nadrágjára ? ? Canon ! 

Még előrebocsátom, hogy én szerencsés vagyok a 
cikkíróval egy egyházmegyében szolgálni, barátságával 
dicsekedni, és igy mint papot is ismerem öte t ; annyira 
ismerem pedig, hogy tudom előre, miszerint nem fog leg-
kevesebbé sem megharagudni szavaimért, ha azokban meg-
mondom neki, hogy mi az a canon ? ! 

Jer hát édes barátom, van itt az én „könyvesházam-
ban" is ; nem szükség érte valamelyik öreg pap könyves 
házába fáradnunk, a hol tán már a por is belepte . . . Itt 
nálam, bár, mint tudod, fiatalabb pap vagyok nálad mind 
éveim, mind szolgálati időmre nézve — megtalálhatod e 
könyvet, a cirne ez : „Canones ecclsesiastici in quinque clas-
ses distributi" stb. 

Készültek pedig a benne foglalt szabályok 1626-ban, 
s kiirdettettek az azon évben september 13-kán Komjáton 



tartatott zsinatján a Samarjai, vagy csallóközi superinten-
dentiának. — Ugyané szabály-könyvet fogadta el 1642-
ben az alsó-dunamelléki, vagy pesti superintendentia is, — 
ezt magyar nyelvre átfordítván, és ily cim alatt Nagy-
Váradon kinyomatván Kertész Szenei Ábrahámnál : ,,Az 
egyházi jó rendtartásoknak irott törvényei, melyek öt rész-
ben foglaltatnak" stb. 

Jelen voltak pedig ezen canonokat kihirdetett zsina-
ton egy zempléni anyakönyvben tett feljegyzés szerint a 
következő lelkipásztorok : Samarjai János püspök, halászi 
lelkipásztor Mosonymegyéböl, — Nemesnépi Dániel kom-
játi lelkipásztor és az érsekújvári kerület esperese, — 
Ag Magyari Jakab komáromi lelkipásztor, és esperes ; — 
Szentzi C. Lukács samarjai pap és mosonyi esperes; — 
Tsepregi Mátyás drégelpalánki pap, nógrádi esperes; — 
Győri Bálint endrédi pap Barsmegyéböl, esperes és zsinati 
jegyző. 

Ezen elődeink valának ott a zsinaton, mely alkotá a 
szabályokat, a miket e könyvben találunk. — 235 mult el 
azóta, s ha napjainkban e kanonok — miket akkor jó lélek-
kel és a viszonyokhoz képest bölcsen aikotának — nem 
korszerűek, ha van bennök egy-két szabály, a melyet már 
lejárt az idő, azért nem lehet általában kárhoztatni e szabá-
lyokat. — Hogy pedig nem tartatnak meg mindenkor e 
szabályok, hogy nyújtják őket sokan erre-arra, annak 
ismét nem a szabályok az o k a i . . . . Hogy továbbá e cano-
nok átnézve, megújítva nincsenek, annak ismét van oka, 
és pedig a canonokon kivül rejlő oka. 

Édes barátom meg fogsz nekem bocsátani, ha én őszin-
tén kimondom, hogy ezen hozentrágeroskodásod a canon-
nal nagyon nevetséges és szánandó volt előttem. — Hát 
csak az uj ér előtted valamit? az, a mi régi, még kegyeletet 
sem ébreszt fel benned ? ? Kérlek téged édes bárátom, 
légy egy kevés kegyelettel a hajdankor régiségei i ránt!! 
Mondhatnék még többet is a canon mellett, de <̂ zt hiszem, 
hogy az — mit eddig mondtam — meggyőz tégedet a felöl, 
hogy a canon nem tehet róla, hogy már 235 esztendős, és 
igy nem uj ; — arról sem tehet, hogy sokan nem érzik már 
azt, hogy van, — hogy sok a nyújtható benne, hogy most 
már nem használható . . . Mindezekről — a miket pedig te 
ellene felhozol — az a szegény canon nem tehet. — Miért 
bántod az ártatlant? 

A mi továbbá a visitatiót illeti: erről is szólasz vala-
mit, — és ugy veszem észre, hogy ez volt eredetileg célja 
beszédednek, s a canonról való beszéd regiójába csak ugy 
botlottál bele. 

Itt már édes barátom sokkal jobban helyén találom 
szavadat. — Azt azonban itt nem hagyhatom helyben, hogy 
részletességekre térsz ki. — Ugy tetszik nekem, hogy a 
részletekbe bocsátkozás késlelteti az általános cél elérését 
épen ugy, mint egy bizonyos helyre törekvő utasnak az 
országútról való letérése, s a mellékutakon való menése 
azon helyhez jutását, hová törekszik. — Sokszor lehet a 
gyalogutakon is compendisálgatni, de nem mindig jó a z . . . 
Sokszor el van árkolva a gyalogút a közepén, és akkor 
vissza kell térni; sokszor egy kis intő fácska van a gyalog-

ösvény elé ásva, intőjelül, hogy arra ne járjon az ember. 
Ilyen intő fácskát tisztelettel kikerülnek mindenek, ha nem 
is, de legtöbben. 

De te édes barátom csak neki rugaszkodol az árok-
nak, átléped azt a kis intő fácskát, és mégysz a gyalogúton, 
azt gondolván, hogy majd hamarább célt é r s z . . Pedig 
látod, dehogy érsz! íme eljött váratlanul a csősz, megállít 
és megkérdi, hogy mit keresesz e r re? Most már várakoznod 
kell, mig a csősz jól kibeszéli magát veled ! 

Azt mondád édes barátom, 4 visitatión voltál már j e -
len, melyek közül 

Az elsőn azt kérdezte a visitator: Canonunk értelmé-
ben kérdem, be van-e kerítve a temető ? Ezt édes barátom 
canonunk értelmében nem kérdhette, fájdalom, canonunk 
nem szólt a temető bekerítéséről . . . Lásd édes barátom, 
ha akkor ismerted volna a canont, figyelmeztethetted volna 
a visitator urakat, hogy a canonra ne hivatkozzanak alap 
nélkül. Mert hiszen a visitator uraknak is lehet ám szólni; 
csakhogy ott, a hol; és akkor, a mikor. 

A második visitatiót érted egy híres kun városban; erről 
nem tudok egyebet mondani, mint azt, hogy Sz. K. esperes ur 
azt állítja, hogy nem igaz az, a mit mondasz; védelmezzed 
azért édes barátom magadat; bár én is segíthetnélek !! 

A harmadik visitatioról nincs mit mondanom; hanem 
annál több van a 4-ik visitatioról. Édes barátom itt hossza-
sabb leendek, leülhetünk kissé !! 

Arra kérlek édes barátom, mondd meg nekem őszintén, 
ugy történt-e ez a negyedik visitatio, a mint irod ? Nem 
szóltak volna ott másról épen semmit, mint csak arról a 
zabról. . . Hátha csak a visitatio végeztével — mikor már 
a komoly dolgok elfogytak — kezdődött ez a zabos vita ??? 
Gondolkozzál csak egy kissé! De elmondom ennek a zab-
nak történetét. Hát volt édes barátom ennek a tractusnak 
néhány évvel ezelőtt egy derék joviális esperese, erről 
beszélik, hogy elfogyván egy izben a szénája odahaza, arra 
az ötletre jött, hogy saját lovain fog kimenni visitálni az 
ecclésiákat. Azelőtt mindig az egyházak küldték a visi-
tatorokat. — Miután azonban lovai közügyben fáradtak, és 
megmentettek bizonyos fáradságtól bizonyos világi lovakat, 
azt hitte amaz esperes ur, hogy nem cselekszik pogányul, 
ha azon bizonyos világi lovak számára kiadandó zabot a • 
maga lovaival eteti meg, miután az utat ezek tették meg 
azok helyett. Igy jutottak a szegény papi lovak ahhoz a 
zabhoz! Ez időtől fogva azután több esperes a maga lovain 
utazik, és az egyházak egy mérő zabot adnak az esperes 
lovainak ezen esetben. Hogy oly közel fekszik egyik eccle-
sia a másikhoz némely helyen, az szerencse. Van ám azon-
ban oly egyház is, mely messze fekszik a másikhoz. Mind-
ezeket nem azért hoztam elő, hogy mentsem ezen zabos 
visitatiót, hanem csak azért, hogy átlássad, miszerint a 
szokás nyomán joggal követelhette a visitatio az ötet hor-
dozó lovak számára kiadatni azt a zabot. — Ha én lettem 
volna az a visitator, nem fogadtam volna el zabot, miután 
láttam, hogy nem szivesen adják, leráztam volna saruim-
ról a port, és tovább mentem volna a helyről, hol nem 



fogadnak be. — Hogy azok a visitator urak másként csele-
kedték, sajnálatraméltó, de nem megrovandó. 

Hivatkozol a visitatiót megszüntetni akaró szavaid 
erősségéül a tolnai esperességre, hol a visitatio magát 
nélkülözhetőnek bizonyította be. 

Hidd el édes barátom, vannak sokszor oly helyi ba-
jok, miket a helyszínén könnyebb elintézni, orvosolni. 

A miket ezután mondasz édes barátom, azokat alá-
írom én is. Mert az tagadhatatlan, hogy nálunk hanem 
ezt a szót kihagytad, a mi pedig hiba — tegyük azért oda, 
hogy — nálunk — valljuk meg őszintén, hogy hol lakunk, 
a kiilsösomogyi esperességben a visitatio bizony fogyatkozott 
immár hajdani hírében. Annyit azonban mondhatok, hogy 
remegés és félelemmel mi nem várjuk a visitatiót még 
sem!! Őszinte lélekkel, és bátran fogadjuk mindenkor; 
a remegés talán csak a te hallgatóidnak egy részét szállja 
meg; a németen hamarabb erőt vesz a félelem!! 

Azon eset, a mit felhozol végre, hogy egy visitatióért 
21 ft. 74 krt vett fel egy visitatio — ha ugy áll, mint írod 
— szomorú és elég botrányos. — Nézz azért utána édes 
jó barátom, hátha azon összegbe van a kegyadomány is 
számítva, mit egyházad adott, mert hogy a te egyhá-
zadban történt, onnan tudom, hogy a te lakásod van dúcok-
kal megtámogatva.... Ekkor nem lehet a visitator urakat 
kárhoztatni. 

Hanem ha ugy van a dolog valósággal, a mint irod, 
ha azon visitator urak a magok számára húzták el egyhá-
zadtól azt a 21 ft. 74 k r t ; akkor édes barátom én is segítek 
feljajdulásodban, és oda állok melléd ostorozni azokat a 
lelketlen urakat. Csakhogy ekkor is nem ezen helyen kell 
ezt tennünk, — lásd édes barátom, eljöhettél volna leg-
közelebb tartatott egyházmegyei gyülésünkbe — hiszen 
hallgatóid ugy is járultak oda panaszszal — ott felemlíthet-
ted volna ezen ügyet, és én fogadom, hogy nemcsak én 
álltam volna melletted ezen huzavona elleni harcban, hanem 
igen sokan lettek volna melletted! Meglásd, ugy megvertük 
volna azokat a huzavona embereket, hogy elment volna 
kedvök jövőre hasonlót tenni. 

Ezen eset feletti indignatiódat tehát méltánylom és 
osztom s magamévá teszem ezen indignatio szülte eme sza-
vaidat is : „félre tehát a lelketlen visitatioval!" Igen ! én is 
azt mondom, félre a lelketlen visitatioval, mely rombolni 
tud csak, építeni nem ; mely zavarni szokott csak, csende-
síteni nem; mely hoz az egyházakba nyugtalanságot, és 
visz el magával nyugalmat; mely sarcot szed az egyházak-
tól ! Megvallom, az a napi dij nekem is furcsán tetszik, 
jobb szeretném, ha a helyett az esperesnek volna évenként 
bizonyos meghatározott fizetése; az esperes azután teljesí-
tené ingyen kötelességeit; vagyis jobban formulázva indít-
ványomat : egyházmegyei közszükségekre adna minden 
egyház népességéhez képest bizonyos összeget; ebből 
lenne azután kifizetendő az esperesi évi dij, és más egy-
házmegyei hivatalnokok évi dija. Igy nem lenne kénytelen 
az esperes sem a maga honoráriumát, minden egyes 
egyházban személyesen hajtani be ! ! — Ekkor azután a te 
híveid sem remegnének ugy az esperestől és a visitatiotól! 

Ne azon iparkodjunk azért édes barátom, hogy a 
visitatio megszűnjék, hanem azon, hogy annak szelleme 
változzék meg!! Talán utóvégre a te célod is csak ez volt. 
Ha igen: ugy fogadd baráti jobbomat, munkálkodjunk 
együtt; ama másik uton azonban nem mehetek veled, ha-
nem azért akkor is jó barátok maradnánk!! 

Jer édes barátom! menjünk együtt, összejöttünk már 
valahogy!! A Prot. Egyh. és Isk. Lap 20-ik számában már 
3. cikk jelent meg a Canonica visilatioról. Ezeknek elseje 
komolyan beszél igazságot! Ezt minden megjegyzés nélkül 
aláírhatjuk. A másik alkotója egy esperes, ki ismert szellem-
dusságának teljességében védi ellened a visitatiót, és kimu-
tatja logikai következetlenségedet. Én is egyetértek nt. 
Sz. K. úrral, s bár barátom vagy — kimondom a kárhoztató 
ítéletet szavaid fölött. Hanem egy hasonlatát szabad legyen 
nem találónak mondanom, és azon hasonlat által támogatott 
elv következményeit tisztelettel visszautasítanom! — Azt 
mondja nt. Sz. K. ur, „hogy lehetnek olyanok, kik a maguk 
érdekében a visitatiót épen nem óhajtják, azt ép oly termé-
szetesnek találom, mint azt, hogy sok diák nem óhajtja az 
exament." 

Nekem ugy tetszik, mintha nt. cikkíró azon véleményt 
nyilatkoztatná ki — akarata ellenére ugy gondolom — hogy 
a visitatio: „examen," és mi visitatusok : „diák-gyerekek" 
v a g y u n k . . . . Sajnos , hogy ily vélemény nyilatkozik a 
visitatiót védő derék cikkben... Maradjon a visitatio hü ren-
deltetéséhez, mi tisztelettel hajlunk meg elölte; de ha holmi 
hamis tekintély püffeszkedö hangján szól bozzánk: akkor 
bizony elfordulunk tőle ! Ne tartson senkit gyereknek a 
visitator, kit examinálni kell, hanem nézzen mindenkit ugy, 
a mint érdemli . . . Bocsásson meg a nt. cikkíró — kinek 
én vagyok tán legnagyobb tisztelője — hogy ezen hason-
latában megütköztem. Hiszen ö sokkal gazdagabb a kifeje-
zésekben, hasonlatokban, semhogy ily kétes kifejezésre 
volna szorulva. 

A mi utoljára a legutolsó cikket nt. Miskolcy esperes 
ur cikkét illeti: ebben is csak az van, a mi H. K. és Sz. K. 
urak cikkjeíben . . Értelem és igazság!! 

Hanem azon megjegyzését nt. cikkírónak, — melyet 
nem maga mond ugyan, hanem egy barátja szájából vesz 
ki, hogy „Fiatal az ember. Fiatal koromban én is sokat hen-
cegtem sbt.u — Szabad legyen M. T. barátom nevében 
ezennel visszautasítani!! Én jó lélekkel el merem mondani, 
hogy valamint én, ugy M. T. barátom is nem hencegésből 
irtuk, a mit irtunk. — Kár a fiatal léleknek nemes tüzét 
hencegésnek bélyegezni! Csak nem kívánják kegyetek — 
nagytiszteletü uraim! — hogy mi ifjabb nemzedék soha 
ne mondhassunk semmit, mindaddig mig hasunk ereszkedni 
és hajunk szürkülni k e z d . . . Ha közülünk egy némelyik ta-
pasztalatlanságból elhibázza a modort, melyen nyilatkozni 
kell —azért az még nem oly rettenetes dolog !! M. T. ur — 
midőn azon cikket irta, fájdalmas indignatióban lehetett; 
hogy indignatiója nem alap nélkül való, azt ő ha szükségel-
tetni fog — gondolom be fogja bizonyítani adatokkal . . . 
Méltóztassék tért és időt határozni, ilyen indignaliót elő-
idéző adatokkal én is fogok szolgálni! ! Bocsássa meg a nt-



cikkíró, hogy barátomat védelmezem, nem is annyira bará-
tomat, mint egy elvet védelmezek, mely elv olyan nehe-
zen tud megszokottá lenni bizonyos körökben, ezen elv: 
az ifjú lélek is munkálkodik haszonnal . . . . 

Hiszen ha önök elmúlnak : nekünk kelL elfoglalni a 
tért, igen szükséges azért, — ha csak készülnünk is, hogy 
helyeiket becsülettel tölthessük be. 

Mindezeket szükségesnek láttam elmondani ezen ügy-
ben. Hiszem hogy ezen ügy azért van előtérre hozva, hogy 
kellőleg megvitaltassék. Szóljunk azért hozzá minél többen. 

Josephus ille Certus. 

i 

THESAURARIUS PÁL KÖSZEGHI LELKÉSZNEK RECZES 
JÁNOS ESPERESHEZ 1596-ki APR. 5-kén IRT LEVELE. 

(Vége). 

Czobor Erzsébetnek, Thurzo nádor özvegyének. Klasze-
kovics István dunántuli superintendenshez 1620.-&Í febr. 

4:.-kén irt levele. 
Admodum Reverendo, ac Clarissimo Dno Stephano 

Klazekovits, Dnorumque Ministrorum in partibus ultra 
Danubianis regni hujus degentis Superintendenti, ac in Ec-
clesia oppidi Szent-Miklos Pastori dignissimo DnoinChristo 
nobis honorando. 

Admodum Reverende Domine in Cristo nobis obser-
vande! post sinceram salutis deprecationern nostra pietatis 
studia aílectu benevolo deferimus ! 

Kegyelmedet akarom ez jelen való Írásommal meg 
találni; noha tudom jól emlékezik Kegyelmed arról, hogy 
az elmúlt esztendőnek napjaiba, midőn meg találtam volna 
Kegyelmeteket a Pázmán Kalausz névö könyvének fordétá-
sába, hátra maradt rész felöl, hogy annakis meg fordétá-
sába munkálkodnék Kegyelmetek; mellyen akkorbéli kéré-
semet meg tekéntvén méltónak itélt lenni, és a keresztény-
ségnekis lelkek ezen szívre való hasznos igyekezetnek lát-
ván azt lenni, ajanlotta volt magát arra Kegyelmetek, hogy 
annak a meg fordétásába a Xténségnek épületyekkel mun-
kálkodnék jó szívvel Kegyelmetek; mind az által mégis 
akartam Kegyelmeteket levelem által bizonyossá tenni, 
hogy én aménémö indulattal és szévvel ahoz kezdettem volt 
mostis azon szívvel (nékem abban legelsőben Istennek tisz-
tességét, annak utanna a keresztényi lelkeknek épülettyekre 
való hasznot) kívánnám véghez vinni minek okáért Kegyelme-
det kérem, mint jó akaró betsülendö Uramot, hogy ha 
annak fordéttásába való faradságába Isten altal ugy volna 
(kit eleitől fogva miolta e dolgát elindétottam kívánok, ki-
vántom is látni életemben) Kegyelmednek első alkalmatos-
sággal küldöm meg, meg küldöm én osztán az Csetey Jó-
szágba való Nádasdy Páll Uram Tisztartóiának mindgya-
rast köldök 40. fl. mellyért Kegyelmet kezéhez köldgyön 
azoknak munkájokért, kik annak fordétásában fáradozza-
nak ; Kegyelmeteknek is annak én hozzám való méltóztatá-
sában illyen mod adathatik bátorságossan, mind hogy az 
Úrtól ide a z — j ó s z á g b a jövének, azok meg hozván a Tisz-
tartónak, onnit nékem meg köldik: hogy ha pedig mégis 

valami dolog kívántatnék vagy a fordétásba, vagy egyébb 
munkájába, kérem Kegyelmedet hogy mentől hamarébb le -
het aztis végye végbe mellyekröl Kegyelmedtől első, alkal-
matossággal kívánok informáltatni hogy tudhasam mennyi-
ben légyen, már az ideig abban vagy Kegyelmeteknek 
munkálkodása. Ezeknek utanna Istennek oltalma és kegyel-
mes gondviselése alá ajánlvan Kegyelmeteket, kívánok Ke-
gyelmeteknek sok jó esztendökik való egésséges életet. 

Dátum Bithonii die 4 Febr. Anno 1620. Admodum 
Reverende Domine Venerande Deienti obsequio honorandi. 

Illustrissimi Q u o n d a m Cottis D. Georg. Turzó deBeth-
lemfalva etc. alias Regni Hgriae Palatini relicta vidua Czo-
bor Ersebeth. Garnauf gyűjteményéből. 

Thesaurarius Pálról azonkívül, mi a levélből kivehető, 
egyebet közleni nem tudok. 

Reczes (Réczes-, Reczés-nek is találtam) János, 
kihez a levél irva volt, egyike a három esperesnek, kik 
Beythe után a dunántuli egyházkerületet kormányozták 
(Prot. egyh. s isk. lap f. é. 29. sz.): csepregi lelkész volt, 
0 eszközlé, mit a levélből is kivehetni, hogy a Formula 
Concordiae Dunán tul elfogadtatott. A fegyelmet szigorúan 
gyakorolva, nem egy lelkészt vetett ki hivatalából, kit a 
helv. valláshoz hajlani észrevett. E miatt sokan, különösen 
Beythe és pártja halálos elleneivé lőnek. Nem volt gúnynév, 
melylyel öt nem illették volna. Részegesnek, mint a közlött 
levélben Thesaurarius is, zsarnoknak, szent háborút szító-
nak, ostobának, tudatlannak, ki a ker. vallás legelső ele-
meit sem tudja, fenevadnak, baknak, st. efélének nevezték, 
miket ö hasonlóan viszonozott. Meghalt 1600. körül. 

Czobor Erzsébet levele az, melynek közlését a f. é 
29. számban megígértem. Garády. 
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BELFÖLD. 

A PESTI HELV. HITV. EGYHÁZMEGYE GYŰLÉSE PES-
TEN MÁJUS 23-án. 

(Folyt, és vége). 
5-ször. A körlelkészek referáltak az iskolákról, a r e -

latio egy tanitó, pap és világiakból álló választmánynak ada-
tott ki bírálás végett; mit délután hat órakor felolvasott a 
jegyző s lett tanitó — kitűnő, dicséretes, középszerű és 
semmiszerü. 

Szerintem ily módon se referálni se bírálni nem lehet 
embernek, mert ehez az egyszeri találkozás nem elég. — 
Hogy classificálni lehessen, az alábbi pontokat vélemé-
nyezem: 

a) Biztos tudomás után bizonyítvány arról, volt-e 
egész évig iskola, vagy csak a szokott négy hónapig ? A 
népiskolai szervezet szerint történt-e a tanitás, vagy pe-
dig csak diktálás által, még pedig ugy, hogy a tanitó kö-
zöttük sem volt a gyermekeknek ? milyen erkölcsű ? s vé-
gül van-e faiskolája, látszik-e rajta szorgalom ? 

b) A helybeli papnak mint atyának legalább kétszer 



hetenként meg kellene látogatni fiát a rectort s bizonyos 
időt az iskolában töltve, kitapogatni, hol gyenge a tanitó, 
hol a tanítvány, — már más alkalommal a tanitónak előre 
megmondván négy szemközt, hogy most ö (a pap) lesz a 
tanitó, a rector pedig tanítvány — s mikor igy a praeparan-
diát, mert ez az igazi practicuma a praeparandiának — tud-
ván, hogy az iskola csak elindít, de a praxis mutatja meg 
tudunk-e járni — keresztültanulta a tanitó : akkor az atya 
beülteti tanitószékébe, mondván : fiam tanits. — Bementem 
én naponként tízszer is—de ehez séiihetlen természet kell 
.— s miután jól elvégezte fiam a praeparandiát, nagykorúvá 
tettem, s utána eresztettem a gyeplöt! csak, ha kell, akkor 
rántom meg. — Különösen a nagykorusitásnál figyelmeztem 
arra, hogy tud-e s szeret-e mindent megmagyarázni ? mert 
hajlandók öcsém uraiinék azt állítani, hogy ők mindent meg-
magyaráznak : azonban ugy járnak, mint néhai Kosaras 
uram. 

Kosaras uram pesti káplán és tanitó volt, tanítványi 
közt az áldott emlékű Bátori István. — Ebédnél kérdé a 
nagy Bátori, mit tanított ma s megmagyarázta-e ? Biblia-
történetet. — Kérdé az atya fiát, melyiket? Feleié — láta 
Jézus mentében egy embert. Kérdé az atya: melyik volt men-
tében ? Feleié a fiu: Jézus; Mondá az atya : nem volt biz az 
fiam egyik sem, hanem csak akkor látá, mikor ment. 

A vallás magyarázatával s a-confirmandusok elkészí-
tésével pedig — ha volna hely, a hol ez még szokásban 
nincs — inkább a theologiát végzett lelkészt, mint a theo-
logiát nem végzett tanítót bíznám meg ; de a rector ott is 
köteles volna mindenkor jelen lenni, hogy magát képezze. 

c) A mi a körlelkészeket illeti, a vizsgán mint isme-
retlenek találkoznak tanítóval s tanitványnyal a templomban ; 
örömmel várja a szüle, hogy mikor felel a kedves, maga 
remeg helyette, hogy csak bele ne szakadna; de az uj kép 
és uj kérdés csakhamar zavarba hozzák az ártatlant. 

Ismerkedni kell hát képpel s kérdéssel, különben a mé-
lyen járó kérdéseket használó körlelkész ugy járhatna,mint 
hajdan Bátori Gábor idejében a pesti elemi iskola examenén 
megjelent s mély kérdéseket tevő censorok, kikhez igy-
szólott a nagy Bátori: tiszteletes uraimék, ugy látom, azt 
akarják megmutatni, mit tudnak, ha igen: álljanak ki, majd 
megcenseálom én ; de ülve megköszönték. 

Az a kérdés hát, hogy kell ismerkedni képpel, kér-
déssel ? Egy kis áldozattal. — A népnevelés ügyét, ha élni 
akarunk, fel kell karolni s a körlelkésznek egyszer havon-
ként meg kellene látogatni a felügyelete alatt álló egyik 
vagy másik iskolát, hogy magának igazi ismeretet szerez-
zen pap s gondnok buzgóságáról, tanítók s tanítványok 
munkásságáról, tanterem, taneszközök s tanítói lak állásá-
ról ; mert be kell vallanunk, hogy egy kissé fösvények va-
gyunk ez utóbbiakra való áldozattételben; — változtatva 
mindenkor vinne magával tanítót is, hogy igy egyik a má-
sik iskoláját megismerné. 

Ilyen előzmények után lehet megközelítőleg classifi-
catiot készíteni egyes körlelkészeknek s ezen előzmények 
a visitatio kérdései lehetnének; azért én nem tartok azzal, 
ki azt mondja; nem kell visitatio, mert lelkemnek csak 

nyugodalmat szerzek az által, ha ölelő karokkal várt 
esperesünknek elmondhatom: mindezeket pontosan telje-
sítettem. 

6-szor. A tanítói egylet az 1845-ben keltjegyzőkönyv 
egyik pontja értelménél fogva három képviselőt küldött s 
örömmel üdvözölte őket a gytilés. 

Ezen egylet öt éve, hogy ujra megkezdte működését. 
— Az első két évben gyűléseztek Gödöllőn; itt határozták 
el, hogy az özvegyi pénztárt tőlünk elválva kezelik s dicsé-
retökre legyen mondva, itt adóztatták meg magokat az öz-
vegyi pénztárra nézve, melynek behajtására igen kevesen 
firmát, kétfejű sast sbt. ajánlottak, de a jobb rész morális 
erőben állapodott meg; a következés mégis megmutattat 
hogy ránk protestánsokra nézve ez a zászló az, mely alatt 
győzni lehet, csak ez alá van irva: in hoc signo vinces. — 
Később Fóton az egylet tiszteletbeli tagokul Ballagi, Gön-
czi s Lukács Pál urakat választotta s elhatározta jövőre 
nézve, hogy ez egyleti gyűlésben értekezletek, felolvasások 
tartassanak mert ez főcélja az egyletnek. — Most pedig az 
utolsó monori gyűlésben, minthogy az évenként egyszeri 
találkozás nem célra vezető, körlelkészeti kerületekre oszol-
va többszöri találkozásokat hoztak javaslatba s egyszers-
mind elhatározták, hogy golyó által kimúlt Halászi Károly 
urnák mint ezen egylet jegyzőjének, koszorúzott tanitó-
nak s lelkes honfinak emlékoszlopot emelnek; mit a gyűlés 
örömmel vett tudomásul s a terv kivitelére segédkezet nyúj-
tani ajánlkozott. 

Végül egy iskolatanitónak, kit a hartyáni egyház ösz-
szes tagjai elválasztottak, megerősítése ellen kérvényt nyúj-
tottak be. 

7-szer. A vác-hartyáni egyház, miután jegyzö-tanitó-
jok más helyre ment jegyzőnek , helyébe a mellette 
volt segédet választották ; de miután ellene a világi ható-
ság előtt per foly, annak befejezésétől fog függeni meg-
erősítése. 

Én szólottam ezen ifjú mellett, de nem igazság szigora 
hangján, mert miután a kérvényben ki volt mondva, hogy 
azért óhajtanák meg-nem-erősítését , mert ezen szent föl-
det különben is — fájdalommal vallják be — sokan tapod-
ják szentségtelen lábakkal; de rejtélyesnek is tetszett 
előttem ezen ügy, a mennyiben a kérdésben lévőt H. 
az eset után mint tökéletesen alkalmast kétszer papoltatja 
meg szomszédomban, hogy jegyzőnek, vagy ha a sors ugy 
akarja mint ö, egy hatgyermekes apa helyeit tanitónak is 
bejutassa; most pedig az elébb általa alkalmatosnak ítélt 
ifjú ellen fordul : ezeket tekintve igazság szerint sokak-
nak álarcát kellett volna lerántani s e szent helyről 
eltávolítani: hanem szólottam az irgalmasság hangján, annyi-
val is inkább, mert az Öreg hartyáni képviselő rimánkodva 
mondotta, hogy legyenek a szent atyák irányukban most az 
egyszer [irgalmasok, s mert bevallották, hogy nagyobb 
részöket ugy is csak a miatyánk tartja. — Szólottam pedig 
igy : husz éve, hogy ezen egyház verve van jegyzötanitók-
kal, kiknek munkálkodások után a közvizsgán a szülék 
semmi előmenetelt nem tapasztalva, keservekben sirtak s 
igy kiáltottak az irás szavaival: elvész a mi népünk, mert 



tudomány nélkül való; ezen segéd examenén pedig gyer-
mekük előmenetelén örömkönyeket hullattak. — Elmon-
dám továbbá, hogy én is más is esett el ifjontan, de miután 
felemeltek bennünket, tanusitottuk, hogy számos évek óta 
totlás nélkül, feddhetetlenül tudunk járni. Ezen remény alatt 
jó lesz felemelni s minthogy jól indult, ideiglenesen ezen 
az uton elereszteni. — Egyébiránt én is a kérvény mellett 
vagyok, s annak, hogy a tisztelt tanitóikar jobb része ha-
dat izen azoknak, kik nem mondom bitorlói, hanem gyalázói 
a tanítói névnek, csak örülni tudok, s nekik ezen nagy 
munkában segédkezet nyújtani a legszentebb kötelességem-
nek tartom, E. F. 

A TISZÁNTÚLI HELV. HITV. EGYHÁZKERÜLET 
Debrecenben april 1-kén kezdé közgyűlését, melynek 

szőnyegre került 112-ig terjedt tárgyhalmazából lássunk 
néhányat kivonatban. 

1. A nagymélt. m. k. helytartó tanács kijelenti, mi-
szerint főtiszt. Balogh Péter urnák superintendenssé válasz-
tatását legfelsőbb helyen tudomásul venni kegyeskedtek. 

3. A bihari egyházmegyében segédgondnokká Csa-
nády Sándor ur választatván, e hivatalát többször nyilvá-
nított elvéhez képest ezúttal ismét csak 3 évi időközre fo-
gadta el. Erre határozatilag kijelentetett, hogy a 3 éves 
tisztújításra nézve a már több ízben kimondott határozattól, 
mely szerint csak a zsinat határozhat e tárgyban, semmi 
esetre el nem állanak. 

5. A felső-szabolcsi egyházmegye egyházkerüle-
tünknek a célba vett tisztújítást tiltó határozatát tárgyalván, 
kimondotta, hogy a mennyiben az egyházmegye okai s é r -
vei sarkukból kiforgatva teljességgel nincsenek, söt az 
egyházkerület által a tisztújítás ellen felhozott okai forgat-
tattak ki erőjökből az egyházmegye által; és ha a tisztújí-
tás az egyházmegye s egyházkerület között szakadást idéz-
hetne elő : kedvetlenül hatna ugyan, de a felelősség akkor 
is nem az egyházmegyét, hanem az egyházkerületet illetné; 
miért is több elősorolt oknál fogva az egyházmegye a már 
gyakorlatba vett s törvényévé vált intézkedése mellett to-
vábbra is változhatlanul megmarad, s ez ügyben az egész 
felelősséget, melynek nagy részét az egykázherület az 
esperesre fekteti, arról, mint ki az egyházmegye rendelete 
értelmében járt el, magára veszi. 

Ezzel egybefüggöleg olvastatott a fentebb hivatolt 
egyházmegye azon utóbbi kivonata is, melyben Rátkay 
József esperesi hivatalát azon ünnepélyes nyilatkozatával 
foglalta el, hogy azt ugy és addig kívánja folytatni, a mi-
ként és meddig az egyházmegye törvényes érvényre emel-
kedett gyakorlata rendeli.] 

Ezen esperesi választás semmisnek tekintetvén, ne-
vezett esperes ur e hivatalában a régi választás erejénél 
fogva hagyatik meg. Egyébiránt az egyházmegye váratlan 
ellenszegülését és az egyházkerületi határozat iránt a mo-
dor tekintetében is tiszteletlenséget tanúsító végzését mély 
fájdalommal veszi közgyülésiink s megrovás nélkül semmi-
képen nem hagyhatja. 

6. A szatmári egyházmegye magának törvényhozási 
jogot nem igényel ugyan/de a tisztújítás népszerűvé vált 
eszméjét addig is, mig a zsinat létesülne, a négy egyházkerü-
letnek hason jelentésű, ideiglenes statútumokat már eddig 
is szerkesztett egyetemes értekezlete utján az egyház-
megyékre is kiterjesztetni javallja, — Egyházkerületünk 
azonban eddigi határozataihoz hiven, a tisztújítás kérdésé-
beni intézkedést a zsinat teendöjeül hagyja fen. 

21. Olvastatott a nagym. m. helytartótanács leirata, 
melyben a felség egyenes parancsa következtében super-
intendens ur fölkéretik, hogy miután a jelenleg még fen-
álló adónak és illetékeknek befizetése ellenszegülésre talál, 
az alája rendelt lelkészek által a híveket ebbeli honpolgári 
kötelességeik teljesítésére atyailag intesse, s főleg az iránt 
felvilágosittassa, hogy a magyar alkotmányos életnek ö 
felsége által történt legkegyelmesebb visszaállítása az 
ország lakosait nem mentheti fel a közterhek alól stb. 
Ennek folytán superintendens ur előadja, hogy a leiratot 
nem tartotta köröztethetőnek, mig azt a közgyűlés elé nem 
terjeszti. „Határoztatott" : Midőn közgyűlésünk a felolvasott 
leiratnak főtisztelendő ur általi visszatartását, mint másként 
nem is tehetett, helyesléssel veszi, azt egyszersmind maga 
részéről is egyszerűen félretetetni rendeli, azon való nagy 
megütközésének jegyzőkönyvileg kifejezése mellett, hogy 
a nagym. helytartótanács csak meg is próbálta kisérteni az 
adóbehajtásnak e tisztán polgári s a megyék által is meg-
tagadott ügyében, holott ez érdekben saját organumai van-
nak, a lelkészi erkölcsi testület igénybe vételét. 

22. A beregi egyházmegye egyházkerületi közgyű-
lésünket felkéretni indítványozza, hogy az 1848: XX-dik 
vallásügyi törvénycikk életbeléptetését az előtte célszerű-
nek látszó utak- s módokon eszközölni méltóztassék; — 
ugyanezt indítványozza a nagykárolyi egyházmegye is. E 
tekintetben egyházkerületünk a négy egyházkerület egye-
temes conventjének intézkedését bevárandja, melynek 
összehívása iránt superintendens ur már tett is lépéseket, 
de még ideje eljöttnek nem találtatott; azonban,ha jövő gyűlé-
sig elkerülhetlen megtartandó lenne, ez esetben a mult év 
september 25-kén Debrecenben tartott conventre kineve-
zett tagok egyházkerületünk képviselésére megbízatnak. 

24. A 18 éven felüli ifjak a Gelei-féle 69-dik kánon 
értelmében, kivétel nélkül házasságra bocsátandők és meg-
esketendök; ellenben a szabadságos katonák az 1848-dik 
év előtt is kötelező Josephina constitutio ide vonatkozó 
cikke értelmében elbocsáttatásuk előtt össze nem eskettet-
hetnek, önkényt értetvén, hogy az ily helyzetű egyének is, 
ha az illető megyei tisztviselők bizonyítják, hogy nem k a -
tonák, összeeskethetők. 

23. Az alsó-szabolcsi egyházmegyébe kebelezett 
nánási egyház presbyteriuma a segédlelkészt rendes lel— 
készszé választván: miután sem a választás, sem az elvá-
lasztott lelkész egyénisége ellen semmi nehézség sem 
forog fen, megerősíttetett. 

25. A beregi egyházmegyében a vásáros-náményi 
egyház helyettes lelkészét választván rendes lelkészszé, 
de a, tractus bele nem egvezvén, fölebbeztetett. Méltányolja 
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ugyan egyházkerületi consistoriumunk az egyházmegye 
azon törekvését, miszerint az érdemesebb s régebben szol-
gáló lelkészeket, előléptetés utján kívánná jutalmazni; 
méltányolja egyszersmind az egyházmegyének ez érdeket 
elösegiteni célzó statútumait, s azoknak fentartását ott, a 
hol kivihető, s átalános kánonokba nem ütköznek, semmi-
képen nem gátolja: azonban jelen esetben semmi nehéz-
ségek nem forognak fen a hivatolt statútumokon ki-
vül, sőt az egyháznak az elválasztotthoz való szinte kivétel 
nélküli általános ragaszkodása nyilván látható, consistoriu-
munk nem látja helyét sem a maga, sem az egyházmegye 
statutumai szigorú alkalmazásának, minélfogva a náményi 
lelkészválasztást helybenhagyja és megerősíti. 

29. A nagyszalontai tractusbeli nagyszalontai egyház 
is segédlelkészét választván rendes lelkészszé: miután ez 
az egyház közbizodalmából és ragaszkodásából származott, 
sőt az egyházmegyei gyűlésnek is helyeslésével történt: 
megerősíttetik. 

31. A fekete-pataki tanitó levelében megigérkezvén a 
fekete-ardói egyház követeinek, hacsak a XXIV-ik kánon 
értelmében mindkét állomástól elesni nem akar, adott nyi-
latkozatának kötelező ereje alól föl nem mentetik. 

42. Révész Bálint főjegyző ur jelenté tek. özv. Auer 
AndrásnÖ 10,000 forintnyi kegyajánlatát a kis templomban 
emelendő orgonára. A hálás köszönet jegyzőkönyvileg s 
külön megküldendő levélben is kifejezendő. 

62. Egy kinevezett tanügyi választmány az akadémiai 
tanárkar által az 1 8 6 ^ - d i k iskolai évre beadott tantervet, 
a főiskola alsóbb osztályait is figyelembe vévén, ugy dol-
gozandja ki és adandja be az augustusi közgyűlésre, hogy 
az akadémiai tanfolyamba necsak a jogi tudományok, ha-
nem a történelem és latin irodalom is be legyenek osztva. 

76. Az „egyházi népkönyvtár" ügye jővén tanácsko-
zás alá, e célszerű vállalat megszüntetése elrendeltetett 
anyagi és szellemi részvétlenség miatt. 

83. Az énekeskönyvek kis alakban,finom papirra nyom-
tatása is, minélfogva könnyen hordható és elteheto lenne, 
a mivelt osztály is örömestebb vásárolná, és templomi alka-
lomkor inkább hordaná magával: közgyűlésünk határozata 
alá terjeszteték. 

84. Az agentialis pénztár bevétele a mult évben volt 
5209 ft. 6 kr., kiadása pedig 5480 ft. 

102. A gr. Rhédey László hagyatékából a debreceni 
főiskolát V6, azaz 7068 ft. 63 kr. illeti Vári Szabó S. 

MÉNFŐ ÉS EV. ISKOLÁJA. 
Szíves adakozóknak többszörös jótéteményeit köztu-

domásra juttatni nem hízelgés : illő ezt tenni háladatosság-
ból; jó lenni, az érzéketlenek és magoknak valók serken-
tésére. — Ménfő Györmegye legjelesebb bortermő hegy-
láncolatának délnyugoti végcsucsán elterülő hegyi helység, 
melynek lakosai jobbadán bortermelésből és nagyobb s ki-
sebb földbirtokosok gabonás mezeiknek letakaritásából szer-
zik be mindennapi szükségeiket: nem levén nekik semmi 
úrbéres szántóföldjük. Itt körülbelül 45 ágost. hitvallású ev. 
család is lakozik, az egész szőlő hegyen széjjelszórt há-

zakban.— Egyházi tekintetben ezen ev. hívek a nagy-ba-
ráti anyagyülekezetnek — mely hozzájok, gyalog utazva 
egy igazi magyar órányira esik — egyik kiegészítő részét 
teszik. Iskolakötelezett gyermekeik régibb időben a nagy-
baráti iskolába küldettek — ha küldettek, hegyen völgyön, 
árkon, bokron, mély vízmosásokon s tiltott szőlöbarázdá-
kon keresztiil-kasul; nem ritkán a pajzán róm. calh. neven-
dékséglöi csufollatva, megdobáltatva, megcibáltatva s r eá -
jok uszított ebek által kergettetve. Utóbb némely esztendők-
ben egyik vagy másik lakostársuknak üres szobáját bér -
lelték ki, s azután mindaddig mentek, mig valahol egy el-^ 
aggott, vagy kenyere vesztett tanítót foghattak gyermekeik 
téli tanítására, kik hasznot nagyon keveset, roszat pedig 
magokviseletével a gyermekek és nép között eleget tettek. 
Most utolsóbb években, midőn a nevelés ügye szeretett 
nemzetünk alsóbb rétegeiben is kezd mély álmából ébre-
dezni, ezen hegyi lakásokban is felébredett az a sz. buzgó-
ság : hogy magok megerőltetésével is megkísértik egy ál-
landó iskolának s iskolalanitónak kiállítását. — Isten a sz. 
és jó igyekezetet, kegyelmének áldásaival igéri s szokta 
előmozdítani! — Annyira vannak is már szándékjok telje-
sülésében, hogy a magok között összeadott néhány száz fo-
rintokra menő gyűjtéssel, e mellett a közelebb eső némely 
esperességi gyülekezetek több-kevesebb adományaival, ki-
válókép pedig a győri ns. Convent szép segélyezésével: 
nemcsak iskolaházat s iskolatanitói lakot, hanem ehez r a -
gasztva, egy kis igénytelen imaházat is tudtak építeni az 
általuk szintén pénzen vásárlott meglehető tágos területen. 
— Egyik szent és buzgó törekvés a másikat szüli ! Látván 
ugyanis a közöltök találkozó némely buzgóbb tagok, hogy 
mit eddigelé a szent célra áldoztak, az javaikban majd 
nem észre sem vehető: eltökélték magokban, hogy egy ha-
rangot is szereznek (Grünwald András szőlőbirtokos egyik 
társuk e harang megszerzéséhez száz osztr. forinttal j á -
rult!). — Az uj acél harang nt. Karsay Sándor esperesünk 
közbenjárásával Westpháliából nemcsak megérkezett, ha-
nem lábán is áll: gyönyörű szavával behangozza az egész 
hegyvidéket; imára buzdítja a hiveket; siratja az elhunyta-
kat ; és hála az egek urának! — még eddig tűzvészt jelen-
teni nem kondult meg — s vajha meg se kondulna soha. 
Lábát e rozsda ellen befeketített négymázsás és huszonhat-
fontos szép harang, nem hozta vele pénzért a németektől. 
Tettes Hász János ur, ki az egyházak s tanítóik iránti 
nagylelkűségéről eléggé ismeretes már superintendenti-
ánkban, ingyen ajándékozta és helyére is hozatta azt, 
Ígérvén, hogy továbbra is számolhatnak kegyes segedel-
mezésére a szegény, de dicséretes igyekezetü hívek. — 
Most legközelebb az állandó s rendes tanítónak állomása 
várja — mind fizetésére — mind teendőire nézve a vég-
elhatározást. Erre nézve is van már bemutatva a hívek ál-
tal ígéretbe tett annyi fizetés, a melyből, ha rendesen, mint 
kell, kiszolgáltatik: hanem is egy családos atya, de egy fia-
tal egyén megéldegélhet. Szükséges volna a fizetést többre 
emelni: de ez alig fog kivihető lenni, mert az anyaegyháznak 
fentartásához kívántató illetékeket, ugy a lelkészi járandó-
ságokat az ily esetekben csorbítani tilalmas, ezenfelül a 



nagy-baráti iskolatanitónak templomi szolgálaljára is mara-
dand fen fizetnivalójok a ménfőieknek. ] 

És ime! itt Ménfőn voltunk jelen mult apr. hó egyik 
vasárnapja délutánján az ev. iskolás gyermekek téli tanul-
mányaik ugy mondatni szokott examenjén; (fájdalom ! a 
nyári iskola esperességünkben sürgeltetik ugyan — de 
csak nevéről ismeretes; — ugy nincs köszönet a vasár-
napi iskolázásban is). — A most is még csak vándor madár-
ként egy télre fogadott tanítónak szorgalmával s ügyes-
ségével, mint szinte a tanulók előmentségével is mindnyá-
jan meg lettünk elégedve, és bizonyíthatjuk, hogy örömmel 
hallgattuk végig a próbatétet. — Azonban örömünket 
a próbatét bevégeztével kettősfokra emelte egy derékjelen-
volt győrvárosi uri egyén fogadástétele, ki azt ajánlotta, 
hogy élte fogytáig évenként adni fog a ménfői iskola gyá-
molitására tiz forintokat, oly kikötéssel, miszerint e pénz-
ből a legszegényebb egy pár tanulók helyett a taridij fizet-
tessék, és a legszükségesebb tankönyvek ezeknek vétes-
senek meg négy-öt forintig, a többi pedig az iskolai köz-
költségek pótlására fordiltassék. Ezenkívül pedig azt is 
igérte, hogy minden évben a lelkész és tanitó urak elitélése 
után a legkitűnőbb két tanulógyermeknek hasznos köny-
vekből álló ajándékocskákat is fog küldeni. Hálás szívérzé-
sekkel éltettük ezen már több izbeli jóltevöjét a segély nél-
kül igen is szűkölködő kisded iskolai nyájnak. De mit tartóz-
kodnám kimondani, hogy e lelkes pártfogó nem más, mint 
a nagy-győrvárosi ev. sz. gyülekezetnek előbb számos 
éveken által volt lakadatlan szorgalmú gondnoka, — külö-
nösen a díszes egyházi épületek létre hozása körül; azóta 
pedig a gyászos emlékű leélt s a győri népes gyülekezetet 
is sajnos eseményekkel sujtolt 12 éveken keresztül a mai 
napig ennek szeretve tisztelt s érdemteljes felügyelője, t. 
Perlaky Dániel ur. De miért tartózkodnám azt is még ez 
alkalommal felhozni hogy ő az: ki ezelőtt több években 
a mi esperességünkben több tisztes életű s magokat a ta-
nításban kitüntetett iskolatanitókat egész öltözet finom 
posztóruhákkal ajándékozott meg; hogy ö az, kinek ne-
vezetes segélyezését a bezi s kis-baboti evang. gyüleke-
zetek, amaz templomát, emez lelkésze lakhelyét illető-
leg, emlékkönyveikben az elsőbb helyeken jegyezhetők 
be ; hogy ő az, ki minden segélyezésremélló gyülekezetek, 
iskolák s egyes egyének irányában is hiven teljesiti azon 
apostoli intést: fiacskáim ! ne szeressünk csak szóval és 
nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal, — 1. Ján. 5, 
18.Ismétlem mindezekre nézve bátran tehát: Éljen sokáig, 
a mi édes hazánkban, kiválólag annak dunántulsó kerületé-
ben, nemzetiségét és vallásosságát több századokon állal 
kitüntetni szerető Perlaky-nemzetségnek ezen nemeskeblü 
sarjadéka, — a hírneves és örök emlékben maradandó 
Perlaky Gábor superintendens ezen egyik derék unokája; 
éljen szeretett neje, — a tántoríthatatlanul magyar érzelmű 
hölgy; éljen szép reményű uri családja; s az ő példás je l -
leme melegítsen fel sok hideg és részvétlen sziveket ama 
sz.-páli szózat hív követésére : mindenekkel jól cselekedje-
tek, különösen pedig a ti hiteteknek cselédeivel. 

F. J. n.-b. ev. lelkész. 

SZÁSZ KÁROLY ÉS MISKOLCZI ISTVÁN ESPERES URAK-
NAK FELELET A CANON ÉS CANONICA VISITATIO TÁR-

GYÁBAN EGYSZER MINDENKORRA. 

Már félni kezdettem, hogy canon és canonica visitatio 
érdemében írott s tisztelt szerk. ur által találóan mindent 
felpiszkáló cikknek nevezett soraim figyelem nélkül marad-
ván, ezen igen fontos ügynek tüzetes megvitatása alkal-
masb idők várásának cége alatt ismét elhalasztatik. De j e -
lenleg már azon kellemes helyzetben vagyok, hogy e lapok 
20-dik számában olvashatám Sz. K. ur ifjú tudós és fiatal 
esperes megkurtavasalt cikkét, melyben velem ellenkező-
leg canonainkat nem hózentráger-hanem nadrágszij- alapon 
próbálja fejtegetni, csakhogy oly hangon, melyen egy tudós 
nem szól, Sz. K. urnák pedig még szólni nem lehet, nem 
illik. 

En, minthogy ügyért emeltem szót s ezen ügy r e -
formálásaért mindent eltűrni kész vagyok, Sz. K. urnák az 
ügy érdeméhez szép semmit, s csak főleg csekélységem el-
len intézett cikkét szánó mosolylyal átfutván, feleletem ezen 
nyilatkozattal rekeszthetném: hogy valamint cikkemmel 
csak a canon és visitatio fontos ügyére kívántam ébresztő-
leg hatni és tiszta szándékom mellett senkit sérteni nem 
akartam : ép ugy nem gondolok Sz. K. ur kirívó személyes-
kedésével. De minthogy egy helyen igy szól: Hogy lehet-
nek olyanok, kik maguk érdekében a visitatiót nem óhajt-
ják, ez nagyon természetes sbt.u ezen beszédét nem hagy-
hatom érintés nélkül. 

Bizonyosan nem gondolta Sz. K. ur, hogy épen ezen 
sorok által kényszerit engem erkölcsileg arra, miszerint 
megmutassam, hogy épen a magunk érdekében óhajtottuk 
volna a visitatiót, ha szerencsénk lehet vala hozzá, mert 
ezen visitatio meggyőződhetett volna a felöl, hogy midőn a 
mult év augusztus havában egy nagy német faluban — csu-
pán 16 családból álló magyar híveimmel együtt porrá ég-
tem, el nem csüggedtem, hanem dacára azon megróható 
hanyagságnak, melyet Külső-Somogy esperese mutat, — ki, 
bár hozzá rögtön írtam, még máig sem jelent meg e szánan-
dók között,— fölemeltem fejem a porból s magam ifjú atyafi 
létemre is bátorkodván 100 o. é. fton felül járulni szeretett 
kis egyházam megmentésére, ezenkívül közel 300 o. é. ftot 
összeteremtvén, ma már 1000 o. é. ftban a templom kijavítá-
sára és cintetőveli befedésére megkötöttük a szerződést. 
Tetszik látni, hogy a visilatiotól félni okom nem volt. — Fél 
év óla Gyönkön vagyok, s ha megemlítem - • a mit külön-
ben itt soha senki nem olvasott volna, — hogy ezen ma-
gyar és német elemből álló s egymással folyvást torzsal-
kodó egyházban annyira sükerült a hitéletet fölelevenítenem, 
hogy már idáig 10,20krajcáronként s legfölebb 1 ftonként ho-
zott kegyadomány összegén Pestről egy márvány keresz-
telő medencét hozathattam s felállítási költsége is már 
együtt van; — ha megemlítem azt, hogy ezen zavargó egy-
háznak 1845-dik évtől fogva és igy- 16 év óta kin levő 
gondnoki adósságait — melyek évről évre át-s a canonica 
visitatio által aláírattak, én a jelen viszonyok dacára pusz-
tán erkölcsi hatalommal az utolsó évig behajtottam: kérdem 

* 



Sz. K. urat : van-c okom a jelenben félni a visitatiotól s nem 
légből kapott-e fölebb idézett diákos és petulans beszéde. 

A mi M. I. ur cikkét illeti: már erre teljes tisztelettel 
felelek. Mert bár a copernicum systema körül nagyon ha-
ragszik reám, de mégis meglátszik soraiban, hogy kezébe 
tollat azon nemes hév adott, mely ez általa épen akkor is 
hiven teljesitett kötelesség látszólagos megtámadásakor — 
keblében fellobbant. 

Azért mellőzve azon ellenem intézett szúrásokat, 
melyekre cikkem irányánál fogva elkészülve valék s melye-
ket a reformálandó canonok és különösen a rendezendő 
visitatioért örömmel szenvedek, csak e két rövid pontban 
szorítom össze feleletem: 

1853-dik év tavaszán dr. Schöpífer Károly a berlini 
tudós lapokban hirdette, miszerint ö a kopernikrendszer 
alaptalanságát kimutatja. Én — nem hencegés, hanem ko-
moly tudvágyból meghozattam magamnak a nevezett dr. 
müveit, s bár annak alapján a napot ostorhegyre venni nem 
akartain, óhajtanám, ha M. I. ur ama müvet megcáfolni 
tudná, legalább a fenálló tudós- rendszer dacára szabad 
lenne hinnünk e részben is a bibliának. 

A mi a második pontot nézi: azt mondja M. I. ur 
cikke végén, hogy az egyházi hivatalnokokat pelengérre 
állítottam. Ez azon állítás, melyet határozottan visszautasí-
tok. Mert igaz ugyan, hogy nem kapok minden levélzörre-
nésre egyházmegyei hivatalnokaink kaftányához, de azért 
mélyen, szivemben tisztelem én is az arra érdemeseket s 
Istennek hála! hogy egyházkerületünkben oly szép szám-
mal találkoznak, kik iránt szivem ezen hódoló tiszteletet 
érezi. 

Végül pedig, midőn az elfogulatlan olvasót a tisztelt 
szerk. ur által Sz. K. ur cikke alá tett jegyzetéhez utasita-
tanám, szabadjon megemlítenem, hogy én ama cikkirással 
csak előőrsön álló közvitéz akartam lenni, ki, miu.án a fel-
riasztó lövést megtette, a fölkelt tábornak megmutatja az 
ellent s bízza a dolgot a csapatok vezetőire. Kérem azért 
tisztelettel a vezéreket, méltóztatnának tudományuk éles 
fegyverével a kimutatott térre rohanni, ne pedig engem 
szegény közvitézt ütni, agyon üt engem ugy is nem so-
kára azon parochia, melyben laknom kellene, de a melynek 
felépítését az évenkénti canonica visitatio 50 év óta siker 
nélkül sürgeti, pedig nem sokkal azelőtt huzamos ideig 
föesperes lakott benne. Mányoky Tamás. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

VIII. 
Törökország Szilisztria nevü városában jegyezgetem 

e sorokat. Csendes este van; a vihar után bágyadt szellő 
leng, hasonló egy szenvedő kebel megtört sóhajtásaihoz. 
Jó hogy megmentett a Gondviselés, mely ha nem vigyáz 

reám : most már nem vagyok többé, s a lecsillapult hul-
lámok a török partra vetheték holttestemet. Nagy vihar 
volt; egy kis sajkán kellett mennem; a sajkát felboriták 
már-már a hullámok, de egy más hullám visszalökte, hogy 
a sajka vándorai az örvényben ne találják sírjukat. Meg-
menekültünk, hála a mennyei Gondviselésnek; s most 
nekem, a hol elhagytam, ott kell folytatnom, részben ismé-
telnem' leírását a pályának, melyet mindenütt, hová megyek, 
uj küzdelemmel, a léleknek uj véres küzdelmeivel kell foly-
tatnom és kezdenem. 

Galatzról irtam legközelebbi levelemet, s a hang, 
melyben irtam, nem minden aggódás nélküli volt. Istenem, 
hogy is ne aggódnám, ha szétszórt híveink, magyarjaink 
közt levén, látom magam előtt az akadályokat, melyek 
elriasztani igyekeznek, hogy az evangyéliomot s Istennek 
szent országát ne prédikálhassam. De mindenek dacára 
erőt vettem lelkem hánykódó érzelmein, s nem távozám, 
bár féltettek, nem, mig küldetésemnek itt is meg nem 
feleltem. Nagy keresés után találtam egy magyar embert, 
ki az ottani magyarokkal ismerős levén, római vallású 
létére, ajánlkozott, hogy velem jő felkeresni a reformátuso-
kat, magyarokat. Ugy lön. Bejártuk az egész várost, felke-
restük a magyarokat , s rnegmondánk, hogy templomi 
isteni tiszteletre, urvacsorálásra hol gyülekezünk össze. A 
meglepetés és öröm könyei közt ígérték magyarjaink, hogy 
eljönnek a templomi szolgálat helyére, s hálájokat nyilváni-
ták Istennek, hogy Galatzon is, hol még soha nem volt 
magyar prédikáció, édes anyanyelvükön hallhatják majd az 
Istennek szent igéjét. S a magyar ember, a ki velem járt , 
hogy köszöntött be ? Itt van egy magyar tiszteletes atyánk, 
jertek, akármiféle vallásúak vagytok. S jöttek szegény 
testvéreink, minden vallásfelekezetü magyarok; — én ki-
kérdeztem mintlétöket; egy-egy kis beszédet tarték minden 
háznál, textus nélküli prédikációt, s az őszinteség szavaival, 
mint ők elbeszélték lelki állapotukat, én ahhoz mérten 
igyekeztem elepedt lelkük kielégítésén. Szomorú prédiká-
lás, lelket szaggató minden vallás és erkölcs kötelező 
szentsége nélkül tévedezöknek hirdetni az Isten országát. 
Ifjak, nők, még alig hogy virulni kezdtek s már bűnösök, 
hitetlenek, vétkes életben levők nyilatkozatai: keserű, 
mélyen keserű hang egy az erkölcsi jót mindenkor imá-
dott, Isten országaért fáradozó s ezért mindent elszenvedő 
prédikátornak. De mindent át kell szenvedni, minden fáj -
dalomhabokon tul kell evezni a lélek sajkájával, ha a bűn 
és elhagyatottság örvényéből a már-már haldoklókat rév-
partra vezérleni epedünk. — Eljött az idő, a közönséges 
prédikáció tartásának ideje, s a nép, a magyarok a munkát 
elhagyva, összejöttek, a ki csak értesült, mind a német 
luth. templomházba, melyet kértemre a német lelkész át-
engedett; s íme az egyenként összekeresgetettekböl egy 
nagy számú templomi gyülekezet leve. Valami nagy nehe-
zen levétettem az ev. lelkészszel az oltárról a keresztet; 
elkészítettem a szent vendégséget, prédikáltam ; — 38-nak 
kiszolgáltattam az uri szent vacsorát, köztük hat volt még 
azelőtt kevéssel más vallású; — egy nőt, kinek semmi 
vallása nem volt, vallást adván neki, confirmáltam; éne-



keltünk, imádkoztunk, sirtunk közönségesen; vajha a ki-
hullott könyek megtermékenyítenék a bujdosásban elepedt, 
s-záradásra hajló lelki mezőt az evangyéliomnak és szent 
életnek! 

Nem lehet elismerőleg meg nem említenem a galatzi 
német ev. lelkész készségét, ki még orgonázott is urvacso-
rájávali élésünk ide alatt (ö egyszersmind tanitó is, és 
dicséretes buzgalommal), elébb már én ővele „Erős vá-
runk nekünk az Isten", Luther ezen örökbecsű énekét, 
énekelvén németül, mely meg nem mondhatom máskép, 
de reám ez alkalommal igen is illett. 

Hát a magyar éneket mint végzők? Galatz volt mos-
tanában a hely, honnan küldettek, szállíttattak Olaszországba 
a szabadságért harcolni menő magyar önkénytesek. Ezúttal 
is volt itt vagy 16 ; volt köztök kántor, tanitó s mindannyian 
nem az alsó rendből valók; közülök diktálta egy az éneket, 
csak az ö segedelmökkel végezheténk tisztességesen. Ok is 
áldoztak s hálát nyilvánítottak előttem Istennek, hogy 
a vallás áldását elvihetik magukkal. Én nekik is prédikáltam, 
— s mit prédikálhattam volna mást, mint hogy mindenütt 
őrizzék meg a magyar jellemet, erkölcsöt, becsületet; s 
hogy a lélek legszentebb érdekei Isten országának koszo-
rújába szépen betartoznak. 

Galatzon kimentem a hajósokhoz is, kik sokan vannak 
itt, főkép Pestmegyéböl, Dunavecse tájékáról; s mint örül-
tek, midőn mondám, hogy nekik prédikálni s urvacsorát 
szolgáltatni akarok, vagy isteni tiszteletünk helyén, vagy 
pedig a hullámok felett lengő hajón. De az én s az ö örö-
müknek vége leve, mert minden utánjárásom, kérésem 
dacára is annyira elfoglaltattak, hogy erre nem szabad volt 
érniek. De én mégis elmentem hozzájuk, s a kit elöl kap-
hattam, beszéltem neki, s igy mindenek dacára mégis pré-
dikáltam a hullámok felett. 

Galatzi híveink, a magyarok, nagyon kértek, hogy 
még ez évben látogassam meg. Ha Isten segit, meg is 
teszem; s itt és mindenütt, hol jártam, nagy örömöt, alig 
hihetőt, mutatának a hivek azon, hogy ezentúl, ha bajuk 
lesz, csak tudósítsanak, én minden lehetőt megteszek értük, 
ügyüket felveszem, a mi volt, fel is vettem, s igy már 
nemcsak névleg, de a valóságban a pitesti, ploesti általam 
plántált egyházak, s a Moldva és Oláhországban szétszórva 
levő református magyarok lelkipásztorságát bizta reám, 
gyenge vállaimra az én jó Istenem! 

Galatzról Ibrailába mentem, itt is ugyanazon többé,-
kevésbbé nehéz kellemetlenséggel találkozván: házról házra 
keresgélni a híveket, műhelyekben, a munkásság helyén, a 
vizek partjain; de bárha megtörődve is, megszoktam már 
a Krisztus igáját, s életem is többé nem az enyém. 

Ibrailában csak öt rendesen ott lakó család van, a 
többi csak ideigóráig ott tartózkodó házas vagy nem házas 
férj, nő, cselédek, nyaranként ide vándorló napszámosok; 
összegyűjtvén őket, prédikáltam nekik Mark. 1, 15. v. 
szerint: „Térjetek meg s higyjetek az evangyéliomnak." 
Urvacsorát itt is szolgáltattam, egy gyermeket confirmáltam; 
egy előbbi időkben ref. nőt, római hitre téritettet, anya-
szentegyházunk kebelébe, mint eltévelyedettet, de megtérni 

kívánót visszafogadtam. Ez a nő sirva jött hozzám; inodta, 
hogy másfél évvel ezelőtt férjhez menvén, kényszeríttetett, 
hogy római vallású legyen. De azóta nincs lelkének nyugta. 
Fogadjam be ismét közünkbe, ne nézzem bűnét, s én pré-
dikálván neki, visszafogadtam, s megáldoztattam. Itt is, mint 
Búzon az isteni tisztelet tartása után hallván meg némelyek, 
kiket fel nem találhattam, hogy itt vagyok: egész nap estve 
feléig áldoztattam az éhezőket, szomjuhozókat, mindenik-
nek külön prédikálván, — s kik az egyesekkel részesültek 
itt az uri szent vacsorában, számuk negyvenkettő. 

Ibrailában van egy angol missionarius, ki szintén 
jelen volt az isteni szolgálaton s meg is áldozott; kinek 
feladata csak az izraelitákat téríteni. Minden évben kettőt, 
hármat, vagy többet megtérít; iskolát tart; én is megláto-
gattam, ö is engemet, sokat beszéltünk a téritgetésröl, — 
s nagy kár, hogy az ö működésének áldása csak is a zsidók 
közt marad. 

De megváltam Ibrailától is ; elindult a hajó, s a hul-
lámok felett evezénk Törökország felé. A hajón mindenféle 
néppel, még a spionokkal való találkozást is, ezek kellemet-
lenségét miért sorolnám el ? Hisz a miket érnem kell, le 
nem Írhatom; lelkem átevez rajtok, mint az evező a habok 
felett, s elég, ha a léleknek meg kell próbálnia a habok 
dühét és erejét. De végre part felé közelgvén, a habok 
majd eltemettek; Szilisztriánál a török parton a vihar el-
kapván sajkánkat, már elkészültem a halálra egy perc alatt; 
elgondoltam átfutott lelkemen, hogy ide kellett jönnöm 
meghalni, de megnyugodtam, s Isten kimenté az ö szegény 
szolgáját. 

Törökországban Szilisztria nagy erősség, s itt pod-
gyászomat a legkisebb részletig kihányták, megvizsgálták. 
Itt kellett maradnom másnapig, mig a szélvész lecsillapul s 
néhány órai hajózás után Kalarászon lehetek. Megtudván, 
hogy van itt magyar orvos, elmentem hozzá; ö menekült, 
amerikai polgár, tiszta republikánus. Szives kértére nála 
maradtam, s mert máskép nem lehetett: társalkodás közben 
beszéltem az isteni Gondviselésről, s a hitnek szent dolgai-
ról. A férfi nejével együtt római vallású; neje ugy tisztes-
ségesen önakaratból meggyónt: felhozá a házi élet bajait, 
s viszontagságukat, s én megnyugtató szavakkal nyugasz-
talám meg a valláshoz ragaszkodó lelkét. 

Itt történt, hogy a török főrendőr (Effendi) éjfél 
előtt kevéssel hozzám jött, s mondá házi gazdámnak, nemde 
én egy általa várt szardiniai őrnagy vagyok? Én már f e -
küdtem ekkor, s az Effendivel csak nagy nehezen lehetett 
elhitetni, hogy én lelki dolgokban járó lelkipásztor vagyok; 
a házi gazda örömét fejezvén ki előtte, hogy hozzámentem: 
erre mondá a török, vajha közzénk is jönne egy apostol, 
ki megtérítene a felvilágosodásnak. 

A szilisztriai hegyormon a viharos nap után csendes 
idő van, midőn lelkem annyi különféle érzelmei között e 
sorokat jegyezgetem. Nem sokára indulok, s félnap talán 
elérek a kitűzött helyre. Most e jegyzést bevégzem; azután 
ismét elbocsátlak éltem hajója; a Gondviselés, mely eddig . 
megőrzött , vigyen , vezessen továbbra is , hogy ama 



mennyei révpartot mutathasd meg minél több bujdosónak 
a pusztaság és szélvész habzó tengerén. 

Isten velünk, ö a mi ótalmunk; — ö takargasson 
mennyei kegyelmével mindörökké! 

Törökország. Szilisztria, april, 27. 1861. 
Czelder Márton reform, lelkipásztor. 

T Á JEL O A. 
HIRDETÉS A GLOSIUS DÁNIEL ÉS SÁMUEL-ALAPIT-

YÁNYBELI ÖSZTÖNDÍJAK ÜGYÉBEN. 

A mult évi díjnyertes s a külföldi egyetemeken tanuló 
theologusok nyilatkozataiból kiderülvén, miszerint néhá-
nyan köziilök az első évnek leforgása után visszatérnek 
a hazába, azon lehetőségbe helyeztetik a fencimzett sti-
pendium osztogatásával egyházilag megbízott választmány, 
hogy uj folyamodásokra szólíthat fel oly ág. hitv. ev. 
theologusokat, kik valamelyik magyarországi theologiai in-
tézetben legalább két évig tanultak már. 

Az ösztöndij áll 105 o. é. forintból, vagyis 70 darab 
egyleti tallérból valóságos ezüstpénzben s húzható az é r -
dernesités esetében két egymásra következő évig, de csak 
valamely külföldi protestáns egyetemen s oly feltétel alatt, 
ha a díjnyertes ifjú ottan a hitvallási tanulmányokon kivül 
a philosophiát, beleértve természetesen a philologiát, s ki-
vált az erkölcstani philosophiát is, szorgalommal tanulja s 
magát előre kötelezi, hogy két év után külföldről haza-
térve, a pesti egyházgyülekezet tanodájában — ha az tőle 
kívántatnék — egy évig méltányos dij mellett segédtanári 
hivatalt viselni fog. 

Az ösztöndíjat elnyert theologus tartozik magát a dij 
fölvétele végett, — mely azonban neki csak közvetlenül a 
külföldre menetele előtt adathatik át — személyesen a vá-
lasztmány elnökénél Hunfalvy Pálnál Pesten bemutatni. 

A folyamodni akaró ifjakra nézve következők az ösz-
töndij elnyeréséhez végrendelelileg kiemelt kel lékek: 

1. A folyamodó legyen magyarországi születésű ságos-
tai hitvallású; 

2. Beszélje és értse tudományosan a magyar nyel-
ve t ; 

3. Legyen feddhetetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

A folyamodni akarók ezennel figyelmeztetnek, hogy 
sajátkezüleg magyar nyelven irt s az emiitett fogadalmakat 
tartalmazó kérvényeiket küldjék be bérmentve a választmány 
elnökéhez. Szervitatér 7-dik sz. a folyó év julius 15-dikéig. 
— Az említett kellékeknek kimutatására pedig melléklendők 
a gymnasialis bizonyítványok, a kétévi sikeresen töltött 
theologicus folyamról szólók, s különös bizonyságlevél a 
magyar nyelvbeni jártasságról. Végül világosan kiteendö a 
folyamodónak lakhelye, s az ehhez legközelebb eső 
postaállomás. 

Kelt Pesten, május hó 30-kán 1861. 
Haberern Jonathan, Hunfalvy Pál, 

mint választmányi jegyző. a Glosius-választmány elnöke. 
Szervitatér, 7-dik sz. a. 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missió számára : A szeghalmi 

ref. egyház és lelkésze Tatár János ur 5 ft. 
A libánonvidéki keresztyének számára: A szeghalmi 

ref. egyház 5 ft. 
A nemes-oroszi egyház, lelkész és tanitó számára: 

A szeghalmi ref. egyház (az egyháznak) 2 ft. — a lelkész-
nek 2 ft. — a tanítónak 1 ft. 

A pesti prot. árvaintézet számára: A szeghalmi ref. 
egyház 1 ft. 

A magyar akadémia alaptökéjére : B. E. Eperjesen 
20 kr. Marczy János magán-taniló 1 ft. Stehlo János lel-
kész 4 ft. 

A marm. szigeti iskola számára: A szeghalmi ref. 
egyház és lelkésze 5 ft. 

A prágai ref. egyháznak; a szeghalmi ref. egy-
ház 1 ft. Szerk. 

— Az eperjesi collegiumi Schwarcz-féle alapítványra 
legközelebb adakoztak: Tiszt. Fizély Frigyes helybeli ta -
nitó 1 ft. t. Vaskó János margonyai evang. lelkész ur által: 
báró Kornis N. 10 ft. Dessewffy Albert 10 ft. Vaskó Tamás 
2 ft. — t. Czapkay Náthán zsegnyei lelkész ur pedig g y ű j -
tött 5 ftot o. é. 

Kelt Eperjesen, junius hó 4-kén 1861. 
Sztehlo János, 
evang. lelkész. 

Felelős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

HIRDETÉSEK. 

Csödhirdetés elemi fitanitóságra. 
A kecskeméti reform, egyházban egy elemi fitanitóság megürülvén, annak betöltésére^ ezennel csőd nyitta-

tik. Évi fizetés 420 forint o. é. és minden növendéktől 40 o. é. krajcár ; a növendékek száma mintegy hetvenre tehető. 
Kik ez állomásra jelentkezni kívánnak: folyamodványukat bizonyítványaikkal és önéletrajzukkal együtt, folyó évi julius 

•1-sö napjáig a kecskeméti reform, lelkészi hivatalhoz beküldeni el ne tnulaszszák. 
Kelt Kecskeméten, május 26-án 1861. Kovács László, egyházi jegyző. (3—3) 



Olcsó bibliák és uj testamentomok 
LEGÚJABB JEGYZÉKE!| 

Az összes protestáns közönséghez, különösen a protest. egyház községek tiszt, lelkészeihez 
s tanítóihoz! 

Azon buzgó óhajtástól vezéreltetve, hogy a szentírás a prot. népnek, kivált alsóbb és kevésbé vagyonos osz-
tályaiban minél nagyobb elterjedést nyerhessen, alulirt a szentírásnak és uj testamentomnak uj 

rendkívüli olcsó kiadását eszközölte. 
Ezen különféle kiadású és kötésű szent könyvek, kiadó-hivatalomban (Pest, himzö-utca 1-sö szám) mindenkor kaphatók 

következő árakon: 
im mai m i 

9 I 
azaz: 

Istennek o és nj testamentomában foglalt 
EGÉSZ SZENTÍRÁS. 

Magyar nyelvre fordította 

KÁROLI GÁSPÁR. 
Nyolcadrét, Corpus betűvel, 1360 lap. 

Angol bőrbe kötve, ára 
Finom ,, „ aranyvágással . . . . . . . . . 

Nagy-nyolcadrét, Cicero betűvel, 1180 lap. 
Angol bőrbe kötve, ára 
Finom r> » aranyvágással ára 

UJT 

1 ft. 3 0 kr. ujpénzben. 
2 ft. 50 kr. 

2 ft. 
3 ft. 

azaz : 

a mi urunk Jézus Krisztusnak uj szövetsége és a zsoltárok 
könyve. 

Magyar nyelvre fordította 

K Á R O L I G Á S P Á R 
Nyolcadrét 544 lap. 

angol bőrbe kötve, ára 
Finom „ „ aranyvágással . . . . . . . . . . . 

Tizenhatodrét 678 lap. (Zsebkiadás). 
Angol bőrbe kötve, ára 
Finom „ „ aranyvágással . . . . . . . . . . . 

A pénzöszletek beküldése bérmentesen kéretik. A szállítás a megrendelő költségén történik. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala. 
Pest, junius hóban 1861. (Pest, himzö-utca 1-sö szám). (3 — 2) 

Pályázat tanári állomásokra. 
A pestvárosi föreáltanodában üresedésbe jött hat rendes tanári tanszékre pályázat nyittatik. 
1-ször. A történelmi és földrajzi tanszékre. — A megválasztandó tanár feladata a világtörténelem mellett 

a magyarok története, — az ó és újkori földrajz tanítása ; melléktárgyul ide csatoltatik az ész-és lélektan tanítása a VI. 
osztályban. 

2-szor. A németnyelvi tanszékre. Feladata a német nyelv tanítása mellett a földrajz elemei tanítása. 
3-szor. A természetrajzi tanszékre. — A természetrajz: állat,- növény,- ásvány- és földtan tanítása mellett 

4 0 kr. ujpénzben. 
90 kr. „ 

20 kr. ujpénzben. 
50 kr. 



mint melléktárgyat rendkivülileg tanítja a latinnyelvtan alaktanát, szófüzését, magyarázza Cornelius Nepos, Phoedrus 
és C. Jul. Caesar munkáit. 

4-er. A természettani (Physica) székre. Oktatja a természettant eleinileg és mennyiségtani alapon, ezenfölül 
az alsóbb osztályokban a számtant. 

5 -szőr . A mértani s ábrázoló mértani tanszékre. Tanítja: a mértani rajzot, az ábrázoló mértant, építészetet, 
géptant és géptani rajzot. 

6-szor. A szabadkézi rajztani székre. Tanítja a szabadkézi rajzot, rajz és gyps-minták, és természet után. 
A pályázat utján megválasztandó hat tanárral együtt a pesti föreáltanoda tanári kara állani fog tíz rendes 

tanárból. 
Ezen tíz rendes tanár közül választatik egy állandó igazgató. 
Az igazgatói állomás ugyancsak most levén betöltendő, erre nézve is pályázat nyittatik oly móddal, hogy 

akár a most meglevő négy rendes, akár a pályázó uj tanárok közül az, ki az igazgatóságra magában hivatást érez, pá-
lyázhat az igazgatói állomásra. 

A pályázat további föltételei: 
1. Az igazgatóban megkívántatik, hogy nem csak a magára vállalt tantárgy, hanem általában az iskolai tan-

tárgyak tanmódszeres tanításában, s ezenkívül az iskola vezetését s igazgatását illető ügyekben kellő jártasság- és ta-
pasztalással bírjon. 

2-szor. Minden egyes tanárra nézve: hogy tanári képzettségét hiteles okiratokkal támogassa, ezek nem 
léte, vagy e feletti kétség esetében a magára vállalandó tantárgyakból, és a tanítás tudományából szakférfiak előtt nyil-
ványos vizsgát álljon ki ; gyakorlott s ismeretes tanárok elönynyel birnak. 

3. A megválasztott tanár az intézet szellemi s erkölcsi vezetésében nem csak mint oktató, hanem mint 
nevelő is tartozik az összes karral közös részt venni. 

4. A pályázat utján megválasztott tanár csak egy évi sikeresnek bizonyult működés után erősíttetik meg. 
5. Az igazgató 12, a rendes tanár mintegy 20 órára köteleztetik hetenkint. 
Az igazgató évi dija szabadlak a reáltanoda épületében s 1400 ft. oszt. ért., — minden egyes tanár tisztelet-

dija 1200 ft. o. ért. 
A pályázók folyamodványaikat a szükséges bizonyítványokkal f. évi Julius 15-ig küldjék be Pestre Kacskovits 

Lajos tanácsnok úrhoz Lipót-utca 20 sz. házba. 
A pályázat eredménye f. évi augustus elején hírlapok utján fog közöltetni. 
Jegyzet. A történelmi és természetrajzi tanárokra nézve megjegyeztetik, hogy a tantárgyaikhoz csatolt 

mellék-tantárgyak : az ész-, lélektan és a latinnyelvtan tanítása nem olyan feltétel, melynek nem teljesithetése akadályozná 
a pálya elnyerését. 

Kelt Pesten, május 25-kén 1861. 
a pesti föreáltanoda igazgató bizottmánya. (3—3) 

P á l y á z a t . 
A soproni evang. gyülekezetnél a külvárosi felső leányosztályu tanítói hely betöltendő. Ezen állomással 472 

ft. 50 kr. o. é.-böl álló évi rendes fizetés van összekötve. 
E helyre meghívandó tanitó a helybeli evang. árvaház felügyeletét s vezetését is egy próbaévre veendi áltpl, 

a mely hivataloskodásért jutalom fejében 157 ft. 50 krból álló évi dij, szabad lakás, fűtés, mosás, világítás, ö s neje szá-
mára az árvák asztalánál egész tartás, azonkívül egy, az árvaház számára felveendő szolgáló évi bére van meghatározva. 

Ellenben kötelességévé tétetik a meghívandó tanitónak az intézetünkbe felvett árvák étkezése s fehér ruhájok 
mosásáról, — havonkénti számadás mellett — gondoskodni, s ezek nevelése fölött nejével őrködni, illetőleg azt vezetni, 
a miben egy segédtanító által, ki az intézetben lakik, s ezáltal el is tartatik, gyámolittatik. 

A folyamodók, a kiknél a német és magyar nyelv tökéletes ismerete feltételeztetik, oda utasíttatnak, ebbeli ké-
relemlevelöket f. é. julius hó 15-dikéig az alulirt presbyteriumnak átküldeni. Sopron junius hó 10-kén 1861. 
(2—1) A soproni ág. hitv. evang. gyülekezet presbyteriuma. 

A tiszai ker. Nyíregyházán létező evang. tanitóképezdében a jövő iskolai évben hat uj tanuló vétethetik fél, 
még pedig a következő feltételek alatt: 

1) A felveendő a hatodik gymnasialis osztály bevégeztéröl, ugy mint tiszta erkölcsi magaviseletéről imagát 
igazolni képes legyen. a. i 

2) A zongorám játszásban annyira jártas legyen, hogy egyes zenemüveket, rövid elkészülés után meglehe-
tősen eljátszhasson. 

3) A bibliai történetben, a kátéban, az egyházi énekekben jártassággal birjon, ugy mint a kellő éneklési 
tehetséggel. 

4) Kisebb irályi gyakorlatokat helyesen, szabatosan irni képes legyen. 
A sajátkezüleg irt folyamodványok a kellő bizonyítványok mellékletével jul. 15-kéig az igazgatósághoz be-

küldendők, melyekre a válasz jul. 31-kéig kiadatni fog. * 
Jegyzet. 1) Ki a fentebbi kellékekkel nem bir, személyesen Nyíregyházára ne fáradozzék, mert más feltéte-

lek, mint a fentebb Írottak alatt tanítványul el nem fogadtatik. 
2) Netaláni szegény, de jeles és szorgalmas ifjak ingyen szállással és ebéddel láttatnak el. 
Kelt Nyíregyházán, junius 2-kán 1861. Tregjár Pál, Noszág János, 

h. felügyelő. igazgató tanár. 

Pest, 1861. Nyomatott Enge l és Mandellonál , ( E g y e t e m utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-

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

* 

ELŐFIZETÉSI DIJ: 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 'á 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 akiadóhivatalban. 

HIRDETESEK 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 
1861. 2-dik félévi folyamára. 

Midőn lapunk jövő félévi folyamára ezennel előfizetést nyitunk, nem szándékunk új Ígéretekkel állani elő. 
Elegendőnek tartjuk megemlíteni röviden, miszerint programmunkhoz, valamint eddigi eljárásunk irányához és szelle-
méhez, miket az eddigi folyamokból, reméljük, eléggé ismer az olvasó közönség, ezután is lelkismeretesen hivek mara-
dunk. A miben az ujitást és változtatást magunk ohajtanók legjobban, az volna, ha lapunk belbecsét minélinkább emel-
hetnök és fokozhatnék; ez azonban saját jó akaratunk és igyekezetünkön kivül t. munkatársaink szellemi támogatásától és 

a prot. közönség anyagi gyámolitásától függ. 
Azt sem tartjuk szükségesnek, hogy lapunknak, mint az egyház és nevelésügy egyik közlönye létezésének 

szükségét fej tegessük; eléggé mutatják azt egyházi és iskolai érdekeink, melyeknek ügyében szolgál és azon szellemi és 
anyagi gyámolitás, melyben hitrokonink részéről évenként mindinkább részesül. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 f t . 40 kr., félévrv 3 f t . 70 kr., helyben 
egész évre 7 ft., félévre 3 f t . 50 kr. — Gyűjtőknek minden 6 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Ez év kezdete óta fő-lapunkhoz csatolt „HÁZI KINCSTÁR," mely mint családi lap, föérdemét abban keresi, 
hogy népszerű tartalom és előadás által kedves vendége lehessen minden prot. háznak, szinte folytattatni fog. Azonban 
hallatlan csekély ára mellett e vállalat ez éven túlra való fentartása csak ugy lesz lehetővé téve, ha szerencsések leszünk 
a népirodalom ezen ága iránt a részvétet annyira felfokozni, hogy előfizetőink száma legalább is kétannyi legyen, mint most. 

Előfizetési ára : egész évre 2 ft., félévre 1 ft. Gyűjtőknek minden 8 példány után egy tiszteletpéldányt adunk. 
Egyúttal felhasználjuk ez alkalmat annak kijelentésére is, miszerint az általunk eddig is szerkesztett PRO-

TESTÁNS NAPTÁR nyolcadik évi folyamába lép s mint tulajdonunk, a jövő évre is meg fog jelenni. 
Előlegesen mondhatjuk, miszerint elkövettünk mindent, hogy a jövő évi folyam az ö megelőzőinek ne csak 

méltó társa legyen, hanem a mennyiben ezt még bővebb, válogatottabb és tisztán protestáns szellemű s erkölcsi irányú 
tartalommal láttuk el, azokat még fölül is múlja ; különösen gondoskodtunk arról is, hogy e jelen folyamban is minél 
több, a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokainak arcképeit és életrajzait adhassuk. Egyszersmind sajnálkozással j e -
lentjük azt is, hogy nagyon szerettük volna a jelen folyamnak árát lejebb szállítani; azonban a papírnak a jelenlegi zava-
ros pénzviszonyok miatt több mint 3 0 % - a l emelkedett drágulása miatt, ezt világos károsodás nélkül semmikép nem 
tehetjük. 

Szíves tisztelettel kérjük azért a tisztelt olvasó közönséget, hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor mél-
tóztassanak csak annyit kijelenteni, hogy az augusztus hóban okvetlen megjelenendő naptárból hány példány szükségel-
tetik egyik vagy másik gyülekezetben, — és mi a legnagyobb pontossággal megküldendjük a nem előfizetés, csak be je -
lentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Nem különben tisztelettel kérjük fel azokat is, kiknél még tavalyi példányok árai vannak, hogy 
azokat, már csak a tavalyi veszteség némi kárpótlásaid zs, minél 'előbb beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt Pesten május 30-kán 1861. 

Dr. Ballagd 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 . 



MAGÁN-NÉZET AZ EGYHÁZI GYÁMOLDA 
ÜGYÉBEN. 

A m. évi Prot. Egyh. és Isk. Lap 49. szá-
mában nagy figyelmet érdemlő cikk jelent meg, 
az egyházi ügyek által nagyon érdekeltnek ta-
pasztalt B. M. urnák tollából, e cim alatt: „Ho-
gyan lehet a papi gyámoldák tőkéit biztosan és 
gyorsan szaporítani ?" melyet M. D. barátunk 
jónak látott az ugyanazon évi Prot. Egyh. és 
Isk. Lap 52-ik számában: „Több szempontból 
átvizsgálni," megkérve végsoraiban tisztelt B. 
urat, hogy e miatt ne számitsa őt a gáncsoskodó 
és feltűnni akaró tudákosok közzé, kiknek nem 
válaszolni előre kijelentette. 

Megvallom, hogy én sem vágyom a gán-
csoskodó s feltűnni akaró tudákosok közé szá-
míttatni, kik arra sem érdemesek, hogy becsüle-
tes választ nyerjenek: ugyanazért késtem mind-
eddig az említett cikk egyik súlyos vádakkal 
megtömött pontjától eltérő magán-nézetem közre-
bocsátásával. De, már mindegy; tovább nem 
késhetem. Ha B. urnák szabad lehetett azon 
gyámoldai tervnek áttekintése után, melyet vele 
egy tisztelt lelkész barátja közlött, elmondani, 
hogy Ő „az özvegynek a segélyben azon arány-
bani részesülését, melyben férje az évi betételek-
hez járult, embertelennek, igaztalannak s Jézus 
tanaival ellenkezőnek találja": reménylem, sza-
bad lehet nekem is, az egyházi gyámolda ügye 
által személy- s családilag érdekeltnek, az ellen-
kezőt állítanom, gáncsoskodás és feltűnni akaró 
tudákosság bűne nélkül. 

Ezt tennem annyival mulhatlanabb; mert 
épen egyházmegyei, már közgyülésileg helyben-
hagyott, de az említettekkel ugyanazon fajú 
vádak fojtogató nyomása miatt életbe két éven 
keresztül sem léptethetett egyházi gyámoldánk 
ügye kívánja, hogy az ellennézetek tisztáztassa-
nak: mely okon azt is ki kell jelentenem, hogy e 
soraim nem szorítkozhatnak egyedül B. ur vád-
állításaira, hanem azokra is ki fognak terjesz-
kedni, melyek ez ügyben némely tisztelt lelkész-
társaim által nyilvánosan, egyházmegyei gyűlé-
sen elmondattak. 

B. ur, és a vele egy nyomon beszélők, nagy 
súlyt helyeznek abban, hogy némely szegény 
lelkész nyomorult fizetés mellett kénytelen éle-
tét letengeni, mig más sem tudományban, sem 

erényben nem magasabb, de szerencsésebb tiszt-
társai gazdag jövedelemben duskálkodtak j s 
ezért embertelenségnek állítják az ilyennek fele-
ségét, mint az özvegyet is, kisebbé tenni a gaz-
dag papnéknál; más szóval: „embertelenség," 
hogy midőn a lelkészek jövedelemaránylag három 
osztályba soroltatva fizetnek, özvegyeik is a 
befizetési osztályzat szerint nyerjenek segélyt. 

E vádra, mely nem kevesb gyanúsítást, 
mint keserűséget foglal magában, feleljen a gya-
korlati élet, melynek én csak tényeit idézem. — 
Nem említve, hogy 28 egyház közöl, mennyi t. i. 
a mi egyházmegyénkben számláltatik, alig fog 
találtathatni 3 , mely lelkészének mindenben 
egyenlő jövedelmet adjon, mégis a 28 közöl 12-
nek lelkésze bizonyosan egyenlőn köteles lesz 
befizetni; — azt sem említve, hogy egyenlő jö-
vedelem mellett is, már maga az egyház helyi 
fekvése, vagy a lelkész hivatalos állása s kedély-
hangulata , különböző súlyt vethet a befizetési 
teher mérlegébe, — nem szabad kifelejteni a 
számításból , hogy a lelkészi jövedelmet nem 
kizárólag a gyülekezetek osztályzata szabja meg; 
mert hány lelkész van másod s harmad osztályú 
egyházban, kinek vagy tulajdon örökség szerinti 
vagyona, vagy szerencsés házasság által szerzett 
birtoka több jövedelmet biztosit, mint az első 
osztályú egyház lelkészének, ki sem szüléi, sem 
neje után birtokot örökölni szerencsés nem lehe-
tett, legdúsabb jövedelme ? hány első osztályú 
gyülekezetbeli lelkész van, kit az isteni gondvi-
selés a házi csemeték oly szép seregével áldott 
meg, hogy ezeknek neveltetési gondja miatt, 
bővebb jövedelme mellett is, ssyát szájától kell 
megvonnia a jó izü falatot, s szinte betűi értelem-
ben, rongyoskodnia, mig némely másod s harmad 
osztályú gyülekezetbeli lelkész az ily áldást 
csak nevéről ismeri, s szűkebb jövedelme mellett 
is minden jót s drágát élvezhet hites társával ? 
Világos példát hozhatnék fel. Ismertem első 
osztályú egyházbeli lelkészt, ki családi szeren-
csétlen végzete miatt elhunytakor adóssági terhet 
hagyott örökségül, — ismerek harmad osztályú 
gyülekezetbeli lelkészt, ki 30—40 ezer forintról 
hazugság nélkül elmondhatja, ha titkolózni nem 
akar: mind ez az enyim ! — Melyik élete már 
tengődés ? melyiké duskálkodás ? melyik özvegye 
kisebb ? melyiké gazdagabb ? melyik szegény ? 



vádak nélkül nem fogom megnyitni számat. — 
A tatai reform, egyházvidékben. i. t. 

— — —'O*— — 

KÖNYVISMERTETÉS. 

E lapok legutóbbi számában egy cikk jelent meg Bras-
saitól, melyet, a bölcsészet ügyében irt közleményeimre vo-
natkozólag, világositó szóként intéz e lapok olvasóközön-
ségéhez. 

A |Nem akarok én ezen cikknek pontonkénti taglalásába 
bocsátkozni. — Ha csak annyi volna benne, miszerint Bras-
sai Sámuelnek, az erdélyi muzeum igazgatójának, ki az 
akadémiai tagságra is csak azért nem juthatott el, (a mint 
ezt ő maga szükségesnek látta itt elmondani), mivel egy 
akadémiai tudóst figyelmeztetett, hogy illőbb és hasznosabb 
volna az akadémia értesítőit olvasni, mint zongorát han-
golni; — hogy neki, mint megközelithetlen nagyságnak 
derogál velem, ismeretlen ifjú emberrel polemizálni, ha e 
mellett csekélységemet még a valaminél — cikksorozatomat 
a semminél is kevesebbnek mondotta, — szóval megsértett 
büszkeségének érzetében akármiként fejezhette volna ki 
irányomban lenézését: akkor én Brassainak e cikkét bizo-
nyosan minden szó nélkül hagyom, nem kerestem volna 
még csak azt sem, egyezik-e, vagy nem, az illedelem 
hangjával? magán hordja-e az ily igazságkeresés a socra-
tesi s platói lélek tulajdonait? mióta vannak a tudományos 
világban személy- és aristokratikus előjogok ? honnan van 
különösen Brassainak e roppant kiváltsága ? 

De midőn „egy irodalmi hős" még mindazokkal sem 
éri be, hanem képes az elferdités és ráfogás használatára 
is vetemedni: már akkor még sem mulaszthatom el hallgatá-
sommal azon kötelességet, hogy az ily — igaz néven itt 
meg sem nevezhető — eljárás ellen óvásomat ki ne j e -
lentsem. 

Egyik cikkemben emiitettem volt, hogy Brassai urnák 
tetszett az eszmeelviséget pantheistico- fatalismus, vagy fa-
talistico-pantheismussal azonitani, csak hogy elmondhassa, 
miszerint az kirekeszti a személyes Istenség eszméjét, mely 
nélkül pedig mikép állhasson meg theologia, Peti József 
megfoghatja, de ő é s azt hiszi, sok más józan eszű ember, 
vele együtt nem. És ezzel figyelmeztetni kivánta — ugy 
mondá ő — a theologiai tanintézetek növelvényeit, sőt ha 
rosz néven nem vennék, még elfogulatlan tanárait is. 

Miután kimutattam, hogy az eszmeelviségröl minden 
egyebet inkább el lehet mondani, csak azt nem, hogy min-
dent istenit és fatalismust tanit; és hogy ezen tárgyat min-
den összefüggés nélkül, erőnek erejével, mintegy üstökénél 
fogva húzta be Brassai a vitatkozásba: igenis azt mond-
tam : hogy „ez félig meddig olyan denunciálás, Cs ismét le-
jebb) denunciálás féle akar lenni." 

Ezen kifejezésből kapja ki Brassai a denunciálás szót, 
s már ö határozottan ugy adja vissza, hogy „én az ö észre-
vételét denunciationak bélyegzem." Elkezdi tehát magya-

rázni annak értelmét és jelentését, s nagy szánakozással 
sóhajt fel: óh Bábel! 

Erre nézve azt hiszem, elegendő volt egyszerűen 
idézni, miként fordult elő a kérdéses szó cikkemben. 

Hogy pedig okom volt magamat ekként fejezni ki, s 
Brassainak állítólagos figyelmeztetésében többet látni kri-
tikai észrevételnél: erről mindenkit meg fog győzni „világo-
sító szavának" utolsó része. 

Érintett cikkemben az eszmeelviség által vallott 
egységről levén szó, többek közt ez fordul elő: ,,az egy-
ség eszmei lény; egység nincs másutt, mint az észben. Azt 
nem ki- vagy megmutatni kell, hanem felfogni és kijelen-
teni. — Az egység felfogása reveláció, nyilatkozás. Ha elő 
nem bírjuk állítani az elmében, soha nem találjuk meg a 
tényekben stb." 

Itt tehát az egység felfogása mondatik revelacionak, 
s mint az összefüggésből világosan kiderül, egyenesen ez 
értelemben: az egység az öntudatnak közvetlen és eredeti 
ténye, melyet nem reflexió által lehet elérni, hanem mint 
szellemünkben nyilatkozó eredeti tudatot a priori birni. 

Neki megy megint Brassai e hely értelmének, s azt 
csavarja ki belőle, hogy ,,Peti ur kifogyván argumentumai-
ból, ahhoz folyamodott, miszerint a. Hegel philosophia, vagy 
szerinte „eszmeelviség" reveláció! Revelációnak messiá-
sának kell lenni, — az eszmeelviség krisztusa tehát Hegel. 

Ennyi elferdités és elcsavarás (inert azt csak nem te-
hetem föl, hogy értetlenség volna) — illik-e, szabados-e 
„egy irodalmi hős"-nek ? 

Uram! én tisztelem önnek tudományosságát. De sem ez, 
sem gorombaságai nem rettentenek el, hogy a tudomány 
és igazság érdekében, s az ilyféle eljárások földerítésére, 
még ön ellen is, s annyiszor, a mennyiszer kell, szót és tol-
lat ne emeljek. 

Ezeket kívántam csak megjegyezni. — Egyébként az 
egész ügyet nyugodtan bocsátom az olvasó közönség 
ítélete alá. Peti József. 

Ellenészrevétel. 

Szeberényi Lajos ur, imakönyvének bírálata egy állí-
tása ellen felszólalván, állitásom lényegét igazolja. 

Azért is állításomat újra ide iktatni kötelességemnek 
tartom: A confirmdtioi imák logice nem sorozhatok az 
urvacsorai imák közé. Az alkalmi imák közt jobb helyet 
találhatnak. 

Mondom, logice, mert ha auctoritásokra hivatkozni 
szükségesnek tartatik, megtehetem azt is, még pedig sokkal 
inkább, mint Sz. ur „sine ira et studio." Láng Adolf. 

: 



melyik szerencsésebb ? Méltóztassanak e tényeket 
megmérlegelni, s azután szólni embertelenségről. 

Idézett tények az iránt is felvilágosítást 
nyújthatnak, mennyiben alkalmazható , B. ur 
egyik vádpontjának megállapítása végett, Idve-
vezitőnknek a jeruzsálemi templom ajtajában a 
gazdagok aranyainak, s a szegény fillérének 
pörzsölybe tevése látásakor mondott szava, mely 
szerint a szegény többet adott, mint a gazdagok, 
mert az mindenét oda adta, — s váljon „ellenke-
zik-e Jézus tanaival" a befizetési osztályzat sze-
rinti segélynyerés? 

Igaz az, hogy a szegény fillére erkölcsileg 
értékesebb a pörzsölyben, mint a gazdag aranyai: 
de ezen értéket az önmegtagadás mérve határozza 
meg, melyet az áldozat igénybe vesz; már peclig a 
fönebb idézett ténveket szem előtt tartva, nehéz 
lenne az önmegtagadás fokozatait a lelkészi állo-
mások osztályzata szerint megállapítani;—azon-
ban itt nem is pusztán erkölcsi, hanem egyszer-
smind anyagi segélynyújtás a fődolog: minél-
fogva fogalomzavar nélkül alig kérdhetni, hogy 
a tanitvány lehet-e nagyobb mesterénél? 

Alaposabbnak látszik B. ur előadásában az 
,,igaztalanság" vádja, mely szerint a világiak 
adakozásából is szaporodó tőke kamatait nem 
lehet igazságosan a gyámolra szorultak közt 
aránylag kiosztani. — De mondom, hogy csak 
„látszik"; mert az általa áttekintett gyámoldai 
tervben csak mint „remélt" jövedelemforrás em-
líttetik meg a világiak kegyes adománya. S én 
nem merném állítani, hogyha az adományozó 
világiak adományuk kiosztásának föltételeit ne-
talán magok szabnák meg, azokon a gyámolda 
tetszése szerint változtathasson; — ha pedig föl-
tétlenül teendik alapítványukat: ugy hiszem, 
igazságosan lehet annak jövedelmét a gyámoldai 
alapszabályok értelmében kezelni. Volenti non 
fit ininria. 

Most már azon tisztelt lelkésztársaimhoz 
fordulok bizalmasan, kik a befizetések aránya 
szerinti segélyezésben nemcsak Jézus tanaival 
ellenkezést — világos kifejezésök szerint: keresz-
tyéntelenséget — hanem „kereskedelmi üzletet44 

is látnak. — Barátim, kedves atyámfiai a Krisz-
tusban ! Ugyan mi kereskedelmi üzlet forog fen 
abban, ha valaki az övéiről, s főkép családjáról, 
másokat jogaikban nem károsítva, gondoskodni 

kiván? nem az lenne-e inkább keresztyéntelen 
kereskedelmi üzlet, ha valaki mások véres verí-
tékére támaszkodva vágynék nyugdíjaztatni, s 
aratni ott is, a hol nem vetett ? 

Egyenlitsük ki az ellennézeteket. Én látok a 
régóta kínzott gyámoldai tervben egy pontot, 
melynél kezet fogva megegyezhetünk. Az mon-
datik, t. i. egyik §-ban, hogy „minden alsóbb 
osztálybeli lelkésznek szabadságában áll magát 
felsőbb osztályba soroztatni44: módosítsuk ehhez, 
mely — meglehet — önök figyelmét eddig kike-
rülte, ama másik előző §-ot, melyben az monda-
tik, hogy „az intézet tagja tartozik lenni minden 
egyházmegyebeli lelkész az egyházközségek osz-
tályzata szerint.44 Igy találkozhatni fog a gazdag 
és szegény, s mind a ketten egyenlőkép fognak 
osztozhatni a gyámolda jótékonyságában; mert 
nem gyülekezeti osztályzat, hanem az utódok 
sorsa javítására vonzó vágy fogja meghatározni 
a nyerendő segély arányát; — s igy, valamint 
egyfelől képtelenséggé válik még csak gondo-
latban is egyik papnét kisebbé tenni akarni a 
másiknál, ugy másfelől minden egyes lelkész s 
lelkésznő saját takarékosságra lesz ntalva, hogy 
a mit maga vet, azt remélje arathatni is. 

Gyámoldai intézetünknek sáfárkodásában 
csak az irgalmasság s igazság lehetnek irányadói 
egyesülten. S midőn az irgalmasság gyakorolta-
tik az által, hogy a tőkék folyó kamatainak bi-
zonyos része mindig a jövő nemzedék javára 
tőkésittetik, — hogy befizetéseit senki sem köve-
teli vissza, habár özvegyet s árvát nem hagyott 
legyen is, sőt mindenki szerencsésnek vallja ma-
gát, ha utódai a segélyt nélkülözhetik, s hogy 
egy tag sem véli magát a befizetési kötelezettség 
alól nőtlenség által is kivehetőnek: ennyi irgal-
masság mellett az igazság is méltán igényelheti, 
hogy a ki mely mérvben kivánt családjáról gon-
doskodni, ugyanazon mérvben legyen arról gon-
doskodva. 

Utoljára pedig azt is mondjuk ki,hogy: gyá-
moldai intézetünk nevével magunkat annyira ámi-
tani,mintha ez kizárólagosan „gyámintézet"akarna 
lenni, hibás altatás,—intézetünk a biztosítóintézet-
nek egyes ágazata. S nincs biztositó-intézet, mely 
kifizetéseinél a befizetési arányra nem ügyelne, — 
de olyan sincs, melynek pénzkezelése a mi gyámol-
dánkénál olcsóbba kerülne.—Elmondám. és ujabb 

* 



B.-FÜRED, máj. 26-kán. Nem B.-Füred világhírű re-
gényes vidékét szándokom leírni tisztelt olvasó! mely oly 
sokszor és sokak által leíratott már, s melyet nemcsak a 
Balaton — e kis magyar tenger tükör sima vize sugároz 
vissza, de számtalan bel-és külföldi emlékében van az hí-
ven lerajzolva; hanem írok egy szellemi élvezetről, mely-
ben a protestáns ember mindig örömmel vesz részt, vala-
mikor a lelkiismeret szabadságának legdrágább intézmé-
nyeiről, egyházi és iskolai ügyeiről szabadon tanácskozha-
tik. Igy történt ez most is. Nagy számmal jelenének meg 
B.-Füreden nemcsak a közelvidékrŐl, de a messze távolból 
is az ev. ref. egyház tagjai, hol tartá máj. 23. s több nap-
jain a dunántúli ref. egyházkerület első képviseletre alapí-
tott közgyűlését. 

Máj. 22-én, mint a megjelenés napján, nagyszámú so-
kaság lepte el már a fürdőhelyet, midőn a kanizsai vas-
pályavonalon délután a vonat megérkezett Szantódra B.-
Füreddel átellenben Somogy szélén; messziről láttuk már 
az érkező vendégek átszállítására a Balaton sík vizén cir-
káló Kisfaludi gőzöst, mely a lefolyt súlyos 12 év alatt ve-
lünk s a hazával együtt oly sokat szenvedett, hogy csak 
most lehete annak is felüdülésnek indulnia, és sebeiből 
egészen még ki sem gyógyulva, ekkor tevé első útját. 

Megállott a vonat s a mintegy 30-ra menő gyűlési 
tagok közt ott láttuk nagy örömünkre elnökeinket is, ott 
láttuk kerületünk főgondnokát, a különben kedélyes gr. 
Széki Teleky Gyula urat, a dicsőült László testvérét, kinek 
arcán most nem csak testvéri, hanem honfiúi fájdalom is 
ült, s e fájdalom az ö látásáni lelkesedésünket is Iehangolá, 
s üdvözletünk után csaknem szótlanul mentünk a gőzhajó-
állomásig, hol a víz apadása miatt csónak várakozott ránk, 
mely a gőzhajóra szállítson. Fölszállván mindnyájan, elindult 
a kisded hajó több más vendégekkel is megrakodva, s egy 
darabig haladva megáll aggodalmat öntve belénk, hogy tán 
az ez alkalomra sietve kiigazított hajónak van baja ? 

Azonban a tolongás közben csakhamar értesülénk, 
hogy Zalamegye határába érvén, a fürdő derék tevékeny 
felügyelője Ecsy László ur Zalamegye nevében épen a 
határon kívánja üdvözölni hazánk lelkes fiját, méltóságos 
fögondnokunkat. Sieténk mindnyájan csoportosulni körüle, 
ki már akkor ö méltósága előtt állott, hallottuk lelkes üdvöz-
lő szavait, méltókat az üdvözölthöz, miket a gróf ö mél-
tósága szívélyes válaszszal fogadott; annyival inkább, mert 
mint mondá, azon megye nevében üdvözöltetik, mely a ha-
zának Deák Ferencben oly kitűnő fiat adott, ki a magyar 
haza méltó büszkesége. Lelkes éljenzés követé e tisztel-
gést, mit a hajón elhelyezett mozsárágyuk dörgése ada hí-
rül a túlsó parton összegyűlt sokaságnak, hirdetvén a várt 
nagy vendég érkezését. 

Kevés idő alatt a fürdői parthoz értünk szinte üdv-
lövések között s a kijárásnál ott várta már a veszprémi e.-
megye számos tagból álló küldöttsége elnökeinket és tiszt. 
Somody Dániel füredi lelkész ur jeles szónoklata mellett 
tidvözlé mind főt. superintendens mind méltóságos fögond-

nok urakat, mit a jelenvolt sokaság kitörő éljenezése köve-
tett, viszhangoztatva a tihanyi bercek által. 

Innen elindulva, a főt. tihanyi apátság közel épületé-
ben szállásoltattak el elnökeink, maga a magyar érzelmű 
főt. administrator ur személyesen ajánlván fel azoknak a 
sz. benedekrend ismert vendégszeretete s minden feleke-
zetességenfelül emelkedettgondolkodása ujabb bizonyságául 
az uradalom fürdői épületeit teremeivel együtt, e mellett 
még fogatokat is adván rendelkezésök alá. Estve az alsó-
őrsi lelkész tiszt. Csonka ur vezénylete alatt alakult j e -
les dalárda lepte meg lelkesítő dallamaival a méltósá-
gos fögondnok urat, egyszersmind Kacsóh Lajos somogyi 
esperes ur szónoklatában adván át üdvözletét. 

Gyűlés első reggelén a füredi tágas templomban, 
gyűlt össze isteni tiszteletre az áhítatos sokaság, hol ének-
kar lélekemelő zengése s buzgó ima után megkezdődtek 
a tanácskozások egyházi és iskolai ügyeink fölött. Je l -
lemző e gyűlésre nézve, hogy legtöbb idejét a mostani 
sajátságos viszonyokhoz igen illő kellemetlen tárgyak fog-
lalák el. Ilyen volt egy egyház papválasztási ügye, mely 
volt helyettes-lelkészét elébbi gyűléseinken a fenálló sza-
bályoknál fogva rendes lelkészül meg nem nyerhetvén, 
ahhozi ragaszkodását bebizonyítandó, azt tettlegesen behe-
lyezé, s most, ha szükség lenne, azaz, ha a lelkész állomá-
sát el nem hagyná, karhatalom alkalmazása van elrendelve, 
— másik egy e.-megyének esperese ellen hozott jogtalan 
ítéletének megsemmisítése. Voltak még egyéb tárgyak is 
ilyenek, de azok törvényszékileg döntettek el. — A lelké-
szeknek és tanítóknak eredetileg 1799 előtt lekötött pénz-
fizetéseik akkori értékökben s a stoláréknak folyó pénzbení 
fizetését a kerület már ezelőtt elrendelvén, most némely 
egyházaknak fölszólalása folytán ez ügy is szőnyegre 
került, de a kerület megmaradt elébbi határozata mellett, 
csupán azt magyarázván meg, hogy a tandijak nem tartoz-
nak a stolárékhoz. — A tavaly megállapodott gymnasiumi 
tantervek Pápán életbeléptetése, némely gazdasági ügyek 
elintézése, vagy gazdasági tanszék fölállítása iránti véle-
ményezés végett egy iskolai bizottmány neveztetett ki. — 
Egy elaggott lelkész hivataláról lemondván, mellette segéd-
kedö fia, atyja és az egyház kívánságára ott helyben r e n -
des lelkészül meghagyatott. Másik hasonló, de már apa ha-
lála utáni esetben e fiúra nézve kijelölés adatott utasításul 
az illető e.-megyének, mivel néhány egyháztag nem kí-
vánja. 

Ezek folytán indítvány tétetett a segéd- és helyettes 
lelkészekre vonatkozó szabály szigorú megtartása, vagy 
eltörlése iránt, mely véleményezés végett az e.-megyékhez 
utasíttatott, vajha a szabály több kellemetlenséget már ne 
okozna! szinte ez történt a superintendensi s más közhi-
vatalnokok dijának megállapítását, s illetőleg méltányos 
fölemelését tárgyazó indítvány nyal is. 

Egyéb nem annyira közérdekű tárgyak mellett föl-
hozatott még egy a ref. egyházra nézva kegyeletes tárgy 
is, jelesül a nagy reformátor Kálvin János halálának 1864. 
máj. 27. előfordulandó 300-dos évfordulati napja, s annak 
akkor ünnepélyes megtartása, s valami áldásos emlékben-



örökítése inditványoztatott. Az indítvány elfogadtatott, a 
terv készítésével az iskolai bizottmány bízatván meg, egy-
szersmind annak pártolására a testvérkerületek is fölké-
rendök. Végre az elmaradt tárgyak mielébbi elintézhetése 
végett aug. 26-ra e gyűlésnek Győrött leendő folytatása 
elhatároztatott. 

Megemlítem még, hogy a gyűlés második napja esté-
jén az emiitett dalárda főt. sup. nrnál is hasonlóan tisztel-
gett, a mikor t. Mórocza Dániel ur, volt veszprémi segéd-
gondnok, egyházi s iskolai ügyeink veterán bajnoka meg-
ható szónoklattal üdvözlé a dalárda nevében a fopásztort, 
ki viszont lelkesen válaszolt. 

Két örvendetes tapasztalat nyilvánításával rekesztem 
be jelen tudósításomat, egyik, hogy a veszprémi ©.-me-
gyében, s annak egyik népes egyházában b.-Füreden él a 
valódi hit-buzgóság, — másik, hogy midőn gr. Széki 
Teleky Gyula urat adta nekünk az isteni gondviselés fő-
gondnokul : akkor jó részre esett a mi sorsunk, mert a r e -
mény, mit hozzá csatoltunk, zöldell mindinkább s minél 
többször látjuk öt ügyeink élén: reményűnk annál inkább 
valósul — adja az ég, hogy soká bírhassuk őt !! N. N. 

A TISZÁNINNENI HELV. HITVALLÁSÚ EGYHÁZKERÜLET 
KÖZGYŰLÉSE. 

E nevezetes gyűlés eredményeit nyilvánosság előtt 
eddigelé még senki fel nem mutatta. Ugy látszik, a nemzeti 
élet nagyszerű küzdelmei mellett, s jövőnk ily válságos 
perceiben lankadni kezd az érdek az egyház csendes 
mozzanatai, s az iskolák szerény működései iránt. Pedig 
nem kellene felednünk, hogy épen azért, mert itt az idő 
oly komoly, oly válságos, kölcsönös egyetértésre, kölcsönös 
eszmecserére , bajaink nyílt bevallására , orvosszereink 
közhasznúvá tételére, egyházi életünket tekintve, soha sem 
volt nagyobb szükség, mint most. Nem kellene felednünk, 
kogy iskoláinknak a közelebbi idők viharai által bebonyoli-
tott csomója még mindig feloldásra vár, ezt, mint a gordi-
usi csomót, karddal kettévágni nem lehet; komoly fontolga-
tás, kitűnő szakférfiaink közreműködése, egymás kölcsö-
nös felvilágosítás a az egyedüli mód, mely a megrendült 
épületet újra helyére állithatja, s a bebonyolitott csomót fel-
oldhatja. E szempontból, ugy vélem, nem teszek rosz szol-
gálatot, ha e gyűlés nevezetesebb közérdekű mozzanatait 
jegyzökönyvünk nyomán nyilvánosság elébe bocsátom. 

Tartatott e gyűlés Miskolcon, folyó évi april hó 30-
kán és május 1, 2, 3-dik napjain, főtisztelendő Zsarnay 
Lajos superintendens, s első nap jelenvolt legidösb segéd-
gondnok t. Fay Gusztáv, — majd következő napokon ngos 
Nagy Gedeon alsó-borsodi segédgondnok urak kettős el-
nökségük alatt, az egyházmegyék részéről küldött több te-
kintélyes egyházi és világi buzgó képviselők közremunká-
Jásával. 

Főt. superintendens ur buzgó imájával nyitá meg a 
gyűlést, melyben az egyházra, a hazára, az összes nem-

zetre, a mindenhatótól segedelmet esdvén, komoly és hig-
gadt tanácskozásra hivta fel az egyházkerület figyelmét. A 
hazaszerte gyászolt nagy férfiú Palóczy László hideg t e -
temei e napon hozatván be ünnepélyes pompával váro-
sunkba, s ez alkalommal a gyászima tartására főt. superiw-
tendens ur kéretvén fel : határozatilag kimondatott, hogy a 
haza és protestáns egyház ama derék bajnokának elhunyta 
feletti mély fájdalmát egyházkerületünk jegyzőkönyvileg 
kijelenti, s a vallásos gyászszertartásban testületileg részt 
fog venni. 

Mielőtt azonban a gyászünnepély megkezdetett volna, 
az elintézésre váró ügyek nagy halmaza miatt a tárgya-
lások megkezdettek. 

1. Egyh.-kerületi világi főjegyző Fazekas József ur 
hivataláról lemondván, helyette szavazás által Piskóty János 
ur választatott. 

2. Az egyh.-ker. aljegyzői hivatal betöltése végett 
beadott szavazatok felbontatván, a munkás Makiári Pap La-
jos, berzétei lelkész ur átalános szótöbbséggel aljegyzővé 
választatott. 

3. Az ág. és helv. hitvallású testvér egyh.-kerületek 
közgyűlési jegyzökönyveiket megküldvén: ezen az egye-
temes egyházra csak üdvöt hozó kölcsönös érintkezést a 
szeretet ezen fentartó és erösbitö kapcsát egyh.-kerüle-
tünk is viszonozni, kedves kötelességének tartandja. 

4. Inditványoztatott, hogy a legközelebb lefolyt idők 
gyászos eseményeire vonatkozó adatok, melyek mint nem-
zetünkre, ugy egyetemes egyházunkra nézve is oly tanu-
ságteljesek, szedetnének össze, s ezekből egy történelmi 
irat szerkesztetnék, mely ezen idők eseményeit egyhá-
zunkat illetőleg, a mult emlékeit kegyelettel felkereső utó-
dok számára hü képben tartaná fen: az indítvány köztet-
széssel találkozván elfogadtatott, s az illető esperesi és 
főjegyzői hivatalok és iskolai igazgatóságok megbízattak, 
hogy minden e nehéz időkre vonatkozó ugy egyházi testü-
leteket mint iskolákat és egyeseket érdeklő adatokat szed-
jenek össze, s az egyh.-ker. kormányszéknek mielőbb ad-
ják be, hogy e történelmi irat szerkesztése iránt a kellő 
intézkedések megtétethessenek. 

Debuisset pridem. Egyébiránt most is jókor van. 
Habár a kard, melynek csapásai alatt az erős tölgy porba 
hullot, az egyház — e gyönge de akaratos leány vaskö-
vetkezetességén megtört is, de a seb, melyet kebelén vá-
gott, mai napig vérzik, s kötelékeit a feledni nem tudó ön-
kény kezei naponként szaggatják fel, mint ezt a következő 
n. m. helytartósági leirat is igazolja, kell, hogy az effélék-
ről az utókor tudomással bírjon. 

5. A n. m. M, K. H. Tanács, közvetlenül a sáros-
pataki gymnasium igazgatóságához intézett utasításában, 
meghagyja, hogy Magyarország történelme és földirata 
már ezen iskolai tanév utó felében más tantárgyak megszo-
rításával is tanittassék, s egyúttal az igazgatóságtól e ren-
delet mikénti kiviteléről mielőbb jelentést tenni kiván. Csak 
nem akarják megtanulni azon jó urak, hogy a magas kor-
mány törvényes közlekedési hidja iskoláinkhoz a superin-
tendensi hivatal, hogy az iskolai tanrendszer körüli átala-



kitásnál a protestantismus semmiféle kormányi beavatkozást 
nem tűr. Ennélfogva mint mindenkor, ugy most is e jogtalan 
beavatkozást egyh.-kerületünk visszautasította, tisztelettel 
kijelentvén, mikép gymnasiumaink rendezése tárgyában, 
semmiféle polgári hatóságnak rendelkezési jogát el nem is-
meri, hanem ugy a kézikönyvek megválasztása, mint a 
tanrendszer újra alakítása fontos ügyét kizárólagos jogául 
ismeri, s ott, hol főiskolánk belügyeire nézve, a magas 
kormánnyal és viszont a magas kormány főiskolánkkal köz-
lekedni akar, más urat ismerni soha nem fog azon kivül, 
melyet az 179°/!: 26 t. c. kölcsönösen kiszab, t. i. a superin-
tendensi hivatal útját. 

6. Hosszas vitát idézett elö a gymnasium rendezésének 
kérdése. S miután az egyetemes tanügyi választmány leg-
közelebb Pesten tartott értekezlete a szétágazó elvi külön-
bözések miatt uj gymnasiumi tanrendszert nem dolgozha-
tott: egyhangú véleménynyel kimondá a gyűlés, hogy ezen 
égető kérdésnek megoldásával tovább nem várakozik s keb-
léből egy küldöttséget nevezett ki, oly utasitátssal, hogy 
haladék nélkül fogjon az iskolai függő kérdés megoldásá-
hoz s rendezze a tanügyet oly alapon, mely tekintettel lé-
vén az egyh.-ker. tanügyi választmánynak eddigi munkála-
taira, egyszersmind a kor kívánalmainak is megfeleljen. 

Vezérelvek, melyekre a küldöttség munkálatát ala-
pitni utasíttatott, következők: 

a) A gymnasium nyolc osztályú legyen. 
b) A 8 osztályban nyolc tanár működjék. 
c) A tisztán philosophiai tanok a gymnasiumiaktól kü-

lönittessenek el. 
d) Az alsó és felső gymn. egymástól elkülönítve ne 

legyen, hanem az egész nyolc osztály egy fokozatos egé-
szet képezzen. 

e) A tantárgyak beosztásánál föfigyelem legyen az 
egymást kirekesztő s ismétlésekre nem szorított beosztásra. 
Továbbá vélemény kéretik a küldöttségtől az iránt is, váj-
jon az alsóbb osztályokban régi gyakorlat szerint végzett 
theologusok (vulgo primariusok) nem tanithatnának-e? Nem 
különben megbízatott a küldöttség, figyelmét az akadémia 
rendezéseire is kiterjeszteni s e kérdést: vájjon a gymna-
sium és képezde az akadémiától elkülönített kormánykar 
atatt legyenek-e? megvitatni és eldönteni. 

A küldöttség tagjai: méltgos Ragályi Károly főiskolai 
algondnok ur elnöklete alatt nt. Kun Bertalan egyh.-ker. 
főjegyző, Hegedűs László alsó-zempléni, Édes Albert alsó-
borsodi esperes, t. Zsarnay Imre Szathmári K. Pál;—taná-
rok közül Erdélyi János, Csorna Mihály, Árvay József Sá-
rospatakról, Miskolcról Pásztor Dániel, Rimaszombatból 
Baksay István urak. Megbízatott végre a küldöttség, hogy 
munkálata eredményét közölje a főt. tiszántúli egyh.-ke-
rület tanügyi választmányával, s annak közreműködésével 
a két tiszai egyh.-ker. részére az uj iskolai tanrendszert 
készítse el, s azt a Sárospatakon legközelebb julius 14-én 
tartantó egyh.-ker. gyűlésnek terjeszsze elö, hogy az a 
jövő tanév elején már életbe léptethessék. 

Egy sereg nagyszerű feladat, melyek közül csak 
egy is elég fontos arra, hogy e rövid időt igénybe vegye. 

Mi teljesen bizunk a küldöttségben kinevezett jeles férfiak, 
ügyszeretetében, tárgyismeretében és buzgalmában, de 
kétkedünk, hogy ily rövid idő alatt, annyi föfontosságu fel-
adatnak kellőleg megfelelhessenek, e mellett a főt. tiszán-
túli kerület tanügyi bizottmányával is magokat érülközésbe 
tehessék. Elsietni pedig e fontos tárgyat teljességgel nem 
óhajtanánk. — Csak egyetlen hibás lépés egy nem-
zedék botlásáért tenné őket felelösssé. — Előttünk az 
intő példa, a legközelebbi két évtized szomorú tapasztalása. 
Sokkal fontosabb, a szellemi élet s átalános miveltség kifej-
lődésére mélyebben beható tárgy ez, mint sem e felett köny-
nyedén Ítéletet mondhatnánk. 

Nincs könnyebb, mint egyszerűen kimondani, hogy a 
nyolc gymn.-osztályt tanítsa nyolc tanár osztályrendszer 
szerint; ez talán a mult kor kegyeletes emlékeivel, talán 
gazdálkodási nézetekkel is leginkább összehangzik. De soha 
sem kell itt felednünk, hogy a századok kereke két évti-
zeddel mozdult előre, mióta ama régi rendszer napja leha-
nyatlott; s hogy a régi rendszerben az egész tanitás a la-
tin nyelv fejlesztése körül forgott, ez volt a gyűpont, 
melyre minden más tantárgynak vitetése volt. Ma már az 
idő, a kor szelleme, miveltsége uj szükségeket teremtett; 
az artes humaniores mellett nem szolgák többé, hanem 
testvérek a reál tudományok, melyek épen oly képzettséget 
kívánnak, s annyi időt vesznek igénybe, mint amazok. S ki 
már ma azt állítja, hogy egy tanár képes a mai kor igényei 
szerint a felgyinnasium osztályaiban mind a nyolc tantár-
gyat egyenlő tárgyismerettel, egyenlő melegséggel, egyenlő 
sikerrel előadni, vagy magát erre képesnek hiszi: az a leg-
szelídebben szólva túlbecsüli erejét, túlbecsüli e tárgy kö-
rüli ismereteit. . . Könnyű továbbá kimondani, hogy az 
egész nyolc osztály egy fokozatos egészet képezzen, s a 
tantárgyak beosztása egymást kirekesztve, ismétlések nél-
kül történjék. De vigyáznunk kell, hogy nagy fokozatos-
sági rokonszenvünk s az entwurf iránti méltó nemzeti 
haragunkban el ne téveszszük szemeink elöl azon milliók 
érdekeit, kik a gymnasiumot elhagyva, iparos gazdálkodás, 
vagy kereskedői pályára lépnek, s jövőre a nemzet dere-
kát képezendik; kiknek miveltségi állása, mérlege a nem-
zet átalános miveltségének. E nagy tömeg 12—15 éves ko-
rában hagyja el köztapasztalat szerint az iskolai pályát, 
vagyis akkor, midőn a 3-dik vagy 4-dik gymnasiumot be-
végezte. Ha ezeket kellő természettani és történelmi isme-
retek nélkül bocsátjuk ki az életbe, vagy a nagy fokoza-
tosság kedveért, s az ismétlések kikerülése végett elzár-
juk előttük e tantárgyakbani kiképzés útját, s csak töre-
dékeket, egyes kiszakasztott darabokat adunk eléjök, mint 
az egyetemes tanügyi választmány is tervezé: akkor az 
átalános nemzeti miveltség fejlesztését egy lépéssel sem 
mozdítottuk előre s egyik tag orvoslásaért elhanyagoltuk 
az egész test gyógyítását. 

Hát a régi primariusi tanitás pártolásáról mit mond-
junk ? A sirok porával lépni szövetségbe már magában ha-
lál. Ki elavult institutiók alapján akarja a nemzeti mivelt-
ség templomát felépíteni: azt a haladó kor szelleme kine-
veti, mint nem e világból valót. Nyuljunk kebelünkbe mind-



nyájan, kik ama primariusi tanítás áldásában cselekvőleg 
részesülni szerencsések valánk és valljuk meg, hogy csak-
nem minden tanítói készültség nélkül, sokszor hivatásunk 
ellenére léptünk a tanulói padról egyszerre tanszékeinkbe, 
S midőn annyi sok gyötrődés, annyi sok kin és pirulás után 
az év végére jutottunk, akkor láttuk be, mennyi botlást 
mennyi tévedést követtünk el az iskola, a növendékek s az 
erkölcsi nevelés kipótolhatlan kárára. Hagyjuk ezt örökre 
pihenni s gondolkozzunk inkább módokról oly tanítókat ké-
pezni, kik századunknak neveljenek gyermekeket. 

A mily örömmel aláírjuk tehát, hogy gymnasiumaink 
nyolc osztályúak legyenek, hogy a bölcsészeti tanfolyam 
a gymnasiumtól, tantárgyaikat tekintve, lehetőleg külön vá-
lasztassák, hogy az akadémia a kor igényei szerint rendez-
tessék : épen oly határozottan ellenzünk, minden kis-
szerű gazdálkodási nézeteket, egyéni ellen- vagy rokon-
szenveket, elavult institutiokat, ott hol egy nemzedék 
szellemi mivelödóse forog kérdésben, s hol egy elhibázott 
lépés a tudományok fejlődésének husszu időre útját áll-
hatná. 

7. A sárospataki főiskolai igazgatóság jelenté, hogy a 
főiskolában újonnan felállíttatni szándékolt hazai jog- , 
történelem-, és irodalom tanszékei megalapítására, ö 
nagyméltósága, szeretve tisztelt fögondnokunk felszólítása 
folytán eddigelé 26,500 ft. kegyes ajánlat jött be, s a ke-
gyes alapítók között Palóczy Horváth Mária kisasszony ö 
ngának neve tündöklik, ki a nevezett tanszékekre 10,000 
ft. alapítványt tön. Mélyen meghatva egyh.-kerületünk ama 
példás kegyességü nő vallásos buzgalma által, elhatározá, 
e kitűnő kegyeletes tettet örök emlékül jegyzőkönyvbe ig-
tatni; e mellett egyházkerületünk méltó hálájának élő szó-
val leendő kifejezésére isk. algondnok Ragályi Károly ö 
liga fölkéretett. 

8. A sárospataki ker. erkölcs- és gyakorlati paptan tan-
székére nem több mint két pályázó jelentkezvén, ezek kö-
zül titkos szavazás utján nt. Kolos Dániel vályi lelkész ur 
19 szavazattal t. Gonda László ur 18 szavazata ellenében 
választatott. 

Mi sok szerencsét óhajtunk az elválasztott nt. férfiú-
nak nehéz pályájához. Valóban nagy a feladat, mely reá 
várakozik. Azon rázkódás hangja, mely a közelmúltban 
egyházunk épületét megrendítette, elhatott az iskolákba is, 
$ kitudja, nem hagyott-e nyomokat az ifjúi szivekben. Azon 
férfiaknak, kiket a gondviselés keze azon derék főiskola e r -
kölcsi életének vezérévé állított, van fentartva a nagy fel-
adat : az igaz vallásosság szent szövétnekét, meggyújtani 
oly egyénekben, kik hivatva vannak, mint a jövő prófétái, 
az isteni igét híveink életébe átültetni. 

9. A n. m. M. K. H. Tanács a tábori lelkészi állomá-
sok betöltése esetében kölcsönös értesítésre hivja fel a 
négy testvér egyh.-kerület figyelmét. Határozatba ment, 
hogyjövőre a választandó egyén csak saját egyh.-kerületi 
felsöbbsége tudtával s ajánlata mellett foglalhatja el állo-
mását, s illető superintendensének félévenként jelentést 
ienni tartozik. 

10. Az alsó zempléni egyh.-megye fölterjesztése foly-

tán az iskolai tanterv lehető keresztülvitele tekintetéből 
a példányiskolák mielőbbi felállíttatása, taneszközökkeli föl-
szereltetése s az azokban működendő tanítók illőbb dijjaz-
tatása ujolag meghatároztatott. 

11. Az egyh.-ker. népiskolai választmány ülései tar -
tására s munkaköre rendezésére nézve utasíttatott, hogy 
jövőre mindenkor egyh.-ker. gyűlésünket megelőző napon 
tartsa üléseit, az iskolaügy fejlődését figyelemmel kisérje 
s erről az egyetemes tanügyi választmányt a közös elvek-
beni megállapodás előmozdítása végett koronként ér te-
sítse. 

12. Az egri leányegyház felállítása körül fáradozó 
lelkes egyházi és világi férfiaknak, u. m. Prágai Lajos mak-
iári lelkész és Vasváry Károly gondnok uraknak, vallásos 
buzgalmukért méltányos elismerés nyilváníttatott s az eddigi 
segélyszedési mód továbbra is fentartandónak határoz-
tatott. 

13. Az utrechti theol. intézet, Jansen leidai hittudor 
levelével, a sárospataki főiskola részére testvéri szeretete 
zálogául 606 ft. 10 krt küldött. E becses küldeményt ked-
vesen fogadván egyh.-kerületünk, hálás köszönetét jegyző-
könyvbe igtatta, s ezen jegyzökönyvet mind Jansen hittu-
dor urnák, mind az utrechti theol. intézetnek méltó tisztele-
tünk kifejezése mellett megküldeni rendelte. 

14. Az egyetemes népiskolai választmány által készí-
tett papi vizsgaterv elvben elfogadtatott s papjelöltjeinknek 
az egyházmegyei kormányszékek utján tudtokra adatni ha-
tároztatott, mikép eleve is készítsék magokat az eddiginél 
mindenesetre szigorúbb papi vizsgához. 

15. A Miskolcon létező egyházkerületi leánynövelde 
felügyeletével megbízott választmány jelenti, miszerint 
Dóczy Gedeon jeles vezértanár felügyelete és hü dajká-
lata alatt 71 növendék képeztetik jelenleg a női magasztos 
hivatásra, s letett vizsgájuk ugy az elméleti, mint a gya-
korlati tantárgyakból, kézi munkákból, zenéből, éneklésből, 
a legszebb sikerrel ment végbe. Elhatároztatott egyszers-
mind, hogy a testvéregyh.-kerületekkel közösen kezelt 
népiskolai könyvek árából bejövendő tiszta haszon jövőre 
ezen jótékony intézet alapja növelésére fog fordíttatni; nem 
különben az intézet részére az évi segélygyüjtés is igénybe 
vétetik. Ugyané célra nt. Edes Albert esperes ur néhai 
b. e. Apostol Pál superintendens felett mondott beszéde árá-
ból bejött — s már a takarékpénztárban gyümölcsöző 120 
ftról szóló könyvecskét átadván, szives köszönetünk j egy-
zőkönyvbe igtattatott. 

16. Az alsó-borsodi egyh.-megye jelenté, hogy a 
körlelkészek fárasztó és gyakran az egyházak semmi 
méltánylásával nem találkozó eljárásáért 20 ft. dijt rendelt. 
Mely kiadás, hogy az egyházmegyei pénztárt ne terhelje, 
nt. Édes Albert esperes ur e célra évenként a négy 
körlelkész részére tiz-tiz forintot, tolcsvai Nagy Gedeon 
segédgondnok ur pedig ugyané célra 200 ft. alapítványt 
tön. Ugyanez alkalommal Nagy Gedeon ur ö nga az özvegy-
árva-tárra holta napjáig ajánlott évenkénti 10 ft. alapítvá-
nyát megörökítendő; e célra 200 ft. tökét alapított s erről 
alapitvány-levelet adott. Hol a nevelés szent ügye s a 



jótékony intézetek iránti vallásos buzgóság ily nemes áldo-
zattételekben" nyilatkozik : ott az egyházat féltenünk nem 
kell. 

17. A házassági életre lépni kivánó katonaköteles 
ifjak megesketését illetőleg határoztatott: miszerint a 
polgári szabadságban élő, bár katonasági évkorra jutott 
egyének házasságát betiltó alkotmányos országtörvényeket 
egyh.-kerületünk nem ismervén, véleményünk szerint azok 
minden felső engedély nélkül szabadon egybekelhetnek; 
ellenben a katonai kötelezettség alatt álló úgynevezett 
szabadságos katonák házasodhatásához eddig is a katonai 
kormány engedélye szükségeltetvén, az ily házasodni ki-
vánó egyének' házassági engedély kieszközlése végetti 
folyamodványukat az illető hadi kormányhoz terjesz-
szék fel. 

A többi, nagyrészint helyi érdekű s a nagy közön-
séget kevéssé érdeklő ügyeinket önként mellőzöm, ugy 
szinte az itt-ott felmerült egyes botlásokat is. A legnemesb 
fának is vannak fattyuhajtásai,melyeketkéssel kell lemetszeni, 
hogy a fa ép erőben maradjon és gyümölcsözzék. 

Jövő közgytilésünk f. évi julius 14-én Sárospatakon 
leend, hol leginkább a főiskolai ügyek fognak tárgyaltatni 
és elintéztetni. Orbán József. 

A SZILÁGY-SZOLNOKI REF. EGYHÁZMEGYE R. ZSINA-
TAIRÓLI TUDÓSÍTÁS, LÉNYEGESB MOZZANATAIT 

ILLETŐLEG. 
Szilágy-szolnoki ref. egyházmegyénkről, mely Kö-

zép-Szolnok- és Krasznamegyében 69 anya- és leány-
egyházaiban szinte 47,000, mondd negyvenhétezer lelket 
számlál, — vajmi keveset olvas és tud a magyar protestáns 
világ. — És miért ? holott mind számra nézve, mind anyagi 
és szellemi virágzása tekintetében az elsőbb rangú egyház-
megyék sorában áll. — Miért? mert tán itt mély álomban 
szendergünk ? ! Nem. — Jelen alkalommal is ugy mutatom 
fel egyházmegyénket, reménylem, mint a kor szellemétől 
ihletett, s a reform férfiainak nemcsak a mult ős időkben, 
hanem napjainkban is szülő hazáját. 

Azonban a föntebbi kérdésre feleletem az, hogy 
e.-megyénknek e téren működő fiainak, a kertek és mezők 
ibolyáival, nem a távolban láttatni vagy cég gyanánt mu-
tatkozni, — hanem inkább a közelben kedves illatot árasz-
tani van természetszerű elhivatásuk, s talán kedvök és 
vágyuk is. — Nem mondom ugyan, hogy nem voltak s 
nincsenek talán ma is, mint akárhol, georgina-fajták itt is, 
melyek semmi illattal nem kedveskednek : de hiába , mint 
a természet országa, ugy a társalmi élet és Isten országa 
is sokféle virágot és gyümölcsöt produkál. A kert és mező 
szépségét is a sok és különféle fajtájú virágok teszik oly 
vonzerejűvé és bájolóvá. 

Hogy pedig nt. szerkesztő ur, én egyházmegyénk 
képében s érdekében sikra lépek, hogy Sionnak több leá-
nyaival is tudassam, miszerint mi az Úrban élünk, mozgunk 
és vagyunk; hogy nem alszunk, hanem ébren levén, mint 

világosság fiai munkálkodunk, s nem láttatni közel, vagy 
távolban, nem céget ütni magam, vagy egyházmegyémre, 
sőt inkább azon hiány kipótlásának édes vágya késztetett, 
melyet rég óta sajnosan érzek, hogy a nagy szerénység, 
szemérem, s Isten tudja mi más okokból, oly kevéssé va -
gyunk képviselve becses lapja hasábjain a magyar prot. 
világ előtt, a mi végre is, ugy lehet, tespedés, hanyagság 
vagy épen bűnül rovatnék fel a sajtó világának ily korsze-
rűségében. Látva azt, hogy senki más avatottabb tollú nem 
lép fel, ime sikra szállok én, de nem valakinek kesztyűt 
dobni, vagy előbb-utóbb polemizálásba ereszkedni valaki-
vel, hanem egyszerűen megemlitni s vázlatban megirni 
egyszer-másszor, hogy mi is világosság fiai s reform em-
berei vagyunk s akarunk is lenni Isten országát kere-
sendők. 

Evenként itt is rendesen 3 izben tartatik r. zsinat, 
mely egyszersmind confraternális, vagy közgyűlés is szo-
kott lenni. — Ez évbeli első r. zsinatunk mart. 17-ik s 
több napjain tartatott Zilahon, a második május 22—25-ig 
Sz.-Somlyón, a 3-ik fog september hóban Tasnádon meg-
tartatni. — Mostanában az e.-megye topographiai fekvésé-
nél fogva mind ilyszerü változatosságban, hol e, hol ama 
városban tartatnak r. zsinataink. 

Közép-Szolnok- és Krasznamegye irt 3 városairól 
legyen szabad egy jellemzést, mely erővel rohaná meg 
tollam, ide iktatnom pro exemplo. A sorban emiitett városok 
elseje s utolsója, polgársága, mindannyiszor magán hordja 
s láttatja az ős magyar vendégszeretet kedves typusát r. 
zsinatunk tekintetében, mig a közbül Írtról, hogy parányi 
kivétellel hidegséget, civilisátori 'szellemet ne említsek, 
hol sokszor a szegény messziről bevándorolt pap nagyon 
is testesítve érzi a Krisztus ezen igéit: „Nem volt hová 
lehajtsam fejemet,4 ' csak annyit mondok az irt parányi, de 
tiszteletteljes kivétel mellett, jó remény fejében, hogy tán 
másként leszen ezután, majd ha szóval és tettel is segitiink 
a hazán ; s nem ugy lesz aztán, mint volt régen, ha már 
más (magyar testvériség) nap(ja) sütend az égen. — De 
bocsánat, hisz mikor volt szebben mosolygó a magyar 
testvériségnek napja, mint most ? Somlyó nem egészen 
magyar, s nem egészen ref. hívekből álló város, s ezért 
bocsánat, a hibát tollamra hárítom, nem bírtam vele, s hinc 
illae lacrimae. Node szóljunk a dologhoz. 

Mart. 17-ik s több napjain Zilahon tartott r. zsinatunk-
ról utólagosan most már csak ennyit: — közkedvességü 
esperesünk nt. Faragó József ur a gymnasíum nagy audi-
tóriumában szép számmal megjelent papságot üdvözlő s a 
gyűlést megnyitó rövid beszédje után szószékbe áll, hon-
nan egy szivre- s lélekreható emlékbeszéddel szenteli s 
ünn epli meg e.-megyénk nevében, még jan. hóban elhunyt 
e.-megyei algondnok t. Laskai Lajos ur emlékét, kit akár 
ugy tiszteljünk, mint protestáns lelkes hivatalnokot, akár 
mint a haza s megyénk veterán jeles fiát, K.-Szolnok régi, 
1848-beli s egyszersmind, ha él vala, leendett első alispán-
ját, akár mint ritka szép jellemű emberbarátot, s humánus 
kedves társalgót: nem tehetjük, hogy zöldülő sirhalmára 
ne hullassunk egy pár könycseppet. — Azon esperes ur 
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által elmondott szép beszédet pedig, ha a hely szűke en-
gedné, bizony szeretném egész terjedelmében is felküldeni, 
hogy belőle ismerhetné meg a magyar prot. világ, szép 
rajzát azon sokoldalú hivatalos és emberbaráti jellemnek, 
mely sajátja volt az üdvözültnek. — Béke lengjen sirja 
felett; tudósitó most többet nem szólhat, tehet. 

A kegyeletesség e felmutatott szent adója után több-
rendbeli püspöki s föconsist. leiratok olvastattak fel. — 
Nem levén közérdekűek, mellőzöm megemlítésüket, s nem 
foglalom el az olvasók figyelmét azon sok egyházi bajok, 
kebli intézkedések leírásával , melyek az egyházakat, 
papokat s a tanítókat illetik, annálinkább, mert azok már 
idültek, s különben is a baj sohasem kellemes senki előtt. 
— Hagyjuk azokat, inkább lássuk végül a gyűlés alpháját 
s Omegáját egy pár szóban. 

Az alphája, vasárnap levén, istenitisztelet volt, az ösz-
szes papságnak a zilahi buzgó ref. hivek nagy templomá-
bani megjelenésével. Szónokló pap sarmasági 1. t. Elek 
Károly ur volt, ennek egyházi beszéde s a szépen zenge-
dező karének gyönyörrel tölté el a buzgó hallgatóság 
szivét. 

Omegája, az ülnöki karnak hivatali resignatióját kö-
vető érzékeny elválás. — Nem tudva, ha váljon az ily 
válságos időkben juthat-e osztály részül ily osztatlan biza-
lom, buzgóság s kitartással párosult egyetértéssel működ-
hetni Isten országa eljövetelére jelenlegi székbiráknak, 
csoda-e, ha e lemondással egybekötött elválást forró kéz-
szoritások s érzékeny könyük szentelék meg az esperesi 
bezáró s szivhezszóló beszédben felemiitett istenhozzád 
után, midőn a szívről önkénytelenül szemekbe tolult könyek 
Jézus e szavait tolmácsolák mindenkinek: „Szegények 
mindenkor lesznek tivéletek, de én nem mindenkor leszek 
tiköztetek." 

Szálljunk már ez idei május 22. s több napjain Sz.-
Somlyón tartott r. zsinatunk rövid leírására. 

Legelőbb is felemlítem a termet, mely a hideg eső 
okozta rosz ut dacára is szép számmal megjelent papságot 
fogadta testvériesen kebelébe, mely szinte 12 kinos éveken 
át gyászolva várt az örökös gazdák- s tulajdonosokra. Az 
örökösök megérkeztek, kiknek fe je , vezére b. Bánffy 
Albert ur ö nga főispán s egyszersmind e.-megyénk buzgó 
és vallásos fögondnoka első alkalommal is kimutatá a vallás 
és papság iránti kegyeletességét, midőn a megyei irt szép 
termet még előlegesen kinyittatni rendelte volt meg r. 
zsinatunk megtartandására, tudva azt, hogy e.-megyénk-
nek e tekintetben nincs mi felett rendelkezhetni, mindig a 
szük kántori szálláson tartathatván meg a r. zsinat, hol 
még az ülnököknek sem jut, nem hogy más papoknak, 
vagy hallgatóknak, leülő hely; fönállva is szük levén népes 
gyűlés elfogadására. 

Hogy fögondnok ö mlgához, mint a testvériességet 
kimutató fögazdához, s kegyeletességet sokszor és most is 
kitüntető e.-megyei s világi, polgári főhöz, polgári hiva-
talos elfoglaltatásai miatt most nem lehetett szerencsénk, 
kit sokszor örömmel tisztelénk zsinati tanácskozásainkban, 
szivünkből sajnáljuk. — Azonban az ajánlott s kinyittatott 

termet a megye praet. helyén, a fentirt indokoktól s a ke-
gyeletesség iránt tartozó tisztelettől vezéreltetve r. zsina-
tunk elfogadván, hol esperes kedves aa. rövid, de a válsá-
gos idők fölemlitését nem mellőző komolysággal, s egy-
szersmind azon örömmel, hogy legközelebbi gyűlésünk 
végén alig reményit e viszontlátás alkalmával újból üdvö-
zölheti e szép számmal megjelent papságot, megnyitja a 
gyűlést azon jó kívánattal, hogy mindnyájan átlengetve a 
közbuzgóság szellemétől, az igazság, szeretet és jó rend-
nek lelke által vezéreltessünk e tanácskozási időszakon is. 

E gyűlésnek az lön alphája, ami a másiknak ómegája, 
t. i. a mult gyűlés végén beadott resignatio megújítása. — 
E.-megyei aljegyző t. Dombi Lajos ur az egész ülnöki kar 
nevében s képében visszaadja a közbizalom szülte hivatali 
állást az összes papságnak, mely koronként fűzte volt egybe 
bizalmával e jelenlegi ülnöki kar koszorúját, mely ha már 
hervadásnak indult s nem áraszthatja illatát az anyaszent-
egyház üdvére, itt az idő a bizalom uj koszorúja fűzésére, 
melyet, hogy egykor megnyert, köszönet érte, s baráti 
szeretetükbe ajánlja magát; igénytelen személye, s eddigi 
hivatalos társai s barátjai iránt is fonta rtván egyéni 
barátságukat. — Megjegyzendő, hogy ezelőtt 3 évvel 
ment volt határozatba az ülnöki karnak önkénytes feladása 
mellett a papság közkívánatára, hogy ne élethossziglan, 
mint eddig, hanem az esperest és főjegyzőt kivéve, a köz-
zsinat és irt hivatalos állásokat betöltött személyek iránti 
respectusnál fogva több hivatalnokok 3 évenként restau-
ráltassanak. Nem a reform, terére való lépése-e ez egyh.-
megyénknek ? ! 

Krasznamegyei főügyész t. Dombi László ur e le-
mondást s azt követendő uj választást más, jobb időre 
elhalasztatni indítványozza. Indítványa komoly, de higgadt 
vitatkozás után kisebbségben marad,—a székbirák is csak-
nem egyenként viszhangozván a t. aljegyző ur által be-
adott lemondást s utómegjegyzéseket. — A választás meg-
tartatik. Közíigyigazgató t. Fábián Dániel s aljegyző t. 
Dombi Lajos urak közfelkiáltással újból megválasztatván, a 
többi székbirák szavazásra bocsáttatnak. Esperes nt. Fara-
gó József, főjegyző t. Török Ferenc, és az irt s már meg-
választott két hivatalnok mellé a következő t. egyének 
választattak meg székbiróságra vagy ülnökségre.—Említést 
érdemel, hogy a régi ülnökök egy t. egyént beteges és 
gyenge erőtelen volta miatt kivévén, mind újból választat-
tak, u. m. t. Fazakas József, t. Verestói Sándor, t. Kis 
György, t. Szász József, t. Kun Károly urak (t. Somogyi 
Mihály somlyói és t. Hésö Sándor aai. 1859. s 1860-ban 
jobb életre költözvén), kikhez még e következő t. papi 
egyének emeltettek a közbizalom székére, t. i. t. Fogarasi 
István, t. Rósa Károly, t. Költő László, t. Galo József, t. 
Kelemen Endre és t. Kis Pál urak. 

Nem feledkezett el a kegyeletes érzést kebelében 
ápoló papi közgyűlésünk újból, ez uj szervezési alkalom-
mal is kifejezni határtalan tiszteletét e.-megyénknek az 
érdemben, s azt kivívott munkásságban megőszült — időben 
agg — s testben bár megfogyott, de lélekben meg nem tört, 
sőt ifju lelkű két apostola, mlgos Salamon József és nt. 



Veress György urak iránt, értesitendők a mélyen^ tisztelt 
férfiakat arról, hogy e.-megyénk, mint eddig, ugy ezután 
is örökre szerencséjének fogja tartani, ülnökeinek koszorú-
jában birhatni becses személyüket s láthatni kedves és 
tisztelt nevöket. 

Ügyvédekül kijelöltettek t. Szilágyi Károly és t. Sebes 
György urak, régibb ügyvédek t. Makrai János és Boér 
Károly urak mellé. 

Meglett hát ime a rég óhajtott uj szervezés, s mint 
látszik, nem személyeskedés, hanem az elv életbeléphetése 
vágya feküdt nyomasztólag a papság szivén, hogy azt a 
reform, terére in praxi is átvive, ezáltal is közelebb érjen 
e.-megyénk azon parthoz, melynek belhatárain virul s 
gyümölcsözik Isten országa, a szeretet és igazság napja, 
világa és melegével. 

Továbbá a mult r. zsinaton gyászban megünnepelt 
e.-m. algondnok helyett nemcsak egy, hanem 3 t. egyén 
választattak el algondnokságra, t. Pelei Lajos k.-szolnoki 
első-, t. Bereczki György másodalispán, s k.-megyei 
főügyész t. Dombi László urak, kik fel is terjesztettek a 
m.-egyházi főtanács elébe megerősítés végett. 

E választások után fölemlíti nt. esperes aa., hogy a 
részek visszacsatlása nyomán közbejött királyi biztossági 
felszólításra, hogy t. i. „micsoda viszonyban áll e.-megyénk 
az erdélyi püspökséggel és mlgos egyházi főtanácsosai, s 
hogy mikor csatoltatott az erdélyi püspökséghez stb. s 
onnan kifolyólag ily viszonyok közt mi nézete, óhajtása 
lenne e.-megyénknek jövendő állására nézve ? !" — többen 
készítettek is már felirati előmunkálatokat, melyeknek föl-
olvasása által igen érdekes okmányoknak lett fültanuja az 
ezeket éber figyelemmel hallgató papság, melyekben oly 
szépen, mondhatom, fölségesen van szilágy-szolnoki egyh.-
megyénk múltja, történeti, állami s egyházjogi szempont-
ból összeszedve, kidolgozva, mind a legkikeresettebb ok-
mányokkal illustrálva, hogy e sok utánjárás és tárgyavatott-
sággal készült előmunkálatokért nem tehetett egyebet, 
mint hogy méltányos elismeréssel köszönetet szavazzon r. 
zsinatunk ugy a felolvasó s működött esperes s aljegyző 
uraknak, mint illető munkatársnak, fölkéretvén egyszer-
smind a nagyon tisztelt férfiak, szükség esetére ezen fontos 
előmunkálatokat ugy rendbe szedni, egy egészbe olvasz-
tani, hogy annak idejében, ha netalán királyi biztosság 
által kiadott át irat szerint föl lenne hiva, mit ugyan nem 
reményi, eddigi állását, viszonyát, és szent jogait, autonó-
miáját lehető megtámadások ellen védelmezni, — megte-
hessen mindent ez okmányok támogatása mellett eddigi 
viszonyai s egybeköttetései között az erdélyi püspökség 
alatt jelen állásában maradni. — Annál is inkább óhajtaná 
a papság e becses műnek egybe szerkesztését, hogy annak 
idejében kinyomtattatva, jelen epochalis idők okmánya gya-
nánt biztosabban fenmaradhasson , e.-megyénk múltját 
visszatükrözendő, levéltárunkban. 

Hogy különben is hosszura nyúlt tudósításom ki ne 
fáraszsza az olvasó figyelmét, mellőzve a fölmerült kebli, 
egyház, pap, s tanítókat illető s még más közügybe vágó 
tárgyalásokat, ugy a válópereket is, mint a melyekről más-

kor is szólhatunk, csak még annyit végül, hogy Sepsi-
Szent-Györgyön tartandó közzsinatra meghívó levele a 
főt. s mlgos püspök Bodola Sámuel urnák oly magasztos 
evangyéliumi szellemtől s a kor lelkétől ihletett kéz s lélek 
sugalma által íratott, hogy bizony-bizony szeretném, ha 
láthatná s olvashatná az egész magyar prot. világ ezt, 
mely mindenkor egy szép okmányképen fogna feltűnni 
a mostani válságos és epochalis idők egyházias jellem-
zésére. 

Egyházmegyénk képviselői s küldöttei esperesünk s 
főjegyzőnk. — Régebben ugyan választott követeink által 
volt e.-megyénk a k.-zsinaton képviselve, s hogy most nem 
élt a választás jogával a papság, csak időkímélés volt, 
mivel különben is csak igy ütött volna ki a választás is. 
Esperesünk s főjegyzőnk a szeretet s bizalomnak oly fel-
karolt képviselői állomásaikon , hogy szellemben, és 
jellemben , ugy tárgyavatottsági értelemben, bárhová 
öröm s bizalomteljesen bocsátja el kebeléből e.-megyénket 
képviselni, mint most is irt székelymagyar városunkba s 
egyházunkba a jun. 16-kán megnyílt közzsinatra. Isten 
vigye s hozza vissza békével, s legyen az Ur lelke velük s 
ama derék férfiakkal, kik a közös hon szélén s szentelje 
meg azon jeleseket, kik a hon szivében lelkesen működnek, 
amott az egyház és vallás, itt a közös hon s népei boldog-
ságáért , felvirágzásáért és szebb jövendőjéért. — Béke 
lengjen amazok gyülekezetén az Urnák szent lelkével. — 
Áldás ezek tanácskozmányain, hogy az amott Istenhez 
emelt sziv és lélek buzgó imái, s az itteni hazafiúi lelkese-
dés szülte kitartás nyomán elvégre jöjön el a szebb kor, 
mely után a test és lélekben sokat szenvedett hazában 
buzgó imádság epedez minden fajú és vallású népek között 
sok százezerek ajakán. Kun Károly 

lelkész. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

IX. 
Törökországból, hová a hullámok vetettek, ismét 

hullámok vittek tovább célomhoz, Kalarás felé. Hullám, hul-
lám! nemcsak a sajkát, éltemet is annyiszor csapkodád; 
sokszor akartál felborítani, örvénybe sülyeszteni, s midőn 
már-már elmerült a csolnak, a mennyei gondviselés akkor ha-
jolt felém, hogy mielőtt partra jutottam ,eltemetve ne lennék. 
A te karjaid vezéreltek most is jó atyám, s bár megint 
majd elmerültem, szerencsésen jutottam el Kalarásra. Nem 
is lehet leirni azon kellemetlenséget, melylyel most Oláh-
országban egy ily utazás, mint az enyém, egybekötve van. 
Kalaráráson kérdőre vétettem: miért voltam Törökország-
ban, holott passzusom oda nem szólt ? Hasztalan mondám, 
hogy én igaz járásbeli ember vagyok, a hullámok vetettek 
Törökországba; könyveimet, irásaimaat elvévén, le akarák 



secrétálni, s ugy küldeni a minisztréiumhoz. Az elfogult hi-
vatalnokot csak nagy nehezen lehetett meggyőzni. De 
végre ez is meglett. Kalaráson csak egy ref. család van, s 
ez a Mester Edéé, ki legjobban sürgeté a moldva-oláhor-
szági missió létesítését. Szintén legkedvesb óráim közé ta r -
tozik a nála pár napig való időzés, mely alatt, prédikáltam, 
urvacsoráját szolgáltattam a családnak, s nagyon szerény 
vallásos ünnepélyünk oly megnyugtatólag hatott a család 
tagjaira. Mester ur terjedelmes családjával már ide szám-
űzte magát, egy örökül vásárolt szép telken egy jól rende-
zett kertje lévén: ebbe majd egy kápolnát építtet, imádko-
zandó abban családjával a régi patriarchák módja szerint. 
Mondtam, hogy^ha majd fölépül a kápolna, Isten engem 
megint odavivén, fölszentelem.—Addig is hagytam M. urnái 
egy ima-könyvet, prédikácios-könyvek küldését is igérve; 
7—10 éves gyermekei számára, kiket maga tanít otthon, — 
Bukarestből küldtem könyveket, s mit lehet tennem addig 
is, mig a bujdosókhoz újra elvinném az evangyéliom szent 
forrását, gondoskodni rólok lelki szükségeik betöltéséről 
meg nem szűnhetek. 

Kalarásról Bukarestbe menvén, itt vettem a Sárospa-
takról küldött népiskolai könyvcsomagot, melyért Erdélyi 
János úrhoz még Ploeströl irtam volt. Fogadják a tisztelt 
küldök hozzájok küldendő köszönőlevelein vételéig is kö-
szönetemet az elhagyatott evangyéliomi árvák nevében, 
kiknek én szükség szerint a könyveket ingyen, mint vettem, 
osztogatom ós osztogattatom. 

Bukarestből Pitestre siettem megtartani már másod-
szor a Húsvét innepeit. Aggódva vártak reámhiveim, kiknek 
kérőlevelöket már Bukarestben vettem volt, hogy hozzá-
jok sietnék. Szegények! azt szeretnék, ha mindig velők 
lehetnék; megérkezésemen nagy örömük leve; a húsvéti 
szent ünnepet az oláhok által tartott időben tartám itt, délig 
és délután is prédikálván az ünnep napjaiban, nem feledvén 
ki hivatalos gondjaim közül a német evangyélikusokat sem, 
kiknek az ö nyelvökön prédikálni — nekik papjuk nem le-
vén — az én papi kötelességem vala. 

Ünnep után Pitesten is felszenteltem a közös temetőt, 
mire a külön hitfelekezetü magyarság közt (élesztelvén bi-
zonyosan a barát által is, ki nagy csodára a mi évek óta 
nem történt, tanitani jött, háromszor egybegyüjté pásztor 
nélküli nyája ifjait.) — némi szóváltás keletkezett. Én nem 
a szóváltáson, noha ez is kikerülhetetlen, de azon örültem, 
hogy itt is teljesült, a mit nekem egy római hitű mondott, 
talán akarata ellenére, — hogy mi olyanok vagyunk, minta 
zivatar, mely felkorbácsolja a bűzhödt tó vizeit is, s mun-
kásságra késztjük azt, a mi mint Krisztus előtt az emberiség, a 
henyeség s erkölcsi restség álmaiban immár elveszendő vala. 
Igaz, hogy jajgatnak mindenütt a beteg tetemek, még Pes-
ten is a református missió ellen. A kiáltás az irás szerint, 
Rámába azaz Oláhországba is elhatott s mig az én fülembe 
jött, keserves nyögéssé változék. Nagyon jó igy is; —de mi-
után a jó pap holtig tanul, most már én is megtanultam azt, 
hogy nem beszélek el mindent, a mi az idegenekkel való 
érintkezésből származik, habár missiói leveleim érdekesit-

tetnének vele és általa. Én tudom, hogy igy kell. A munka 
végére is kell valami számadásnak maradni. 

Nagyon örvendeztet s nem tudok elég hálát adni I s -
tennek a részvétért, melyet sok esdeklésem után tapaszta-
lok. Magyarországról öntől, kit én a missió pénztárnokául 
tettem, eddigelé négy izben 121 = száz huszonegy aranyat 
vettem, — mely itteni pénz szerint 14 húszas levén egy 
arany, 574 p. vagy 602 ft. 70 kr. o. é. *). és két húszas. 
Ebből azaz a 121 aranyból az eddigi utazás s némi ma-
gamra tett költés 30 arany; a ploesti egyházra tett költség 
18 a rany ; Pitesten a templomépitési anyagokba fektettem 
41 aranyat; Ploesten 6 aranyat tettem le azé r t , hogy ha 
egy bizonyos helyet templomfundusul megvehetünk, ez elő-
pénzül adassék egy megbízottam által, hogy ha én itt nem 
lehetnék is a kellő időben, a helyet el ne szalaszuk. A 121-
böl eddigelé tehát 95 aranyat adtam ki, a többi 26 arany 
nálam van, melyet is, hogy hová fordítok, megírni el nem 
mulasztom. Az adakozó tisztelt közönség, ugy hiszem 
egyébiránt, meg van győződve, hogy a lelki izzadás és 
esdeklés folytán nyert és nyerendő szent adomány minden 
kicsije általam Isten országa eszközeinek megszerzésére 
fordittatik. 

Pitesten a templomot, ha Isten segit, ez évben kell 
hogy fedél alá vegyük. Az anyagok egy része már meg 
van. Junius végén, ha Isten ugy akarja, leteszszük az alapot; 
s az eddigieken kivül ezen templom fölépithetésére még mint-
egy 150 arany szükségeltetik. Ploesten a helyet, mihelyt 
lehet és pénz jő, ha csak 120 arany is, (30 már van e cél-
ra) azonnal megveszem, mert itt késni nem lehet, ha a 
megkezdett munkát félben eldőlni engedni nem akarjuk. 

Most megint Ploesten vagyok, hol megint aggódva 
vártak, mert azt a hirt terjeszték elleneink, hogy utazá-
somban láncra vertek. Nagy öröm vala a gyülekezetben, 
hogy miitdez nem történt. —Sok mindenfélével akarjak tán-
toritgatni híveinket. Nekem magamnak még az a hír is jött 
fülembe , hogy miután az itteni római k. felekezet-
beliek pápai gond alatt vannak, a pápa perbe fogott itteni 
működésemért. Szegény pápa! mit nem fognak reá, hiszen 
ki tehetné fel, hogy a római hagyomány szerint Péter örö-
kös Piusa, miután a megmozdult politikai és szellemi élet 
hatalmával sem bir, ily kicsi személylyel bajlódnék, mint én. 

A pesti kiáltásra azaz a testestül és lelkestül pápai 
religiónak egy missiói levelem kikapkodott helyeire való 
nagyon szép megjegyzéseire most — nem is tartván azt 
reá érdemesnek — nem veszek időt, hogy feleljek I — Ta-
lán később majd télben, ha időm leend. Addig hadd vágja 
hiába a levegőt; az oly harcost, mint az övé, kineveti az élet 
és évangyéliomi világosodás, különben pedig minden tőlök 
jött rágalom borostyánkoszoru. 

Gróf Mikó Imre ur ö excellentiája igen szép levéllel 
köszönte meg s fogadta el a pitesti egyház főgondnoki h i -

*) Addig is, mig pontosan számolok mindenről, csak azt 
jegyzem meg, hogy a hallatlan agio miatt a 121 arany 
itt több mint 800 o. ftba került. Szerk. 



vatalát. Vajha Ploestre is nyerhetnék egy lelkes főgond-
nokot. 

Márk Mózesnek most jutott eszembe, hogy küldjek 5 
aranyat. Nem malasztom el megemlíteni, hogy 58 forintot 
a szentesi ref. egyháztól is vettem, melyért köszönő levelet 
küldtem, s melyet is lelkem szerint a szegények felsegélé-
sére fordítottam, s a még meglevő keveset is oda for-
dítom. 

Egy missió-társulatról jó lenne önöknek is gondos-
kodni. Főtiszt. Török Pál superintendens ur becses figyel-
mébe kérem ezen terv megpenditését és kezdését. 

Itt a Pünkösti szent innepet is megtartván pár hétig 
megint itt kell maradnom; s innen lehet, hogy átmegyek 
az Erdélyben tartondó szent zsinatra is több tekintetből. 
Most a jó tettért köszönet s az ég minden áldása legyen a 
a sokat sújtott magyar haza hü fiaival! 

Ploest, május 24-kén 1861. 
Czelder Márton reform, lelkipásztor. 

— ' O ' — 

T A R C A. 

GYÁSZHÍR. 

Ma kisértük örök nyughelyére a dunántuli evang. su-
perintendentia Nesztorát: tisztelendő, tudós és nemes BA-
RANYAY FERENC büki evang. lelkész urat, a ki miután 55 
hosszú éveket fáradozott az egyházi hivataloskodás nehéz 
pályáján, méltó hogy egy pillantást vessünk közhasznú s az 
egyház oltárán áldozott munkás életére! — A megbol-
dogult született Dukán Vasmegyében 1785. évi november 
elején, elemi tanulmányait a kis-somlyói iskolában végez-
vén, felsőbb tanulmányokra a soproni, már akkor virágzó 
evang. lyceumba ment, hol is minden osztályokon keresz-
tül a kitűnő elsők között volt. Ugyanitt a felsőbb osztá-
lyokban tanulván a néhai bold. emlékezetű Kis János super-
intendens fáradhatlan buzgalma által alapított magyar-
nyelv-mivelö társaságnak, a derék Döbröntei Gábor után, 
kivel legszívélyesebb barátságban élt, 3-dik titoknoka vala. 
— Végezvén Sopronban a legfelsőbb osztályokat is, a theo-
logiai tanulmányok befejezése végett a bécsi akadémiát ke-
reste fel, miután akkor a francia háborús idők miatt a kül-
földi egyetemek látogatása meg nem engedtetett. — Bécsből 
visszatérvén, 21 éves korában a köszeghi evang. algymna-
siumba igazgató-tanárul hivatott meg, hol is ifju erővel és 
buzgalommal 6 évet töltött, az egyházközség teljes meg-
elégedésére. — Innét 1812-dik évi julius elején a büki 
evang. gyülekezet által lelkészségre meghivatván, ezen sz.-
gyülekezetet, mint lelkipásztor, 49 éveken keresztül vezér-
lette az üdvösség utján. S noha anyagi tekintetben a szerény 
fizetéssel összekötött lelkészi hivatal viselésére szorulva nem 
volt, minda mellett lelke lángbuzgalmu hivatását követve, 
még családi édes összeköttetésnél fogva is, — a büki gyü-
lekezetbeli szeretett hivei között, dacára többrendbeli s 

anyagilag előnyösebb meghívásoknak, szakadatlanul, állan-
dóan megmaradóit, hol is egy egész generatiót látott maga 
mellett sirba szállani, és egy ujat, lélekben és ismeretekben 
gazdagabbat felvirulni! S megérte azon örömet, hogy ked-
velt hiveinek száma, hosszú évekre nyúlt buzgó vezérlete 
alatt megkétszereződött. — Működött a megdicsőült a lite-
rátori pályán is, a mint ezt főtiszt, bold. emlékű Kis János 
superintendens összes munkái közt egy még 1818-ban 
megjelent „Weld Izsák utazásai 1795—1797-dik évben" 
éjszakamerikai utazási műnek általa történt lefordítása iga-
zolja ; s igy egyike volt ez által a legelsőknek, ki azon bol-
dog uj világrészről a magyar közönség közt magyar nyel-
ven terjesztett fogalmakat. — De lefordította ö Tacitust és 
Ovidius költőnek nag^ részét, azonban ezen müveinek, mi-
dőn épen utolsó átnézésével foglalkoznék, — egy 1837-ben 
Bükön dühöngött tűzvész, mely a paplakot s ezzel együtt 
könyvtárát is elhamvasztotta, — véget vetett. — A dunán-
tuli egyházkerület jegyzői tollát 26 éveken keresztül pá-
ratlan szorgalommal és pontossággal vezette. — A nagy 
számmal egybegyűlt egyházi és uri rend, nem különben 
a roppant számmal összesereglett hivek előtt, a boldogult 
hamvai felett nagytiszteletü nagy-apáthi Kis Sámuel espe-
res ur, — és tisztelendő Csaply István meszlényi lelkész 
urak tartottak nagyhatású gyászbeszédeket; — az előbbi 
különösen kiemelvén: miszerint azon lelki munkás, — ki 
az Istent megdicsőítette, ki híveit megdicsőítette : magama-
gát is megdicsőité; az utóbbi pedig a boldogultnak életpá-
lyáját érzékeny és szívrázó szavakban rajzolván, feltünteté, 
hogy azon férfiú, ki életét ugy élte, hogy azt visszaélni kí-
vánhatná, ki keblének hivatását követve, kitűnő szorgalom-
mal ernyedetlen és lankadni nem tudó munkássággal, 6 
évet töltött a tanári, 49-et a lelkészi, 26-ot az egyházkerü-
leti-jegyzői hivatalokban, — ki élte estvéjén sz.-pünkösd 
nagy napján, midőn az oltár előtt hirdetné az üdvnek igéjét, 
mint a zászlót vivő vezér, — kit halálos golyó ért, — 
összeroskadt; — s ott, a hol félszázaddal előbb kezébe 
vevé, — ott ejté ki kezéből a pásztori pálcát: — azon fé r -
fiú méltó az utókor és maradék hálájára, méltó, hogy örök 
áldás emlékezete lebegjen sírja felett. 

Baranyay László. 

A TURCSÁNYI-KÖNYVTÁR ÜGYÉBEN. 

Folyó évi junius hó 16-kán Győrött, néhai Turcsányi 
János győri igg. tanárnak hátrahagyott, az irodalom minden 
szakából magyar, német, latin és görög nyelveni többnyire 
maradandó becsű munkákat tartalmazó könyvtára ki fog 
sorsoltatni. Egy sorsjegy ára egyuj forint. Sorsjegyek kap-
hatók Győrött özv. Turcsányinönél az evang. iskoláknál. 
Bérmentett levelekben Győrbe, vagy szerkesztőségünkhöz 
érkező megrendelésekre ily jegyek azonnal postán bér-
mentve küldetnek. 12 együttvett jegy után egy ingyenjegy 
ajánltalik. 

Figyelmeztetjük a hazai összes protestáns testülete-



leet, iskolákat, a prot. tanári kart és főleg néhai Turcsányi 
Jáuos tisztelőit, ismerősit, s azon számos tanitványit, kik 
47 éves tanárkodása folytán lelkes előadásait hallgatták, 

kiknek akkor még gyenge sziveikbe oly erősen be 
tudá a boldogult oltani a haza és szabadság szeretetének 
magas erényeit pártolják e vállalatot nem csak a bold. em-
léke iránti kegyeletből, hanem a kisorsoló iránti részvétből 
is, a melyet méltán megérdemel az oly igen agg nő, ki mos-
toha körülményei dacára hét fiút neveltetett tudományosan 
a vallásnak s a hazának s köztük a két feledhetlen elhunytat: 
Turcsányi János győri és Turcsányi Lajos kőszegi ta-
nárokat. 

Végül fölemlítjük még, hogy e könyvtár tartalmaz 59 
földrajzi, 69 ó-classicai, 75 történelmi, 33 encyclopediai, 
65 szépirodalmi, 33 theologiai, 72 i rály-és nyelvtani, 29 
politikai és bölcsészeti, 50 természettani és rajzi, 49 szám-
mértan és csillagászati munkát, 39 isk. könyv-és szótárt, 
70 darab vegyes tartalmú könyvet, — s hogy mindez, ezen 
12 szakmák szerint mint 12 nyeremény leend kijátszva több 
leghitelesbi s magas állású személyek jelenlétében ; 13-dik 
nyereményt a szép térkép gyűjtemény teendi. A nyerő szá-
mok t. tulajdonosai rögtön értesíttetni fognak magán uton 
s hirlapilag is a „Győri Közlöny" s e lapok hasábjain. A 
nyeremények minél olcsóbba kerülendő elszállításáról lehe-
tőleg gondoskodva van. 

Ajánljuk még egyszer a mivelt prot. közönség párt-
fogásába. 

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM. 

Biztos forrásból az esett értésemre, hogy a duna-
melléki egyházkerület f. é. május 27-kén tartott gyűlésé-
l e n , az egyh.-keríileti két aljegyzöségre beküldött szava-
zatok felbontatván, az egyik aljegyzöségre senki sem nyert 
átalános többséget, s ennek következtében t. Peti József ur 
és én, tüzeltünk ki, — mint legtöbb szavazatot nyert egyé-
nek —• ujabb szavazásra. — Nyilvánítom, hogy egyh.-kerü-
leti aljegyző jeleltül fellépni nem kívánok, s nyernék bár 
átalános többséget, mégis kénytelen volnék az aljegyzösé-
get el nem fogadni. Kérem tehát az illető egyházak t. c. 
lelkészeit s presbytereit, hogy engem a jelöltségből ki-
hagyni méltóztassanak. Egyébiránt e tárgybani nyilatko-
zatomat és kérelmemet főt. superintendens úrhoz is bekül-
döttem. — Kecskemét, junius 4-dikén 1861. 

Fördös Lajos. 

A sárospataki ref. főiskolára tett legújabb alapít-
ványok. 

(Harmadik közlés.) 
47. Id. Mándi Péter 100 ft. kp. és régibb alapítvány 

S17 ft. 60 kr. 48. Debreceni ref. egyház 50 ft. 49. Porosz-
lai ref. egyház 17 ft. kp. 50. Bük László, Margittáról 400 
ft. köti. 51. Bujanovics Rudolf képviselő gyűjteménye 212 
ft. kp. 52. Patay József 500 ft. kötlevél. 53. Bicskey ref. 
egyház (septemberben fog) 40 ft. kp. 54. Kauzsai Károly 
élte fogytáig évenként 10 ft. kp. 55. Juhász Lajos 40 ft. 

köti. 56. Szilas Balhás (fog) 57. Pataki János ésnejeBerger 
Emilia 1000 ft. köti. 58. Újhelyi Sándor és Újhelyi János 
40 ft. köti. 59 Nyeviczkey Kristóf 120 ft. 60. Rimaszombat 
városa 500 ft. köti. 61. Peley István 200 ft. kp. 62. Vér-
tesi egyház 5 ft. 63. Palóczi Horváth Mária 10,000 ft köti. 
64. Id. Horváth Gábor 20 ft. kp. 65. Olcsváry Gábor 20 ft. 
66. Horváth Miklós 20 ft. 67. Zsiró István 20 ft. 68. Héthy 
Antal 20 ft. 69. Horváth János 5 ft. 70. Böszörményi Jó-
zsef 5 ft. 71. Tomcsányi Gyula 5 ft. 72. Kőröskényi Ferenc 
2 ft. mind kp. 73. Szarka Ignác 100 ft. köti. 74. Nánási 
Oláh Károly 100 ft. kp. 75. Zsiday Dániel 100 ft. kp. 76. 
Ferenezy Lajos 100 ft. köti. 77. Jóny Tivadar. 100 ft. köti. 
78. Keresztesi ref. egyház (Borsodban) 100 ft. kp. 79. Dr. 
Pongrácz Mihály 100 ft. köti. és 5 ft. készpénz mint kamat. 
80. Diószegi ref. egyház 10 ft. kp. 81. Dadai ref. egyház 
50 ft. köti. 82. Bártfai Szabó Károly 500 ft. 83. Nagyváradi 
Ajtay Sámuel 200 ft. kp. 84. Bártfai Szabó Sámuel 200 ft. 
köti. 85. Szepessy Péter 1000 ft. 86. Izsépi Antal 100 ft. 
köti. 87. Miskolczi takarékpénztár 150 ft. köti. 88. Lovász 
Miklós 100 ft. 89. Somosy Sámuel 100 ft. köti. 90. Bató 
István 50 ft. kp. 91. Bodnár Bertalan gyűjteménye kész-
pénzben 64 ft. 90 kr. kötlevelen 20 ft. 92. Gábriel István 
40 ft. kp. 93. Thurgonyi Sován Péter 40 ft. 94. Tóth Lajos 
gyűjt. 29 ft. 50 kr. Bodogh Albert gyűjt. 50 ft. 96. Dobosi 
egyház 6 ft. 97. Bakos Antal 20 ft. mind kp. 98. Láczai Jó-
zsef. 100 ft. köti. 99. Török Pál superintendens a pesti 
egyház részéről 106 ft. 32 kr. kp. 100. Szabadszállásról 
20 ft. kp. 101. Bizoni Károly 105 köti. 102. Nyeviczkey 
József 105 ft. köti. 103. Eszenyi Antal40 ft. köti. 104. Dar-
vas Albert 100 ft. kp. 105. Mármaros-ugocsai egyház-
megye 16 ft. 53 kr. kp. 106. Pacséri ref. egyház 18 ft. 107. 
Ó-moravicai ref. egyház. 12 ft. 108. Herceg Ferd. ref. lel-
kész 5 ft. 109. Gróf Keglevich Gyula 20. 110. Keller 
Miklós 2 ft. 111. Szilágyi 2 ft. mind készpénzben. 112. 
Özv. Csepcsányi Jánosné szül. Szemere Erzsébet 100 ft. 

113. Özv. Zsarnay Lászlóné szül. Szentmiklósi Anna 200 ft. 
114. Keglevich Béla 100 ft. 115. Zsarnay Imre 100 ft. 116. 
Nagydobronyi ref. egyház 50 ft. mind kötlevelekben, ille-
tőleg aláírásokkal. 117. Karádi ref. egyház 10 ft. 118. Ko-
nyári ref. egyház. 17 ft. kp. 119. Várady Károly 200 ft. köti. 
120. Gállik Sándor tiz évig 3 ft. 121. Bölcskövy tiz évig 
5 ft. 122. Kovács Ferenc, tiz évig 5 ft. 123. Vályi Antalné 
szül. Ecsedy Mária 20 ft. 124. Lengyel Sámuel 20 ft. 125. 
Kisújszállási ref. egyház 50 ft. 126. Ungvári ref. egyház 
20 fi. 127. Kabai ref. egyház 50 ft. 128. Dévaványai ref. 
egyház 20 ft. 24 kr. 129. Ónodi Pál 100 ft. 130. Tiszaesz-
lári ref. egyház 12 ft. mind készp. 131. Vladár Kristóf 200 
ft. köti. 132. Makláry Károly 5 ft. 133. Serkei ref. egyház 
10 ft. 70 kr. 134. Megyaszai ref. egyház 25 ft. 10 kr. 135. 
Aszalai ref. egyház 12 ft. 136. Egressy Gábor a nemzeti 
színházban rendezett hangversenye jövedelmét 196 ft. 40 
kr. 137. Szegszárdi ref. egyház 17 ft. mind készpénzben.. 
138. Özv. Platthy Döry Krisztina 200 ft. köti. 139. Borbély 
Amália, báró Bánífy Pálné 1000 ft. készpénzben. 

Sárospatak, junius 14-dikén 1861. Erdélyi János, 
közigazgató. 



Gróf Ráday- könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Kércsi ref. egyház Buzik Zsigmond lelkész ur által 3 ft. 
Jármy Imre ur 5 ft. Minczer Mihály ur N. Becskereken 4 
ft. Istvándi ref. egyház Begedi I s t v . lelkész ur által 3 ft. 
A zempléni ref. egyházmegyéből Hegedűs László esp. ur 
küldött 57 ft. 30 kr. u. m. Agárd 1 ft. Bacska 70 kr. Czi-
gánd 2 ft. Erdöbénye 1 ft. 57 kr. K.-Géres 1 ft. Golop 1 ft. 
Takta Harkány 1 ft. Sajó-Hidvég 57 kr. Karád 1 ft 40. T. 
Kenéz 1 ft. 74 kr. Kenyizlö 50 kr. Bodrog-Keresztur 1 ft. 
10 kr. Kesznyéten 3 ft. 4 kr. Királyhelmec 50 kr. Karos 
50 kr. Luka 87 kr. Kövesd 2 ft. 30 kr. Lácza 2 ft. Liszka 
2 ft. 30 kr. Mád 3 ft. 80 kr. Megyaszó 8 ft. 27 kr. Monok 40 
kr. B. Olaszi 2 ft. 62 kr. Örös 1 ft. 15 kr. Perbinyik 40 
kr. Phtrügy 3 ft. 83 kr. Szomotor 50 kr. Tarczal 4 ft. 95 
kr. K. Tárkány 1 ft. 40 kr. Tokaj 2 ft. 80 kr. Vámos- Újfalu 
Zsadány Sára 1 ft. 78 kr. összesen = 72 ft. 30 kr. 

Közli Török Pál. 
Szász Károly föesperes ur által a solti ref. egyház-

megyéből beadatott a Prot. Lap 23-dik számában emiitett 
183 ftot, következők adták: Kun-Szentmiklós város 100 ft. 
Foktői egyház* 30 ft. Hartai 3 ft. Szentbenedeki 12 ft. 
Úszódi 21 ft. Bogyiszlói 12 ft. Szeremlei 5 ft. 

Közli Török Pál. 

Egyházunk és egyházi tudományunk egyik 
jeles veteránjától e napokban következő sorokat 
vettük: 

A mint az Egyházi és Iskolai Lap 23-dik számának 
„Őszinte szó.a lelkipásztorkodás ügyében" cimü vezércik-

két olvasám: vágyva-vágytam tudni, ki ez az igaz izraelita, 
kihez hasonló vajha sok találtatnék lelkészeink között; s 
annyira fájlalom, hogy neve véka alá van takarva, hogy 
tüstént tollat ragadék, alkalmatlankodni a lelkemet felrázott 
szerzőnek kedves neve után tudakozódással, — bár sok 
munkával elfoglalt szerkesztőségednél. — Ha nem ér rá i 
ne magamnak válaszoljon; hanem, mert örömmel hiszem,, 
hogy ezen valódi keresztyéni szellemű cikk többekre i s 
hatott ily kellemesen, mint reám, ne foszszon meg bennün-
ket azon örömtől, hogy tudhassuk, melyik református pap-
társunkban lehet s kell tisztelnünk azon jézusi magasztos 
lelkületet, melyről e cikk minden szava élő bizonyságot 
teszen. — Oly cikk ez, melyre, ha a szerkesztőség a szer-
zőnek megnevezésével ismét emlékeztetöleg visszatérend, 
nem fog tenni feleslegest. Azt nem hinném, hogy az igen 
tisztelt szerző megneveztetését rosz néven veendné: mert 
szomorú sorsa volna vallásunknak és ref. egyházunknak, 
ha e miatt botránytól lehetne tartani. 

Reám különösen azért hatott ez igen jól, — mert 
engem, ki egyébiránt mindig ily nézeteket vallottam, — de 
legközelebb a gyöngyösi s baranyai kis egyházak ügye 
körül a leányitás és összekapcsolás téveszméjére siklottam 
— saját eszméim körébe hatályosan visszaterelt. 

Ezek nyomán fölkérjük a tiszt, szerzó't, ha-
talmazzon fel bennünket pár sorral becses nevé-
nek közzétételére. 

Szerk. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lagi Mór. 

P á l y á z a t . 
A soproni evang. gyülekezetnél a külvárosi felső leányosztályu tanitói hely betöltendő. Ezen állomással 472 

ft. 50 kr. o. é.-böl álló évi rendes fizetés van összekötve. 
E helyre meghivandó tanitó a helybeli evang. árvaház felügyeletét s vezetését is egy próbaévre veendi által, 

a mely hivataloskodásért jutalom fejében 157 ft. 50 krból álló évi dij, szabad lakás, fűtés, mosás, világitás, ö s neje szá-
mára az árvák asztalánál egész tartás, azonkívül egy, az árvaház számára felveendő szolgáló évi bére van meghatározva. 

Ellenben kötelességévé tétetik a meghivandó tanitónak az intézetünkbe felvett árvák étkezése s fehér ruhájok 
mosásáról, — havonkénti számadás mellett — gondoskodni, s ezek nevelése fölött nejével őrködni, illetőleg azt vezetni,, 
a miben egy segédtanitó által, ki az intézetben lakik, s ezáltal el is tartatik, gyámolittatik. 

A folyamodók, a kiknél a német és magyar nyelv tökéletes ismerete feltételeztetik, oda utasíttatnak, ebbeli k é -
relemlevelöket f. é. julius hó 15-dikéig az alulirt presbyteriumnak átküldeni. Sopron junius hó 10-kén 1861. 
(2—2) A soproni ág. hitv. evang. gyülekezet presbyteriuma. 

A tiszai ker. Nyíregyházán létező evang. tanitóképezdében a jövő iskolai évben hat uj tanuló vétethetik fej* 
még pedig a következő feltételek alatt: 

1) A felveendő a hatodik gymnasialis osztály bevégeztéröl, ugy mint tiszta erkölcsi magaviseletéről magát 
gazolni képes legyen. 

2) A zongoráni játszásban annyira jártas legyen, hogy egyes zenemüveket, rövid elkészülés után meg lehe -
tősen eljátszhasson. 

3) A bibliai történetben, a kátéban, az egyházi énekekben jártassággal bírjon, ugy mint a kellő éneklés! 
tehetséggel. 

4) Kisebb irályi gyakorlatokat helyesen, szabatosan irni képes legyen. 
A sajátkezüleg irt folyamodványok a kellő bizonyítványok mellékletével jul. 15-kéig az igazgatósághoz b e -

küldendők, melyekre a válasz jul. 31-kéig kiadatni fog. 
Jegyzet. 1) Ki a fentebbi kellékekkel nem bir, személyesen Nyíregyházára ne fáradozzék, mert más fe l t é te -

lek, mint a fentebb Írottak alatt tanítványul el nem fogadtatik. 
2) Netaláni szegény, de jeles és szorgalmas ifjak ingyen szállással és ebéddel láttatnak el. 
Kelt Nyíregyházán, junius 2-kán 1861. Tregjár Pál, Noszág János, 

h. felügyelő. igazgató tanár. 
Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, ( E g y e t e m utca) 2. sz. 



Olcsó bibliák és uj testamentomok 
LEGÚJABB JEGYZÉKE! 

Az összes protestáns közönséghez, különösen a protest. egyház községek tiszt, lelkészeihez 
s tanitóihoz! 

Azon buzgó óhajtástól vezéreltetve, hogy a szentírás a prot. népnek, kivált alsóbb és kevésbé vagyonos osz-
tályaiban minél nagyobb elterjedést nyerhessen, alulirt a szentírásnak és uj testamentumnak uj 

rendkívüli olcsó kiadását eszközölte. 
Ezen különféle kiadású és kötésű szent könyvek, kiadó-hivatalomban (Pest, himzö-utca 1-sö szám) mindenkor kaphatók 

következő árakon: 

I l i i 
azaz: 

Istennek ó és nj testamentomában foglalt 
EGÉSZ SZENTÍRÁS. 

Magyar nyelvre fordította 

KÁROLI GÁSPÁR. 
Nyolcadrét, Corpus betűvel, 1360 lap. 

Angol bőrbe kötve, ára . 
Finom „ „ aranyváí 

Nagy-nyolcadrét, Cicero betűvel, 1180 lap. 
Angol bőrbe kötve, ára 
Finom „ „ aranyvágással ára . . . . . . . . 

1 ft. 30 kr. ujpénzben, 
2 ft. 50 kr. 

2 ft. 
3 ft. 

UJ TESTANENTOM. 
azaz : 

a mi urunk Jézus Krisztusnak uj szövetsége és a zsoltárok 
könyve. 

Magyar nyelvre fordította 

K Á R O L I GÁSPÁR. 
Nyolcadrét 544 lap.* 

angol bőrbe kötve, ára 4 0 kr. ujpénzben. 
Finom „ „ aranyvágással 90 kr. „ 

Tizenhatodrét 678 lap. (Zsebkiadás). 
Angol bőrbe kötve, ára 20 kr. ujpénzben. 
Finom „ „ aranyvágással . . . . . . . . . . . 50 kr. „ 

g j^"* A pénzöszletek beküldése bérmentesen kéretik. A szállítás a megrendelő költségén történik. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala. 
Pest, junius hóban 1861. (Pest, himzö-utca 1-sö szám). (3—3) 

P á l y á z a t . 
A Pozsony városi ágost. hitv. evangelika egyházban a kántori állomás megürülvén, — annak betöltésére 

ezennel csőd nyittatik és a pályázni kivánók felszólittatnak, hogy bizonyítványokkal ellátott folyamodványaikat f. é. 
julius hó 30-dik napjáig az egyház elöljáróságához küldjék be. 

A kántor kötelessége: a templomi és temetési szolgálatokat teljesíteni nem különben az alsó és felső is-
kolai ifjúságot éneklésben és orgonálásban oktatni s gyakorolni, — miért is megkívántatik, hogy a general-bassban ala-
pos tudománynyal bírjon s képes legyen mind orgonálásban, mind éneklésben alapos oktatást adni. Fizetése 577 ft. 50 kr. o. 
é. s azonkívül a halottemetésért szabott járulékok. 

Kelt Pozsonyban junius 8-kán 1661. Jeszenszky József, helyettes felügyelő. (1—3) 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
XÉ 

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

Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELOFIZETESI DIJ : 
H e l y b e n : házhoziiordással félévre 3 Irt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel félévre 
3 irt. 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 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

Előfizetési felhívás 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 4 4 

1861. 2-dik félévi folyamára. 

Midőn lapunk jövő félévi folyamára ezennel előfizetést nyitunk, nem szándékunk új igérelekkel állani elő. 
Elegendőnek tartjuk megemliteni röviden, miszerint programmnnkhoz, valamint eddigi eljárásunk irányához és szelle-
méhez, miket az eddigi folyamokból, reméljük, eléggé ismer az olvasó közönség, ezután is lelkismerelesen hivek mara-
dunk. A miben az újítást és változtatást magunk óhajtanék legjobban, az volna, ha lapunk belbecsét minélinkább emel-
hetnök és fokozhatnék ; ez azonban saját jó akaratunk és igyekezetünkön kívül t. munkatársaink szellemi támogatásától és 

a prot. közönség anyagi gyámolitásától függ. 
Azt sem tartjuk szükségesnek, hogy lapunknak, mint az egyház és nevelésügy egyik közlönye létezésének 

szükségét fej tegessük; eléggé mutatják azt egyházi és iskolai érdekeink, melyeknek ügyében szolgál és azon szellemi és 
anyagi gyámolitás, melyben hitrokonink részéről évenként mindinkább részesül. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 f t . 40 kr.. félévrv 3 f t . 70 kr., helyben 
egész évre 7 ft., félévre 3 f t . 50 kr. — Gyűjtőknek minden 6 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Ez év kezdete óla fő-lapunkhoz csatolt ,.HÁZI KINCSTÁR," mely mint családi lap, föérdemét abban keresi, 
hogy népszerű tartalom és előadás által kedves vendége lehessen minden prot. háznak, szinte folytatlatni fog. Azonban 
hallatlan csekély ára mellett e vállalat ez éven túlra való fentartása csak ugy lesz lehetővé téve, ha szerencsések leszünk 
a népirodalom ezen ága iránt a részvélet annyira felfokozni, hogy előfizetőink száma legalább is kétannyi legyen, mint most. 

Előfizetési ára : egész évre 2 ft., félévre 1 ft. Gyűjtőknek minden 8 példány után egy tiszteletpéldányt adunk. 
Egyúttal felhasználjuk ez alkalmat annak kijelentésére is, miszerint az általunk eddig is szerkesztett PRO-

TESTÁNS NAPTÁR nyolcadik évi folyamába lép s mint tulajdonunk, a jövő évre is meg fog jelenni. 
Előlegesen mondhatjuk, miszerint elkövettünk mindent, hogy a jövő évi folyam az ö megelőzőinek ne csak 

méltó társa legyen, hanem a mennyiben ezt még bővebb, válogatottabb és tisztán protestáns szellemű s erkölcsi irányú 
tartalommal láttuk el, azokat még fölül is múlja ; különösen gondoskodtunk arról is, hogy e jelen folyamhan is minél 
több, a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokainak arcképeit és életrajzait adhassuk. Egyszersmind sajnálkozással j e -
lentjük azt is, hogy nagyon szerettük volna a jelen folyamnak árát lejebb szállítani; azonban a papírnak a jelenlegi zava-
ros pénzviszonyok miatt több mint 3 0 % - a l emelkedett drágulása miatt, ezt világos károsodás nélkül semmikép nem 
tehetjük. 

Szives tisztelettel kérjük azért a tisztelt olvasó közönséget, hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor mél-
tóztassanak csak annyit kijelenteni, hogy az augusztus hóban okvetlen megjelenendő naptárból hány példány szükségel-
tetik egyik vagy másik gyülekezetben, — és mi a legnagyobb pontossággal megküldendjük a nem előfizetés, csak beje-
lentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Nem különben tisztelettel kérjük fel azokat z's, kiknél még tavalyi példányok árai vannak, hogy 
azokat, már csak a tavalyi veszteség némi kárpótlásául is, minél élőbb beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt Pesten május 30-kán 1861. 
Dr. Ballagi Mór,, 

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 



ŐSZINTE SZÓ F E L E L E T Ü L AZ ŐSZINTE 
SZÓRA! 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap folyó évi 16-dik 
számában egy névtelen gömöri atyánkfia — azon 
kérdésre: hogyan lehetne a prot. papság álla-
potán segíteni, hogy az egyházak magok is va-
gyonosabbak lehetnének — az egyházak affiliá-

, lásávrJ, vagy tagosításával felelvén, s ugyanazon 
lap 23-ik számában Sz. K. név aláírással ezen 

rr 
indítványt cáfoló „Őszinte szó" cikk jelenvén 
meg: minthogy ezen utóbbi cikkben felhordott 
érvek némileg a recriminatio terén mozognak: — 
alkalmat veszek magamnak véleményemet ezen 
két véleményhez csatolva az őszinte szót őszinte 
szóval viszonozni. 

A gömöri indítvány egyháztagositási terve 
alapeszméjében, a mennyiben t. i. az egyházak s 
lelkészek sinlődő állapotán segitni akar, nem uj, 
de hogy közérdekű s megfontolásra méltó, azt 
nemcsak ezen eszmének bármikor s bármily 
alakban jelentkezett föllépése következtében foly-
tatott élénk s sokszor szenvedélyes vitákból kö-
vetkeztethetjük , hanem főkép abból, hogy ezen 
eszme az élethalálharc annyiszor történt kiállása 
után most is uj erőben s fris egészségben megint 
előérkezett, s felszínre került! Ama szomorú évek 
után egyh. irodalmunk első zsengéje, mint az 
ébredő tavasz első hírnökéül alig jelentek meg a 
S.-Pataki Füzetek — megtörve a szellemélet 
hallgatag némasága — mindjárt az első füzetek-
ben egy tudós lelkész atyánkfia mély érzéssel, 
élénk tollal, de hiven az igazsághoz; világ elébe 
hozta ezen kérdést: miként lehetne a fenálló belső 
személyi fizetés-rendszert ugy átidomítani, hogy 
a célnak jobban megfelelvén, mind a belső sze-
mélyek, mind az egyházak megszabadulhatnának 
ezen fizetésmód által rájok rakott s terhelő bi-
lincsektől. Ezen felszólamlásra nem sokáig késett 
a felelet, megjött az, s az egyiptomi húsos faze-
kakra sóvárgás vádjában. Nem sokkal ezután, 
ismét más alakban, t. i. államsegély alakjában 
tűnik fel: erre a válasz a persely lőn, s Észak-
Amerika példája, hol a persely a vallásos élet 
egyedüli s kiapadhatatlan forrása. Most ismét a 
gömöri indítvány egyháztagositást ajánl. S az 
„Őszinte szó" iró pedig épen kihasitásról, s csak-
nem a lelkészi hivatal teljes annihilatiójáról érte-

kezik, s egyszersmind vádakkal kiséri cáfolatát. 
Tehát az eddigi ezen eszme felett folytatott vi-
táknak mindig egy, s ugyanazon eredménye lön! 
Mi lehet ennek oka ? azt hiszem, hogy ^ e n való-
ban is kétéletü kérdés tárgyalásakor nem épen 
helyesen a testet a lélekkel, a földet az éggel, a 
lelkészt egyházával s hivatalának legmagasb kel-
lékeivel, a vallásos élet eszközeit a vallás leg-
eszményibb céljával identifieáltatván, az első lé-
pésnél, ezen kérdés mindjárt levegőbe röpittetik. 
— Vegyük például az államsegély és persely 
közti vitát, de csak például, mert az államsegély-
nek még csak említésére is igy kell szólani, min-
den jámbor protestáns léleknek: ,,minden jó 
lélek dicséri az Urat." — Váljon helyesen tör-
tént-e az, hogy az államsegély az észak-amerikai 
perselylyel parallelizáltatott? Én azt hiszem, 
nem! Tudjuk s tapasztaljuk, hogy az államkor-
mány milyensége befolyással szokott lenni — 
habár észrevétlenül is — a vallásos élet fejlődé-
sére is; Észak-Amerikában a prot. vallás buján 
tenyészik, s örök ifjúságát éli j s nálunk már a 
lélek szabad repülése nem oly magas, a szív 
fogékonysága nem oly mély, az áldozatkészséget 
némi kényszer, a lélek önkénytességét némi me-
chanismus váltotta fel, s mind ez természetes 
okoknak lőn szüleménye. — Mondják: teher alatt 
nő a pálma, s minél jobban nyomatik a vallás, 
annál jobban kifejti erejét. Igaz ez! kivált h a j ó 
eleve leemeli róla a terhet az isteni kéz 5 de ebből 
még nem következik, hogy nyomás nélkül még 
több s nagyobb erőt nem fejthetett volna ki. — 
Bizony fájdalommal kell visszaemlékeznünk a 
pátens kérdésénél azon tényre, hogy a hol né-
pünk hajlandó lett elfogadni azt: nem meggyő-
désből, hanem az államsegély kecsegtető remé-
nye fejében tette azt. — Miből ismét nem az kö-
vetkezik , hogy tehát államsegély legyen, Isten 
ments meg!! hanem az, hogy a létező viszonyok 
előtt szemet hunyni nem szabad, és hogy mi 
Észak-Amerikában teljesen felesleges és szük-
ségtelennek mutatkozik, meglehet, nálunk a nép 
titkos óhajtásai közé tartozik; s hogy e szerint 
nem ábránd, nem antikrisztusi szellem, nem ké-
nyelemsovárgás az, ha valaki, mint a gömöri 
indítványozó ur tette, módokról és eszközökről 
gondoskodik, és hogy ily szembeállított tételek 
által ezen kérdés — pedig megoldása már kilá-



tásbanvan—soha meg nem oldathatik. Az Őszinte 
szó irója pedig épen ezen hibába esett. 

Ha szavaiból nem elvi és igy lényeges, ha -
nem csupán kiviteli, és igy alaki különbség 
tűnnék ki, ha ö amaz egyetemesen elismert, s 
tervben is levő' domestica kérdését tűzné ellenté-
telül a tagositási eszmének, s ha beismerné, hogy 
jelen fizetési normák közt sok egyház tagosítás 
nélkül is tagosittatni leend kénytelen, hallgatnék, 
hanem hogy ő a vallásos élet hanyatlását a lelké-
szekben s nem a vallásos terhek tulságában keresi 
s e szerint még a domestikáról is csak ugy el-
vétve emlékezik, s a helyett, hogy ezen tárgyban 
valami reform, szükségét beismerné, inkább a 
negatio terére lépve, lövöldözi nyilait egy sze-
rény s jó akaratú indítvány ellenébe, nem gon-
dolván meg, hogy a negatio bizonyos határokon 
tul rothadásba megy által, hogy épen ugy akar 
bánni e kérdéssel, mint felebb is emlitém — más 
positiot választva — nem megoldani , hanem 
megsemmisíteni szándékozván azt: őszinte szavai 
ellenébe szabad legyen őszinte szóval állani. 

Eló're kell bocsátanom, miként én a gömöri 
inditvány formulázását egészben véve semmiké-
pen nem osztom, s ennek következtében indítvá-
nyozó ur az én mentségemre nem szorult; mint-
hogy azonban a szó, az eszme, bár tőle szárma-
zott, de többé nem övé, hanem édes mindnyá-
junké, igazságérzetemnek vélek eleget tenni, 
midőn gyakorlati alapeszméjének védelmére 
kelek. 

tr 
Azt állítja ugyanis az Őszinte szó irója, hogy 

ezen indítványban a fősuly a lelkészek gazdagu-
lására van fektetve, s ezen lelkészi gazdagulás 
lelke előtt kísérteties phantom gyanánt lebegvén, 
cikkében ez ellen harcol, vágván a levegőt 
jobbra-balra nagy tüzesen. Felfogásom szerint 
az egyházak tagosításánál a fősuly nem annyira 
a lelkészek gazdagulására, hanem mit az Őszinte 
szó irója emleget, az egyházaknak Jézusban való 
gazdagulására van legfőképen irányozva, sehol 
sem lehetvén jobban alkalmazni a „divide et 
vinces" elvét, mint a vallásos terheknél. Bizo-
nyítja ezt a kérdés ilyenforma felállitása: 
„Hogyan lehetne a protestáns lelkészek állapotán 
segíteni, hogy az által magok az egyházak is 
vagyonosabbak legyenek," ehhez nem kell com-
mentár?! t. i hogy többet ne említsek, a rádi 

hallgató ne fizetné évi jövedelmének egy negyedét 
papjának és tanítójának, s a rádi lelkész s tanitó 
mindemellett is ne lenne kénytelen egy nyomo-
rult viskóban nyomorogni, s legnemesebb törek-
véseinek ily panaszos jutalmát aratni! Hogy 
mily szomorú következései szoktak lenni az ily 
tulterheltetésnek, magam is tudok szolgálni egy 
pár adattal: Kerecsen és Cs.-Kenézben több mint 
husz család hagyta el őseinek hitét s keresett 
menedéket egy oly vallás kebelében, mely nem 
veszi ki gyermeke szájából az utolsó falatot is, 
hanem lehető legolcsóbban administrál. — Nem 
arról van itt szó, van-e olyan kis egyház, hol a 
lelkésznek kenyere ne volna, s nem ariól van itt 
szó, hogy Kálvinnak mily csekély fizetése volt— 
bár az akkori pénzviszonyok közt nem gondol-
nám, hogy az nagyon csekélység lett volna — s 
mégis beérte vele, s fölebb emeltetni soha nem 
engedé * hanem arról, mily helyén volt az, hogy 
a roppant népességit Genf csak oly keveset fize-
tett szeretett papjának, s hogy Kálvin minő bölcs 
tapintatot tanúsított , midőn fizetését fölebb 
emelni soha nem engedé ? ? !! 

Igy levén a dolog, önkényt elenyészhetik 
cikkíró lelke elől ama kísérteties phántom, a gaz-
dagság iszonyú eretnek bűne, ha ezekhez még a 
következőket meggondolja, hogy nem is képzel-
hetünk lelkészt, ki minekelőtte lelkészi pályára 
lépett, számot ne vetett volna mind magával, 
mind pályájának nagy és küzdelmes tusáival; 
nem is kepzelhetek lelkészt, ki nem egy nemével 
a hősies elszántságnak lépett volna azon pályára,, 
hol tőle oly sokat kívánnak s cserébe vajmi ke-
veset adnak.—Ennélfogva nem is tudom elkép-
zelni, hogy lehessen lelkész, ki csupán saját s 
övéi jobb sorsa tekintetéből óhajtaná akár a do-
mestikát, akár a gömöri indítványban felállított 
affiliálási módot: hanem, ha kívánja, nemesebb 
szempontból teszi azt: miszerint magas hivatásá-
nak lelkében élő ideáját jobban megvalósíthassa; 
több szellemi siker és haszon reményében várja 
azt, mert látván fáradozásainak kevés gyümöl-
csét, látja azt is, hogy az ok nem annyira önma-
gában, hűségében, igyekezetében, lelkiismeretes 
buzgóságának hiányában, mint inkább tőle nem 
függő külső körülményekben rejlik. Mit gondol 
cikkíró ur, kik azok, kik a lelkészek közül a jelen 
fizetési állapottal meg vannak elégedve'? bizonyára 
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azok, kik kenyérkereset végett léptek a lelkészi 
pályára ?! Mert ezek megtalálják ezen a pályán is 
még talán jobban, mint más pályán, kivánságaik 
netovábbját, ők kényök-kedvök szerint neki fe-
küdhetnek vagyonkeresési hajlamuknak, gazdál-
kodás, kupeckedés által jövedelmi segédforráso-
kat könnyen nyitnak, — a mellett állandó fizetést 
is húznak, biz ezek nem igen óhajtják, kivált az 
affiliálást, mivel akkor le kell mondaniok világi 
foglalkozásaikról s egyedül szent hivatásuknak 
kellene élniök , szóval, a kényelmet, melyről 
azt mondják: „deus nobis haec otia fecit," nél-
külözni volnának kénytelenek. — Egészen más 
faj az, kik, mint a gömöri inditványozó ur is, 
nincsenek megelégedve a jelen fizetési állapottal 
nem magokért, nem családjokért, hanem azért, 
hogy magas hivatásuknak jobban neki feküdhet-
vén, annak minden kívánalmainak eleget tehes-
senek. 

De tegyük fel, hogy anyagi jobblét utáni 
sovárgásból kívánnánk célravezetőbb fizetési 
módot: el nem tudom gondolni, mi kárhoztatni 
való volna ebbeli kívánságunkban'?! Hiszen ki 
tud ugy sáfárkodni a rábízott talentumokkal, mint 
épen a lelkész, kinek kezébe hozhatna az tiz, 
husz, sőt százannyit, mint épen a lelkész kezei-
ben, ki azokat magasabb erkölcsi célok elérésére 
fogná felhasználni ?! Ugyan ha cikkíró ur oly 
veszélyesnek látja kezeinkben a vagyont, legyen 
szíves betekinteni csak egy tanintézetbe is, meg 
fogja tudni, hogy a tanoncok egyharmadrészben 
legalább lelkészek gyermekeiből állnak. Kik 
pártolják az irodalmat jobban, mint ök? Egy 
szegény lelkész valódi tantalusi kínokat érez, ha 
elgondolja, mi és mennyitől van ő megfosztva 
szegénysége által ? Mondja cikkíró ur, hogy nem 
az a boldog, kinek sok vagyona van, hanem az, 
ki megelégedett: kérdem, lehet-e itt a napszá-
mosról vett hasonlatosságot alkalmazni, azon 
napszámosét, kinek korlátolt s csupán testi vá-
gyai vannak, midőn a lelkésznek a szellemvilág 
paradicsomáról vannak képzetei. Egy szegény 
lelkésznél nincs szegényebb teremtés a föld ke-
rekségén ! Mondja cikkíró ur, hogy világi célok 
elérésére használjuk vagyonunkat: ez nem áll! 
a mely lelkésznek gyermekei vannak, midőn azok 
nevelésére fordítja szük jövedelmének nagyobb 
részét, már üdvös istenszerinti célra áldozik; s 

tudok egyházmegyénkben gyermektelen lelkészt 
—ki esperes is volt — hogy gyermekeiül fogad-
ta a pataki és debreceni iskolát, s tetemes szer-
zeményeinek nagyobb részét ezeknek hagyomá-
nyozta. Méltán lehet azért csudálkozni, miért fél 
cikkiró ur a lelkészek gazdagulásától, s miért 
használja e tekintetben a gyanúsítás minden 
fegyvereit, sőt miért idézi a szentírásból ezen 
helyeket: „A gazdagnak nehéz üdvözülni, ne 
szerezzetek kincset magatoknak, s add el minden 
vagyonodat" stb. 

Fel nem teszem, hogy ne tudná érdemes 
cikkiró ur ezen szent helyek értelmezését, azon-
ban azoknak alkalmazásából mégis ugy látszik, 
mintha vagy csak betűszerinti értelemben venné, 
vagy pedig a keresztyén erkölcstannal merőben 
ellenkezőleg magyarázná azokat. Alább vissza-
térvén cikkiró ur magyarázatjára, most szabad 
legyen ezen felidézett helyeknek azon értelmet 
adni, mit azoknak a Jézus után a keresztyén er-
kölcstudomány is tulajdonit. Ugyanis ezen szent 
helyekben. 

1-ör. „Részint a szeretet munkáinak gyakor-
latára intetünk. 

2-or. Részint arra: miszerint külső körül-
ményeinkről, ha azok kegyességünknek akadályul 
szolgálnak, tudjunk is, akarjunk is lemondani. 

Ezen felidézett helyekben tehát intetünk a 
szeretet munkáinak gyakorlására. Azt hiszem, 
joggal senki sem mondhat mást rólunk, mint hogy 
Idvezitőnk ezen főelvét, melyből, mint napból a 
sugarak, kiszármaznak, minden tételeit betölteni 
igyekezünk. — Olvassunk végig egy jótékony 
célú adakozási listát, legelői fogunk találni egy 
sereg lelkésznevet, —hogy többet nem tehetünk, 
azon okból történik: hogy, mint egy bölcs tapin-
tatu s már nem élő lelkésztársunk példa szava 
tart ja: nagyon is ritka rostára kell hányni szük-
ségeinket, csak ami abban megmarad, lehet 
teljesitnünk. Igen, mert a lelkészek kebele jó 
termő föld. melyben minden hasznos eszme és 
terv meghozza az Ő drága gyümölcseit; s kik 
mennek elől, hanem ők, szóval, tettel nemcsak a 
vallás, hanem a socialis élet mezején is minden 
nemes ügy- s küzdelemben ? De nem folytatom 
tovább. Mi következik ezekből ?! Minthogy jót 
valaki csak anyagi jobblétének feltétele alatt te-
het: nem lehetünk egy értelemben az Őszinte 



szó" írójával, midőn ezen szavait: „nem tudjuk 
magunkat megfeszíteni, s a világi javak után évaí 
mohósággal kapkodunk," oda magyarázza, hogy 
mi csak anyagi jobblétünket tartanánk szem 
előtt. Mi azt hiszszük, Idvezitőnk parancsait tel-
jesítjük akkor , midőn szemünk előtt tartjuk 
anyagi jobblétünket, azért, hogy emberi s erköl-
csi nemesebb kötelességeinknek eleget tehessünk. 
Hildebrandot vallásos elveink elitélik a papi 
nőtlenség behozataláért, vájjon cikkíró nem ujabb-
kori Hildebrand-e, midőn olyakat kiván, melyek 
emberi s erkölcsi természetünkkel ellenesek?! 
Igen! mi megfeszítjük kívánságunkat ott, ahol 
szükséges, — igy örömest le fogunk mondani, 
bár szivünk fáj, de okosságunk azt parancsolja, 
azon súlyos teherviseléssel összekapcsolt egybe-
köttetésről, mely a kisebb egyházak s azok lel-
készei közt eddigelé fenállott: és ezen tekintetben 
ismét Idvezitőnk parancsolatját töltjük be, ki is 
a cikkíró ur által felidézett szent helyekben épen 
azt adj ja értésünkre : 

2-or. „Hogy a keresztyénnek azon külső kö-
rülményeiről le kell mondania, melyek kegyessé-
gét gátolhatnák." 

Felebb igyekeztem megmutatni, hogy ezen 
viszony valóban gát a vallásos élet előmenetelé-
ben, és igy azjarról való lemondás, vagyis afíiliálás 
mind az egyház, mind a lelkész érdekében törté-
nik; most csak cikkírónak abbeli véleményére 
terjeszkedem, miszerint azt állítja, hogy ha nem 
a lelkész maga szedi az ő fizetését, azon esetben 
csak hivatalosan érülközvén az ő hallgatóival 
lehet jó hivatalnok, de rosz Isten-szolgája lesz. 

Kik a lelkészt csupán néptanítónak tartják 
azok szerint jó és szükséges dolog anéppelí gya-
kori érintkezés, de kik nem csupán néptanítót 
hanem vallástanitót is akarnak látni a lelkészben, 
—bizony azok, ha nem kárhoztatják is a néppeli 
gyakori társalgást, de nem is igen ajánlják: nem 
azon okból, mintha a lelkész fejét köritő glóriára 
féltékenyek lennének, vagy a lelkészt a néptől 
merőben elkiilönözni s élő szentté akarnák tenni, 
hanem azon szomorú tapasztalatból, hogy a nép-
peli folytonos társalkodás — értve — keresztelő, 
lakodalom s más ily alkalmaknál, amellett hogy 
gyümölcstelen szokott lenni, még azon rosz kö-
vetkezéssel is bir, hogy nem ritkán nyomot hagy 
a lelkész jellemén, sőt sokszor erkölcsiségén is, 

és igy a honoratiorokkal való egyedüli társalko-
dás élce talán lélektani kutatás hiányában foly-
hatott ki cikkíró tollából. A tizenkét apostolokkal 
való társalkodása Jézusnak talán ezen élceskedés 
ellen szinte felhasználható volna, ha azt akarnánk 
állítani, a mit nem akarunk, hogy t. i. a lelkésznek 
nem szükséges a néppel érülközni s velők társal-
kodni. Mi tudjuk, édes Idvezitőnk ezen tekintetben 
mit cselekedett, követni is akarjuk a magasztos 
példát, — ha fentartjuk is magunknak az oly 
esetek megítélését, — mint p. o. fizetés beszedé-
sekor szoktak előkerülni. Bizony ezen érülközési 
pont minden hátrány nélkül kikerülhető lehetne, 
hiszen különben is van egy helye a lelkésznek, 
honnan szivének érzelmeit, lelkének lehelletét 
folytonosan közölheti hallgatóival, honnan örö-
met s bánatot egyformán megoszthat szeretett 
híveivel, ez a hely a szószék. Itt Istennek élő 
beszédével folytonosan fentarthatja azon szerel-
metes viszonyt, melyet Idvezitőnk a jó pásztor és 
az ő nyája közt fentartandónak mond; és igy 
véleményem szerint megmaradhat a lelkész Isten 
szolgájának, ha kilépni óhajt is oly összeköttetés 
körülményeiből, melyek kegyességének, ha aka-
dályul nem is szolgálnának, de azt talán elö sem 
mozdítanák. 

Megvallom, hogy rövidebben, nem ily unal-
masan kívántam volna e tárgyhoz szólani; azon-
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ban az „Őszinte szó'4 írója által felhozott érvek s 
legfőképen az általa felidézett szent helyek értel-
mezése tekintetéből egy kerülő utat kellett ten-
nem. Nem tudom , hogy mást meggyőznek-e^ 
szavaim, de legalább magamat igyekeztem meg-
győzni a felől, hogy a cikkíró által felhozott é r -
vek és szent helyek épen azt bizonyítják, amit 
cáfolni akart, s az egyház- tagositási eszmének 
inkább mellette, mint ellene szólnak. 

Most már próbáljuk cikkíró eszmemenetét 
összehúzni s gondolkozásának irányát kitanulni. 

Cikkíró eszmemenete véleményem szerint 
ezekben szorítható össze, a) a lelkésznek szegény-
nek kell lenni; b) ha jobblétre igyekszik, Jézus 
tanítása ellen cselekszik, és a mi ebből követke-
zik, c) maradjon a lelkész ezután is azon a ponton., 
ahol eddig állott, azaz : némely részben a társa-
dalmi miveltség színvonalán alul. 

Megkövetem az érdemes cikkírót: vájjon 
pap-e, vagy nem ? ha pap, ugyan jó egyházának 



kell vala lenni, a honnan csak ugy fumigálja a 
világot, különben nem állna elö ilyen özönviz 
előtti eszmékkel; ha nem pap, ugy nem csudál-
kozom rajta, másszor is hallottam én már efféle 
elveket, mint t. i. „plenus venter non studet li-
benter"; hanem akár pap, akár nem pap, egyet 
mégis bátor vagyok felemliteni: avagy nem a 
cynica iskolában végezte-e el cursusát? Mert én, 
midőn ügyesen szerkesztett cikkében a papnék 
cifra karpereceiről , drága gyöngyeiről , négy 
egyház által hizlalt paripákról s két tál ételrőli 
eszméit láttam: vagy azt kellett gondolnom, 
miről kérdést tevék; vagy azt, hogy midőn eze-
ket irta, a muszka pópák és pópánék lebeghettek 
ideálként lelke előtt?! Ezen tisztelt személyek, 
tudjuk, mind ezen világi gonosz dolgok nélkül 
el tudnak lenni, — járván tetétőltalpig darócban 
és pokrócban, megelégedvén tengeri görhével s 
iván sligovicát vajmi nagy bőséggel, s őrizvén az 
í) sertés- és kecskenyájaikat maguk. Tudom, azt 
feleli az Őszinte cikkírója, hogy én meg a sátán 
iskolájában tanultam, mivel úgyis olyanformát 
emleget, mintha a lelkészek a sátánnak toborza-
nának vitézeket. Tisztelt cikkíró ur ! bizonynyal 
mi Jézustól tanultuk azt, hogy e világban s világ 
által kell nekünk munkálkodnunk, s ugy hisz-
szük, hogy ha a világ ártalmatlan s illedelmes 
szokásaival élünk s annak műveltségével egyenlő 
lépést akarunk tartani, akkor Jézus megelevenítő 
lelke él bennünk s Jézus példáját követjük, ki 
igy imádkozott mennybemenetele előtt érettünk: 
„Nem kérlek Uram, hogy kivedd őket a világból, 
ihanem, hogy megőrizd őket a gonosztól.u Tesz-
szük pedig ezt azért, mivel tudjuk, hogy a társa-
dalmi rend az isteni Gondviselés végetlen folya-
ma, melynek hullámzatain halad az emberiség 
lassú, de biztos menetellel a Jézus által kijelölt 
tökély dicső céljához. Ezen folyamnak miért 
állnánk ellent, hiszen ugy is elsodorna bennün-
ket, s akkor igazán haszontalan butor-darabokká 
válnánk, egy 1792-diki forradalom bizonynyal 
.megégetné palástunkat ?! Dehogy az ne történ-
jék, hogy palástunk az emberiség földi és mennyei 
boldogságának lengő zászlója lehessen, mind-
azon tisztességes eszközök birtokába akarunk 
jutni, melyek által a világ nagy eseményeiben 
tényező szerepet vihetünk, s hogy azokban Idvezi-
tőnk magasztos céljait e gyarló világ szeme elől 

soha el ne tévessze. Ezen tisztességes eszközök közé 
számítjuk anyagi jólétünket, mint lépcsőjét szel-
lemi tökélyesbülésünknek, s ugy hiszem, senki 
sem fogja kívánalmunkat a papi hivatal magasz-
tos céljával összeütközőnek állítani, sőt minden 
igaz protestáns ember dicsekedését fogja abban 
találni, ha lelkésze mind emberi, mind vallásos, 
műveltséggel birván, bátran megállhat a társa-
dalmi műveltség őtet megillető fokozatán. 

Domestica vagy affiliálás által jussunk-e el 
az imént leirt állapotra, azt nem vitatom; ezen 
tekintetben csak azon óhajtásom van, ugy segít-
sünk a lelkészek állapotán, hogy az által az egy-
házak is vagyonosabbak legyenek. 

Elismerem, hogy az Őszinte szó cikkírója saját 
szempontjából jót akarhatott, de mivel eszméi 
nagyon éllel vannak összeállítva, hogy egymást 
keresztülmetszik, kitételeihez kell vala alkalmaz-
kodnom, s azon téren mozognom, melyet ő maga 
kijelelt e kérdés tárgyalására.—Különben én is 
azzal rekesztem be őszinte szavaimat, mivel cikk-
író : „De semmivel nem gondolok, az én életem is 
nekem nem drága, csak elvégezhessem örömmel 
az én futásomat és a szolgálatot, melyet vettem 
az Ur Jézus Krisztustól." Isten velünk. 

Szabolcsi PL 

ISKOLAÜGY. 

SZERVEZETI JAVASLAT AZ ERDÉLYI EV. REF. 
FÖTANODÁK RENDEZÉSÉRE. Bizottsági megállapítás 
nyomán dolgozta Gáspár János, nagyenyedi neveléstanár 
és iskolamesteri-képezde-igazgató. 

Mióta egyházi s iskolai életünk szabad lélekzetet 
kezdett venni, ereinkben vidámabban kezd a vér lüktetni, s 
ama régi életkedv, amaz egy időre megakasztott vidor 
fejlődés, — mely a protestantismus föbélyege, — újra ren-
des folyamában van. — Még azon időben sem lehetett 
ezen életfejlést akadályozni, midőn ama hívatlan hatalom 
briareusi karokkal ölelt át mindent, midőn ez a torkonra-
gadás által akarta minden életrevalóba beszorítani a lelket. 
— Még nem volt szabad a lég, még tiltva volt a szó, mi-
dőn már egyházkerületeink főbb helyein iskolai életünk fe j -
lesztésén csendesen munkálkodánk. — Ezen elnyomás sem 
állhatván ellent, e nemű mozgalmainkkal nyilvánosan lép-
tünk ki. A dunamelléki helv. egyházkerület ugyanis még 
1857-ben felkérte a magyarhoni testvér egyházkerületeket 
ezen téren való egyesülésre. — A felkérésnek olyan ked-



vezö sikere lett, hogy következő év tavaszán már a négy 
egyházkerület megbízásából egy egyetemes népiskolai vá-
lasztmány jelent meg Pesten, s a kormánytól való tartózkodás 
nélkül tanácskozott iskolái szervezéséről. — Ezen tanács-
kozmány eredménye lett az 1858-dik september havában 
Debrecenben megállapított „Népiskolai szervezet."—Ezen 
megállapodás értelmében rendelte el a magyarországi helv. 
négy egyházkerület nép- ós elemiiskolái rendezését; ezen 
szervezet szerint vannak már az egész magyar hazában 
nagyrészt elrendezve a népiskolák. 

Ugyanezen mozgalom idézte elő a közép és felső ta-
nodáink rendezésére való hajlamot is. E hajlam lett tetté 
1860-dik év őszén, midőn a négy egyházkerület kebelei-
ben létező minden közép és felső iskolák egyházkerületi 
rendeletből Pesten az iskolák rendezésére egybegyűltek. 
Ámbár ezen gyülekezet nem vezetett is azon kivánt ered-
ményre, melyet a népiskolák szervezetében elérni szeren-
csések voltak; mindazáltal az iskolai élet regeneratiojára 
hatalmas befolyással volt. — Ezen összejövetelnek lehet 
köszönni ugyanis, hogy a német ausztriai ministerium által 
reánk tolt, de nemzeti jellemünkkel soha meg nem egyez-
tethetett iskolai szervezetet iskoláinkból tökéletesen kihaj-
tottuk. — Ennek eredménye lett az, hogy a dunamelléki 
és dunántuli egyházkerületek közép és felső iskoláinkat a 
régi alapokon, de az iskolai ujabb kívánalmak szerint ren-
dezték el, s nevelési rendszerüket e hazai viszonyokkal 
egybevágólag alkották meg. 

Nem akarjuk állítani, hogy ezen előttünk levő „Szer-
vezeti javaslat" egészen ezen mozgalmak szüleménye, de 
gyanítjuk, hogy megszületésére mindenesetre voltak ezek 
befolyással. — Ezen gyanitásunk alapját épen ezen szer-
vezetből merjük bizton meríteni, mert ezen szervezeti j a -
vaslat lényegében nem más, mint a magyarországi „Népis-
kolai szervezet mint a dunai két kerületben megállapított 
közép és felső iskolai intézkedés olynemü másolata, mely-
nél fogva az erdélyi helyi körülményeket, s talán 1848-ig 
létezett megszokottságukat tartották szemök előtt. 

A „Szervezeti javaslatinak öt főrésze van: „az 
elemi tanoda, a középtanoda, a bölcseimi tanfolyam, a jogi 
tanfolyam, a hittani tanfolyam," melyek közé be van szőve 
a 38. pont alatt biztossági jegyzőkönyv. 

I. ,,Az elemi tanoda'' főfeladata, a szervezet szerint, 
—a gyermekeket figyelmezni, gondolkozni, beszélni, értel-
mesen olvasni és helyesen irni tanítani, a tanulmányok 
elemeivel megismertetni, szóval: őket tanulás- és tanoda-
képesekké tenni — kirekesztöleg „nemzetiiskola, melyben 
középpont az anyanyelv." E körül csoportosul minden 
egyéb tárgy. — Az elemi tanoda összes tanitmányai 
„négy osztályba" osztatnak el. E szerint az elemiiskolák is 
négy osztályuakká lettek és igen helyesen. — Tanulság ez 
azokra nézve, kik még mindig a három osztályú elemiis-
kolák mellett küzdenek, példa azoknak, kik az elemiiskolát 
erővel hat osztályúvá akarnák tenni. 

Amazok igen keveset akarnak tenni arra, hogy a 
gyermek tanulási képességét kifejtsék, s a tovább haladha-
tásra előkészítsék, a tudományok elemeiben, kiváltképen a 

magyar nyelvtan előismereteiben megerősítsék. — Emezek 
sokat kívánnak számilag mondani, de többet nem tenni* 
mint tesznek azok, kik három osztályú iskolát követelnek. 
Mert ezen hat osztályú iskola nem igen egyéb, mint tizen-
két félévre felosztott három osztály, a mennyiben ugyan-
azon tantárgyakat fogják fel, melyeket a három osztályú 
elemitanodák. 

Nincs az elrendezésben más mód, mint az, melyet a 
„Népiskolai szervezet" és az erdélyi „Szervezési javaslat" 
egyirár.t követnek. — Azon célt, melyet a hat osztályú 
elemi (nép-) iskolák el akarnak érni, tisztábban és bizto-
sabban el lehet érni, ha a négy osztályú elemi (nép-) iskola 
fölébe, olyan helyeken, honnan a gyermekek sem gymna-
sium, sem reáliskolába nem mennek, még két osztályú 
polgári iskolát állítanak, és ebben az elemi tanulmányokra 
némi szélesebb ismereteket építenek fel. 

Tudom, hogy minden ilyen ajánlgatásokkor a tanítói 
személyzettel való gazdáiltozás, azaz a pénzerő nemlété-
vel állanak elő; hanem nem tehetek róla, ha én a nevelés-
ügyét mindenekfeletti első szükségnek tartom, melynek és 
a jövendőnek érdekében a pénzt az illetőknek még költsön 
is elő kellene teremteni. 

A „Szervezeti javaslat" szerint az elemitanodába 
felvett tantárgyak: „vallás" (bibliai tört. hittan elemei), 
„magyar nyelv" (beszéd és gondolkodásgyakorlat, irás, 
olvasás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás), „számtan" (ész-
ben és táblán), „alaktan, természetrajz "*), elemi termé-
szettan, földrajz, történelem (életrajzokban) rajzolás ele-
mei, éneklés (egyházi és világi), a testgyakorlat," mint 
nem kötelező tárgy. 

A tantárgyak sorozatából látható, hogy ezek alap-
fogalmai segítségével lehet a gyermeki lelkitehetségeke^ 
öszhangzatosan kifejteni, s a tovább tanulásra képessé 
tenni. — Nézetem szerint azonban a tárgy sorozatából 
kimaradhatna az „alaktan." 

Igen jól ismerem én e tárgy tanításának amaz elvitáz-
hatatlan hatását, mely szerint a gyermek vizsgáló, egybe-
hasonlitó és megkülönböztető, előbeszélés általi leiró képes-
ségét nagyon lehet mivelni; nem ismeretlen előttem a 
Pestalozzi-iskola alapján kifejlett diesterwegiek ilynemű, 
tana s tanításaik sikere; mindemellett nézetein szerint f e -
lesleges tantárgygyá válik minden olyan elemiiskolában,, 
melybe a természetrajz be van véve. A természetrajz á s -
ványtani ágában ugyanis lehetetlen a szabályos alakú 
ásványok tanítása alkalmával az alakok tanítását mellőzni. 
— És midőn az ásványok alakját tanítjuk, nem tehetjük-e 
meg a gyermekkel a felvett ásvány alakján mindazon alak-
tani vizsgálódást , egybehasonlitást , megkülönböztetést, 
előadási gyakorlatot, melyet, hogy ugy mondjam, a magára 
különválasztott elméleti alaktan alakjain tétetünk ? — Es 
hogy az ásványtan tanítása tökéletesen pótolja s mellözhe-

'") Én helyesebbnek tartom a história naturalis-t „termé-
szetrajznak" nevezni, mivel a „terinényrajz" (Pro-
duktem lehre), a gazdaság, kéz- és gyármüipar által 
előállított tárgyakról való tudományt fejezi ki. 



tövé teszi az alaktant, arra nézve csak néhány ásványt 
-említek fe l : a kocka megtartására ott van a só, folypát, 
ólomfény, vaskovand, az octoederre, a timsó, a tetraederre, 
a fakóérc (Fahlerz), a rhomdodekaederre, a gránát, a 
pentagondodekaederre , a vaskovand (Eisenkies). Az 
oszlopokra nézve: az ónérc, quarz, salétrom, rézgálic 
stb. A pyramisokra nézve az ónérc, mészpát, quarz, 
kén stb. 

Igaz, hogy ezen alakok nem felelnek meg az alaktan-
ban tantárgyul használt mértani alakoknak; de nem is a 
stereometria tanítása a cél, hanem megismertetni, a lapokat, 
ormokat, csúcsokat, mint a szabályos testeket alkotó külső 
bélyegeket, s gyakorolni s kifejteni a gyermek vizsgáló 
képességét. A mértani alaktanon kivül még egyébféle 
alaktant is lehet tanítani a természetrajz segítségével, 
milyen a növények és állatok alaktana, melyek együtt 
véve képesitik aztán a gyermeket a tárgyak helyes megis-
merésére egymástól való megkülönböztetésére stb. 

Ismételem, hogyha valamely iskolába be van véve a 
•természetrajz, akkor a Pestalozzi-Diesterweg-féle alaktan 
tanítása mellőzhető. 

A mi a „Szervezeti javaslat" szerint a tantárgyak 
osztályonkénti felosztását, a tantárgyak tanítási módszere 
kifejtését illeti, azok nézetem szerint olyan helyesen, s a 
tanitástan jelen fejlődése szerint oly tökéletesen vannak 
.fejtegetve, hogy ha a felállított elvek és fejtegetések nyo-
mán fogják megoldani az elemiiskolákban, akkor az erdélyi 
nevelés és tanitás a legtökéletesebb haladásnak fog ör-
vendeni. — A tanítási órák szarna a lehető legmérsékel-
tebben van megállapítva. © 

(Folyt. köv.). 

KÖNYVISMERTETÉS 

nemzeti mivelödés alapjaIrta Karcsanyéki G. Sze-
ged, Burger Zsigmond tidajdona. 1861. 8-ad rét, 244 Zaj?. 

Ezelőtt egy pár héttel, midőn épen azzal foglalkoz-
tunk volna, hogy a fencimzett műről, annak figyelmes át-
olvasása alkalmával tett jegyzeteink nyomán, e lapok szá-
mára ismertetést Írjunk, jelent meg a Sz. Figyelő f. é. 29-ki 
ízáma, s abban ugyané műről egy ismertetés is, még pe-
dig örvendetes meglepetésünkre oly szempontokból kiin-
dulva s oly felfogással, mely a miénkkel csaknem azonos. 
ÍJehogy tehát plágium bűnébe essünk, vagy hogy a mit más 
J a n elmondott, — mint nem régen egy tudósunk megjegyzé 
*— mi roszabbul mondjuk e l : legyen szabad amaz ismer-
tetésnek ide tartozó részét, saját nézetünk gyanánt is, szó-
ról szóra közleni : 

„A fennebbi röpiratot őszinte hazafiság, felekezetiség 
nélküli részrehajlatlanság, másfelöl nagy olvasottság s élet-
tapasztalás teszi üdvös és egészséges olvasmánynyá. A 
vallásos közerkölcsiségről, mint a nemzeti művelődés alap-
kövéről, a nemzeti jellemről s annak fejlesztéséről, a neve-

lés fontos ügyéről, tudományunkról, irodalmunkról helyes 
és mérsékelt nézeteket találunk benne. 

Különösen a köznevelésről irt szakaszt ajánljuk a 
szakemberek figyelmébe. Szerző nem azok közé tartozik, 
kik erőnek erejével uj eszmét akarnak mondani, hogy azok 
által magát megbámultassa a nagyobb résznél s kinevettesse 
a tapasztaltabb és érettebb olvasóval. Uj téveszmét hirdetni 
több dicsőséggel járhat, mint igazságot ismételni, de az 
utóbbi több becsüléssel jár. Különben az eszmék a felvilá-
gosultabb kisebb rész előtt ha nem ujak is, a nagyobb rész 
igazolva fogja látni magára nézve a munka megjelenését. 
A müveit szerző az ujabb eszmék színvonalán látszik állani, 
s ezeket szélesb körben s mintegy ránk alkalmazva akarja 
megismertetni. Azonban a célt, hogy közérthetőségü l e -
gyen, a munka nem minden részében találjuk egyaránt 
megközelítve. Kivált a munka első felében, a hol átalánosb 
eszmékkel foglalkozik, nem szab erőteljes körvonalakkal 
pontos határt eszméinek, melyek nincsenek szembetűnő vi-
lágossággal csoportositva, ugy hogy ez eszmék világosság 
és árny, s kellő megtestesités hiányában határozatlanul 
folynak széjjel és futnak egymásba. Az olvasó az elvont 
eszmék ködébe vész el, — a hol tisztán nem veheti ki se a 
tárgyakat, se az utat. A gondolatmenet fonalát gyakran el-
ejti a Iabyrinth közepett. Nem kis mértékben okozzák e ho-
mályt a gyakori költői és rhetoricai képek és hosszú hason-
latok, melyek a könyv első felében gyakoriabbak. A könyv 
utolsó fele, ahol kevesebb a költői cifraság, de több gya-
korlati, tapasztalati, valamint történeti tényt találunk cso-
portositva, világosabb. Ezen rész nemcsak tanulságosabb,. 
hanem kellemesb olvasmány az elsőnél. 

Szerző szépségre, csinra törekszik előadásában; — 
de ugy tetszik, amaz a piperéhez közelit, ez a mesterkélés-
hez. A hasonlatok, a gyakran halmozott epithetonok terhe-
lik az elöhaladást az olvasásban. A ki az igazságot szom-
júhozza, még nagyobb szomjúságot érez itt, a hol sok elő-
készület után jut a dolog velejéhez. — Terheli szerző elő-
adását a nyelv szokatlansága is. Alkalmazza az elméleti 
nyelvtudósok minden messziről hozott szabályát, melyeket 
pedig egész merevséggel nem igen tíír meg az élő nyelv; 
átveszi a német philosophia példájára egy uj, csupán a phi— 
losophoknak való nyelvet alkotni akarók minden ujhitásait„ 
Hunfalvy nyomán nem mondja tisztelni, hanem tisztölni, 
nem elégedni, hanem elégödni ; — (miért nem irja egyúttal 
követölni?); a philosophiai uj magyar nyelv, „valárdi-
ság"-a, „anyagelviség"-e, „nagyánt" stb. mind elfogadott 
s örömest használt szavai. Ezenkívül maga is szabadon bá-
nik a nyelvvel, ,,észleli és szívleli11 tán itt olvastuk elő-
ször, — többek között, — az épen-1 két _p-vel irja, a mely-
et két Z-lel. Mindezek csekélységek, de összesen valami 
különcös szint adnak a stilnak. A sok újítás, a szavak szo-
katlan használata nehézzé teszik a megérthetést; mert a 
tárgyról a figyelem egy részét a külsőségekre fordíttatják 
az olvasóval. — Mindezekre annyival kevesebb szükség 
van, mivel szerző nem azon ujitók közé tartozik, kiknek 
nem levén egészen anyai nyelve a magyar, a mesterkélés 
erőszakai nem sértik érzésöket; hanem inkább nagyon jól 



ismeri még a nép nyelvét is eredeti forrásánál, s e részben 
sok találó kifejezést is foglal magában e könyv. — De áta-
lán nem közelité meg a célt, hogy érthető és élvezetes ol-
vasmány legyen a könyv szélesebb körökben. Atalán nem 
tartjuk sem sikert igérö, sem üdvös törekvésnek azon tu-
dós pártét, mely nálunk hegeli szabadsággal akar philoso-
phiai uj nyelvet teremteni. Óhajtásunk, hogy első szabály 
legyen a világosság és közérthetőség minden irományban, 
a hol a tárgy különben maga nem oly magas, hogy a kö-
zönség átalános eszmekörét meghaladja." 

Hogy azonban a fenérintett közérthetőség és szabatos-
sághiány dacára is mennyi eszme és helyes nézet foglal-
tatik e műben : annak fényes bizonyságául álljon itt, némi-
leg kivonatilag közölve, a következő igen fontos és korszerű 
cikk : 

Nemzeti nevelés és közoktatás. 
Már ha a célszerű nevelésnek komoly feladata a nem-

zeti jellem minden lényegös sajátságát kellőleg méltányolni 
és a lélekképzés nagy céljához képest ildomosán felhasz-
nálni : kétségtelen, hogy a hazai közoktatás minden ágaza-
tában érdemleg tekintetbe kell jőnie a nemzeti érzületnek; 
mert a szellemterrnékönyitést ügyes tapintattal kezelt óltás 
eszközölheti célszerüleg. Az össze nem forrasztható rügyek 
beszemzésével itt is káros a kisérlet. Legalább a mi fő: a 
jellemképzés, annak elég bő anyagát nyújtja saját multunk 
is. Ha honi nevelésünk jobbára hazai erénypéldákból me-
ritgeti oktató tanait: be fogja bizonyíthatni, mint lehet a 
gyémántot saját porával fényesíteni; — mig ellenben, 
mint láttuk, sok más szerszámmal bajosan férhetni hozzá. 

Jó hiszemünk ez oknál fogva, hogy a kiválólag szel-
leinképző intézetekben a nemzeti alapú oktatás az ó r e -
mek régiségtan mellett a majdan összeállítandó hazai 
régiségtant is méltatja arra , hogy a nemzet sarjadéka 
még fogékony éveiben elég korán kezdje ismerni mindazt, 
a mi elődei iránti] kegyeletét növelheti. — És ha ezennel 
alkalmilag szóba keríthettük az oktató nevelésügyet, mellyre 
minden gondolkodó méltán olly nagy nyomatékot helyez: 
nem eresztjük el az alkalmat a nélkül, hogy nemzeti mi-
velödésünk ez egyik legnagyobb fontosságú ágát illetőleg 
ne ejtsünk egy pár idevágó észrevételt. Hisz a nemzeti 
fejlődés terepélyes fájának legmélyebb gyökere s legmaga-
sabb, legszebb koronája a célszerű nevelés. Alig nevezhető 
kiválóbb bölcsész vagy államférfiú, ki az oktató nevelési 
ügynek kitűnő fontosságát szóval vagy írásban ne emli-
tötte volna. Nálunk is hangoztatja azt tudós és tudatlan, 
— bizonyára sokkal több, mint a hány tettleg gyakorolja, 
vagy azt kellőleg felfogta. Jókora kötetkéket is láttunk már 
a nevelésről, mellyek szerzői gyakorlatilag nem éppen iga-
zolták e szakban avatottságukat. Egyébkint „sok szépet 
irának a bölcsek, gyakran a nem éppen bölcsek is" mint 
Kölcseynk mondá : de a cselekvés ismét más, mint az elmél-
ködés. „A jó gondolatnak sincs mindig jó sikere." 

Nem szaporitnók a beszédet e tárgyról, ha közelebbi 
indokok nem ösztönöznének reá. 

(Folyt, köv.) 

SÁROS-PATAK, jun. 18-án 1861. Ma költözött el 
innen Miskolcra főtisztelendő Zsarnay Lajos superinten-
dens ur, a ki itt a sárospataki főiskolában harminc éven 
keresztül lelkész, s a papi tudományok tanára volt. 

Volt idő, mikor a s.-pataki lelkészséget is teljesítette, 
a gyülekezet üdvére. De különben is sok ünnepélyes al-
kalmakkor s majd minden második vasárnapon a városi 
templomban tartván az isteni tiszteletet, nemcsak a fötisz-
teletü egyházkerület, nemcsak a város kebelében virágzó 
főiskola, hanem a város is tiszteletes ragaszkodással tartá 
a nagy férfiút magáénak. 

A protestáns megpróbáltatás nehéz idején 1860. 
évben választatott a tiszáninneni helvét vallású ekklézsiák 
szabad választása utján superintendenssé s később a mis-
kolci ekklézsia első lelkészévé. 

Az elv és buzgóság azt kívánták tőle, hogy elhagyja 
a várost, hol gyermek-éveit, ifjúságát és férfi kora idejét 
közkedvességben élte. 

A szellemi és szélesen kiterjedt rokoni viszonyon 
kivül, szerencsés anyagi helyzet is környezé öt itten, 
és mindezt kész volt elhagyni vallása hő szeretetéért, s a 
miskolci fényes ekklézsia nagyra becsült bizodalmaért 

Tudva van, hogy a protestáns vallás önkormányzásába 
tolakodott kormány megszaggatta kerületeinket, megyéinket; 
a tiszamelléki egyházkerületet sárospati kerületnek keresz-
telte, s a superintendens székhelyeül S-Patak városát 
rendelte. 

Ennek ellenére megmaradtak a protestánsok eddigi 
rendezkedéseik és kerületeik mellett, s ámbár S.-Patakon, 
vagy akármely más ekklézsiában is lakhatik, a superinten-
dens, mindazáltal épen az elvért kelle azt tennie Zsarnay 
Lajos főtisztelendő urnák, a mi fentebb irva van. 

Junius 16-án búcsúzott el a városi templomban a 
főiskolától, a várostól, melyek dicsekedésükként tisztelték. 
Már több napokon át ezelőtt, személyes leereszkedéssel — 
mely kitűnő papi tulajdona — kereste meg a városi csalá-
dokat, volt tanártársait, nagyszerű fáklyás-zene s egyéb 
ünnepélyes bucsutisztelgések után ma vált meg a hála, 
tisztelet, szeretet és igazi jó kívánások kíséretében 
tőlünk. (Sürg.) 

E. E. E. GYÁMINTÉZETI MOZZANATOK. 

(Negyedik közlemény) 
XXVII. MEGHÍVÁS. A programm 15 pontja értelmében 

van szerencsém a kerületi bizottmányok tisztelt tagjait f. é. 
aug. 26-kára meghívni akképen, hogy az nap estve hat órakor 
tartandó gyűlésünkben összeállítsuk eddigi működésűnk 
eredményét, a beérkezett folyamodásokat átvizsgáljuk, a 
kiosztást a gyámintézeti közgyűlés és egyetemes gyűlés 
elébe terjesztendő évi tudósítás pontjait előlegesen meg-
állapítsuk, intézetünk érdekében netán teendő indítványo-
kat előkészítsük stb. Aug. 27-kén reggeli kilencedfél óra-
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kor gyámintézeti istentiszteletünk leszen, melynek célszerű 
elrendezéséről gondoskodni fogok. Közvetlen utána fog 
következni az Evangy. Egyet. Egyházi Gyámintézet köz-
gyűlése vagy magában a templomban, vagy a szokott terem-
ben, melyre ezennel a 15. §. értelmében a kerületi és es-
perességi választmányok követeit, különben pedig a gyám-
ntézet minden barátját a legszívesebben meghívom. Ezen 
közgyűlésben a középponti gyámintézeti bizottmány elŐter-
jesztendi évi tudósítását s az eddig történtekről számot ad. 
A megjelenendő követek megteszik arra észrevételeiket, 
előadják megbízásaikat, az intézet ügye körül vidékeiken 
tett tapasztalataikat, óhajtásaikat s az intézet pártfogására 
szerintük legméltóbb gyülekezetek és iskolák állapotáról 
bővebb felvilágosító adatokat közlenek, a középponti bizott-
mányt határozatilag a teendőkre nézve utasítani fogják stb. 
Mindennek, — mint szoktuk mondani — még kikeli magát 
nőnie. S ez, Isten segedelmével meglesz annál biztosabban, 
minél nagyobb s egyetemesb leend a részvét gyámintéze-
tünk szent célja iránt. 

Most már előleges kérelmem az, hogy az esperességi 
<és ke/rületi gyámintézetek mielőbb végezzék teendőiket, 
név szerint pedig a középponti pénztárba szánt pénzeket 
legfölebb aug. 23-káig küldjék be, hogy a pénztárnok ez 
évi számadását befejezhesse. A később érkezendő pénzek 
csak a jövő évi számadásba fognak bevezettetni. 

És kérem viszont, hogy a kerületi bizottmányok a 9. 
§ - t teljesíteni, évi tudósításaikat elkészíteni igyekeznének, 
hogy, ha előbb nem, az aug. 26-kán estve hat órakor t a r -
tandó bizottmányi ülésben előadhassák. 

Ismét kérem a szűkölködő gyülekezeteket, hogy a 
III. Mozzanatok XXII, 4. pontja értelmében folyamodványai-
kat hozzám legfölebb aug. 20-káig beküldeni szíveskedje-
nek, mivel a közgyűlés alig leszen hajlandó a később ér -
kezendő folyamodásokat már ez évben tekintetbe venni. 

Végre kérem az esperességi gyámintézeti bizottmá-
nyokat, hogy a programm II-dik §-nak ugy a mint az a 
{III Mozzanat XXII, 5. pontja szerint módosítva lett, megfe-
lelni s az általok ezen év folytán segedelmezett gyülekeze-
tek neveit s az azoknak nyújtott segedelmezési összeget egy-
házkerületi bizottmányaiknak mielőbb beküldeni szívesked-
jenek. E részben átalában és következetesen kell eljárnunk 
s azon lennünk, hogy minden forint, melyet egyetemes egy-
házunk körében szűkölködő gyülekezetek számára nyuj-
tunk, az esperességi és kerületi bizottmányok utján a kö-
zépponti bizottmány tudomására jusson, — hogy igy meg-
tudhassuk évről évre, mennyi fordittatik az egyház köré-
ben gyámintézeti célokra. Mert 

XXVIII. A napokban látogatott meg tiszt. Kemény Já -
nos csővári lelkész ur, hozván a XXX. alatt érintett 6 ftot, 
s épületes őszinteséggel elbeszélte, hogyan szerzett ö a le-
égett paplak felépítésére 1200 ftot, gyülekezetről gyüleke-
zetre járván az alföldön; hogy b. Podmaniczky Annin ur 
nemcsak nem tudom hány ezer téglát ajándékozott, 
hanem saját ökrös szekerén Aszódról Csővárra is szállí-
totta stb. Természetes, hogy mi csak örülhetünk, midőn 
egyesek ily buzgalmat fejtenek ki, de ha csakugyan tudni 

akarjuk, mely mértékben segélyezzük egyházainkat, amaz 
1200 ftnak elő kellene fordulnia a középponti bizottmány 
évi tudósításában is. Ha oda vihetnök Isten segedelmével 
dolgainkat, hogy évenként legalább egyszer jöhetnénk össze 
három napra egy középponton, hogy tüzetesen értekez-
hetnénk s oly közléseket is hallanánk, mint Kemény t á r -
sunké, ki elbeszélné, mennyi fáradságába került az 1200 ft. 
összegyűjtése, s mily örömest járultak hozzá az alföldi hit-
rokonok, hol pénz nem volt, egy zsompoly búzával, tenge-
rivel stb. 

XXXIX. El Szobon egy norvégiai család, melynek feje 
Gregerson Gulbrand építész és most már birtokos. Szebe-
rényi Jánostól hallottam legelőször, hogy ez igen vallásos 
és egyházi célokra örömest adakozó család. Azóta pedig 
e névvel csaknem mindenütt találkoztam, hol áldozni kellett. 
F. é. máj. 29-kén meglátogatott a nevezett családfő s 25 
ftot tett le a középponti pénztárba, nagyon sajnálkozván, 
hogy a nagy veszteség miatt, mely öt e napokban érte, ez-
úttal többet nem tehet. 

XXX. Az EGyintézet középponti pénztára mai napon 
igy áll: 1861. apr. 24-kén a XXVl-dik mozzanat szerint 
volt alapítvány 100 ft. készpénz 2391 ft. 3 kr. 
Ehhez járult : özv. Fabinyi Liedemann assz. 10 ft. 
Geduly Bogyoszló Guta nevében 5 ft. 
Ugyanaz a Guszt. Ad. részére 5 ft. 
Körmöcz Szendnek 50 kr. 
A szegedi egyház a középp. pénztárba 22 kr. 
Ugyanaz Teschennek 1 ft. Brünnek 1 ft. 2 ft. 
Bánhegyes Teschennek 1 ft. Brünnek 1 ft. 2 ft. 
Mezöberény tót Teschennek 3 ft. Brünnek 2 ft. 5 ft. 
Szarvas Brünnek 5 ft. Teschennek 5 ft. 10 ft. 
Orosháza Teschennek 2 ft. Brünnek 2 ft. 4 ft. 
Eperjesi confirmánsok Sztehlo J. leik. által 7 ft. 60 kr. 
Alsó-Vadászinak Devicse 1 ft. Ledény 50 kr. 

Selmec 1 ft. 2 ft. 50 kr. 
Körmöcz a miskolci növeldére 50 kr. 
Serethnek Masztis Ádám esp. 2 ft. 50 kr. 
Gregerson Gulbrand 25 ft. 
Láng Adolf leik. tápio-sz.-mártoni Teleki-gyásztisztelet al-

kalmával 16 ft. 22 kr. 
Gyámintézeti énekek 45 kr. 
Tótkomlós Opatovicznak 1 ft. 
Eperjes a XXIV mozzanatot foganatosítja 20 ft. 
U. a Serethnek 10 ft. 
Masztis Ádám esp. által Csali 2 ft. 30 kr. Bakabánya 4 ft. 6 

kr. Hodrusb. 8 ft. 52 kr. Ledény 1 ft. 10 kr. Darássi 
1 ft. 20 kr. Beluja összesen 20 ft. 18 kr. 
Kemény János Csővár nevében 6 ft. 
Lang M. esp. a pesti német egyh. részéről 38 ft. 
A budai egyház 18 ft. 49 kr. 
A dobsinai egyház 200 ft. 
Orosháza: Lúgos, 1 ft. KI. Bressel 1 ft. Letschicz 1 ft. Se-

reth p. 1 ft. 4 ft. 
Pitvaros: Lúgos, KI. Bressel, Letschicz, p. 1 ft. 3 ft. 
Szarvas: Lúgos 11 ft. Sereth 11 ft. KI. Bressel 2 ft. Let -

schicz 2 ft. 26 ft. 



M. Berény német: Teschen, Brünn, Sereth, Letschicz, Lúgos 
3 ft. 5 1 % KI. Bressel 3 ft. 51 kr. 21 ft. 8 % k r . 

Szeged : Lúgos, KI. Bressel, Letschicz 3 ft. 
Összesen : 2882ft.5V2kr. 

Zárszó. Most már august. gyűlés előtt nem szándé-
kozom a mozzanatokat folytatni. Addig a Házi Kincstár 
hozandja a begytilendö adományokat. Hanem legforróbb 
ohajtásomés imádságom az, vajha a hitsorsosok addig is fo-
kozott buzgalmat fejtsenek ki ezen szent ügy körül, hogy 
évi tudósításunk minél több segedelmet mutathasson fel. A 
kitől csak telik, legyen Pesten f. év aug. 27-kén, hogy 
ülhessünk Istennek kedves ünnepet, cseréljük ki tapaszta-
latainkat, tegyünk és fogadjunk el tán szükségesebb ered-
ményt igérö indítványokat stb. A könyöriilet Istene meg-
erösitend minket, ha könyörületet gyakorlandunk szűkölködő 
testvéreink irányában, 

Kelt Pesten jun. 19-kén 1860. Székács József,, 
az EGyintézet elnöke. 

A SZATMÁRI HELY. HITV. EGYHÁZMEGYE LELKÉSZI 
GYÁMOLDA ÁLLÁSA. 

A Prot. Egyházi s Iskolai Lap mult évi 27-dik számá-
ban közlöttem a szatmári egyházmegye lelkészi gyámolda 
vagyoni állását, azon vizsgálat eredményét mutatván fel, 
melyet a gyámoldai választmány junius 7-én M.-Csenger-
ben tartott a pénztárnok kétévi számadása felett. 

Folyó 1861-dik év junius 12-én Szatmár-Németiben 
tartá számadást vizsgáló s egyszersmind vizsgáló gyűlését 
a gyámoldai választmány, mert a szabályszerű 3 év lejárván, 
uj választmány választatott, a 15 éves lelkes és hü pénztár-
nok folytonos gyengélkedése miatt felmentetését kérvén, 
számadás alól felmentetett, végkép feloldoztatott, számadása 
mindenben hibátlannak találtatván. 

Az 1860-dik évre, mint felmutattatott s közöltetett is, 
kamatozó tökéje volt az intézetnek 3228 ft. 60 kr., pénztári 
maradvány 51 ft 96 kr. és igy közvetlen a pénztárnok által 
kezelt összes töke 3280 ft. 65 kr. o. é . ; kamathátralék a le-
folyt 1859. s előbbi évekről 76 ft. 9 kr. o. é. 

Az alap 3280 ft. 65 kr. töke szaporodott az 1860-dik 
évben : a lelkészek által betétetni szokott részvénydijakból 
148 fttal; — egyházak részéről 18 fttal; világi jószivüek 
adománya által 46 ft. 8 0 k r r a l ; és igy az 1861-dik évre 
teljes vagyoni állás 3493 ft. 16 kr . ; ebből kamatozik egye-
seknél és egyházaknál 3487 ft. 60 kr., pénztári tökema-
radvány 5 ft. 76 kr. o. é. 

A mult évben megnevezett adományozó egyházak 
közül kifeledtem a sz.-dobi egyházat 10 ft. adományával, és 
igy a mult évben tiz egyház adott segélyt, ez évben pedig 
9 adott, egy ajánlott, u. m. Matólcs 1 ft. 32 kr. F.-Gyarmat 
2 ft. Cseke 8 kr., virágzó népes három egyház ! ! ! — Rapolt 
1 ft. 10 kr. Óvári pótlólag 1 ft. Vetés pótlólag 60 kr. Ko-
csord 4 ft. 40 kr. Bagos 5 ft. 50 kr. V.-Oroszi 2 ft. Nagy-Sze-
keres ajánlott 10 ftot, kamatját fogja fizetni. — A világi 
urak közül uj adakozó tek. Bernáth Mihály 10 ftot ajándé-

kozván fogadja érte a szegény özvegyek és árvák köszöne-
tét, mint szinte tek. Vincze József ur is, ki 20 ft. segélyt 
ajánlt, kamatját fizetni Ígérvén. 

A lefolyt 1860-dik évben segélyezendők voltak 16-
an, s miután ez évről is kint maradt a régiekkel együtt 68 
ft. 16 kr. kamat, melynek egy harmadát a Nagy Fridrichné 
féle, interesünkre zsibbasztólag ható régi tartozás teszi, 
még mindez ideig két özvegy ki nem kaphatta évi segélyét. 
— Uraim, az Isten szent nevére kérem, tekintsék a segélyt 
hozók nagy számát, tekintsék a koldűsi csekély összeget, 
— 13 ft. az osztalék — fizessék le tartozásaikat ! Meg 
kell említenem, hogy tiszt. Darabánt János ur 15 évi 
hűséges és lankadást nem ismerő fáradozásáért a pénz-
tár körül 15 o. ft. irodai költséget számolt fel ; látszik 
mennyire nem anyagi, hanem szellemi jutalomért kezelte 
a buzgó sáfár az özvegyek és árvák pénzét. — Adja meg 
az ur neki is, mit a hü szolgának igér, annak idejében, ha 
lehet minél későbben, a kiérdemlett örök boldogságot, itt 
pedig e földön jutalmazza öt s családját egészséggel, bé-
kességgel, jó szerencsével s mint eddig, ugy ezután is min-
denek szeretetével. 

Az uj pénztárnok György Lajos kezeibe számadása 
alá adatott ezek szerint: kötelezvényeken 3487 ft. 60 kr., 
készpénzben tökemaradék 5 ft 76 kr., kamathátralék 68 
ft. 16 kr., pénztári kamatmaradék 5 ft. 76 kr., és igy össze-
sen == 3567 ft. 28 kr. o. é., ugy azonban, hogy két özvegy 
illetősége 26 ftban kifizetendő. 

Igy áll gyámoldánk, fájdalom, nem sokkal jobban, mint 
a mult évben; bárcsak az Urnák lelke megszállaná az 
egyházakat, hogy bővebben nyújtanák segély- összegei-
ket, s lelkészeink mielőbb sietnének részvényiilletöségök 
lefizetésével, mert bizon a segélyt húzók, fájdalom, minden 
évben szaporodnak, a segélyösszeg nagyon lassan, vagy 
épen nem növekszik. 

A GYŐRI EVANG. EGYHÁZMEGYÉNEK BÖNYÖN JUN. 
12. 1861. TARTOTT GYŰLÉSE. 

A győri evang. egyházmegye 15 anya és 5 iskolával 
biró leánygyülekezetböl áll 11000 lélekkel. Közülök 200-
an Lébenyben németül is, a többiek csak magyarul be-
szélnek. 

A gyülekezetek közül 11 a Rába-folyam, s a Sokoró-
hegy közötti alig 3 • mfdnyi térségen fogódzik egymásba, 
3 a Rábán tul tóközben szintén közel, csak az egy Böny, 
ez a kisebb, de jó testvér esett távolabbra. A közelségnél 
fogva, gyűlésekre, cantorokra, s más testvéries találko-
zásokra összeösszejönni nemcsak könnyű, de szokásos és 
élvezetes dolog. 

Az egyházmegye nem József császár edictumával, 
még a protestantismus ös kezdetével megalakulva áll fon 
mai napig. Jegyzökönyve 1711. év óta vezeti e megye tör-
ténetét, melyben némelyeknek üldöztetése is meg van irva 
siralmas hangokon. 

Hajdan e megye terjedelmesebb vala, Palota, Tor -
dacs, Oroszlán stb. körvonalán belől, hozzá tartoztanak. 



Mely időben superintendenseket is adott, minők: Tóth-
Sipkovics János, Németh Sámuel, Bárány János Dunán-
túlnak. 

Jelenleg nevezetességei közé tartozik, hogy az egy-
házi férfiak olvasó társulata több év óta fen áll, s egyházi 
folyóiratokat és könyveket vásárol s olvasgat. 

Nevezetessége még, hogy nagy gyarapodásnak indult, 
reményeinknek ezen kedves Californiája, egyházkerületi 
,„Gyámoldánku nálunk kezeltetik. 

A gyámoldára nézve megjegyzendő, hogy ez Győr-
megyében nem uj, hanem 130 éves dolog. Ennek felvilágo-
sítására ime egy esemény: 

1730. jan. 29. Károlyi István esperes és kis-péci 
lelkész gyűlést hiv össze parochiájába. Hathatós szavakkal 
indítványoz „Dioeceseos aerariumot." Egy szívvel, lélekkel 
elfogadják, az alapszabályokat megalkotják, meghatározzák 
a befizetések minimumát, s gyűjtik a pénzt, hegy papoknak 
s tanítóknak senectute enervatís, diuturno morbo afflictis, 
exilio, carcere, nimia paupertate calamitosis, et eorum 
viduis, orphanis miserrima sorté pressis subsidium aliquod 
ac elemosyna praestari possit. 

Kimondja meg, hol volnánk immáron, ha a későbbiek 
ezt el'nem hanyagolják? és ki mondja meg, melyik századba 
esnek azok vissza, talán az özönvíz előttibe, kik velünk a 
gyámoldába még most sem takarnak ? 

Minekutána ezeket előre bocsátottam, elvezetem az 
olvasót Bönyre, esperességi gyülésünk színhelyére. 

Egyházmegyénk ambulatorie tartja gyűléseit. A sor 
Bönyön, ezen a többitől elszakadt, elgyengült testvéren 
vala. Nem valánk terhére, mert mindegyik vendég egyház-
megyei határozat szerint a soros egyház által készített 
ebédért tányérja alatt egy forintot hagyott. 

Nt. Karsay Sándor esperes ur mellett a világi elnöki 
szék üres. T. Eöry Sándor felügyelő ur, mint országgyű-
lési képviselőnk nemcsak távol, de felügyelői hivataláról is 
lemondott vala. 

E gyűlésre elnöktársul tek. Matkovics Zsigmond ur 
helyettesittetett. 

A gyűlésnek tárgyait — nem épen sor szerint — 
ekftép vezetem fel : 

I. Felbontattak a világi felügyelőre adott szavazatok. 
Nem lett általános többség. T. Matkovics János és t. Kiss 
Sándor urak közt uj szavazás rendeltetett meg. Az első, 
mint ihletett népszónok kedves e vidéken. A másodikat, 
mint egyházmegyénk harmadik Sándorját, sokan kiválón 
szeretik, és mint prot. ügymenetünknek egyik leglelkesebb, 
avatottabb, szakértöbb emberét a felügyelői hivatalra alkal-
masnak tartják. 

II. A világi jegyzőre adott szavazataink is elágoztak. 
Enessey Kálmán, egy Györmegyében honos jó prot. család 
derék ivadéka, és Kiss Károly egy jó emlékezetű papnak 
vallásos szellemű fia között, mint kik relatív többséget 
nvertenek, lesz jövőre választás. 

III. Az iskolavizsgálók jelentéséből 
Kis József kis-baboti tanítóról sok szép, kitűnő s ör-

vendetes dolgokat hallottunk, mint akinek iskolájában élet 

és vidámság, rend és tisztaság, komoly figyelem és értelmi 
felfogás szóval, minden otthonos; mint a kinek 
iskolájában az olvasás hangoztatás, az irás ütenymód sze-
rint, s a gyakorlati számvetés ritka ügyességgel s bámu-
landó sikerrel, a nézlettan pedig, ámbár uj dolog, élvezet-
tel taníttatik. Mely dolgokat minekutána maga az esperes 
is — mindenről személyes tudomás a levén — nemcsak 
bizonyított, de ügyesen találó kifejezéseivel még szebbé 
tett : nevezett iskolatanitónak — a ki kis gyülekezetben 
kevésen hiv szolga — érdemei jegyzőkönyvileg méltányol-
tattak. 

A dicséretből első rangú érem szavaztatott a lovász-
patonai, fel-péci , enesei tanítóknak, sőt a móriehidai, 
kapi, démi, téthi, baráti stb. tanítók is ki egy, ki más 
tekintetben méltányló dicsérettel emiittettek. 

Azon iskolák azonban, — melyeknek tanítói, ez idő 
szerint ismétlen jegyzői tollhoz jutottanak, — nem talál-
tattak előhaladó állapotban. 

Végre egy oly silány, hogy felöle az iskolavizsgáló, 
a jó akaratú és szakértő Rajcsányi szólni sem tudott. 

IV. A számvevőknek az egyházmegyei pénztárnok 
számadásáról tett jelentéséből megértők: 

A jövedelem 1077 ft., a pénztári maradék 130 ft. 
Az egyházmegye semminemű pénztárba nem tar-

tozik. 
A számadás és pénztár rendben. 
V. Az EEEGyámintézeti bizottmány, melynek tagjai: 

Karsay Sándor esperes, Nagy József, Eősze Zsigmond, 
Szigethy Dániel pénztárnok és jegyző- lelkészek, Matko-
vics Zsigmond, Csemez Péter, Enessey Kálmán világi urak 
jelentése a gyámintézeti pénzek mikénti elosztásáról hely-
benhagyólag tudomásul vétetett. 

VI. A pénztárnok a hozzá beadott EEEGyámintézeti 
pénzekről jelenti: Kis-Babot evang. gyülekezet adott 4 ft. 
27 kr. N.-Baráti 5 ft. Bezi 13 ft. Böny 5 ft. Csikvánd 10 ft. 
5 kr. Lébeny 42 ft. 80 kr. Uj malomfok 22 ft. 53 kr. 
Mérges 8 ft. 29 kr. Mórichida 1 ft. Lovász-Patona 14 ft. 7 
kr. T. Ihász János és családja 6 ft. 50 kr. Fel-Péc evang. 
gyül. 5 ft. Tényö fiók-gyül. 2 ft. Kis-Péc 16 ft. Réti-Kapi 
18 ft. 18 kr. Szemere 1 ft. Téth 19 ft. 38 kr. Összesen: 
194 ft. 7 kr. 

Egy gyülekezet, az ujmalomfoki, beadta az adomány 
pénzekkel egyszersmind gyűjtő- ivét is, melyből látható, 
hogy a 22 ft. 53 krt több mint 400 tétel nevelte össze: 
kérvén a gyűlést, hogy jövendőre a többi gyülekezetektől 
ne csak a pénzeket, a gyűjtő-iveket is kívánja, rendelje be. 
Ezen gyűjtő-ivekből aztán meg leht iélni, mennyi állandó-
ság ígérhető azon buzgóságnak, mely jelenleg vidámon 
kezd égni oltárainkon. 

Áttétettek a bizottmányhoz. 
VII. A középponti bizottmány által szerkesztett val-

lási cikkelyek vétettek tanácskozás alá. 
Azt a széket, melyre superintendenseink országgyű-

lésen lennének rá helyezkedendök, némelyek — ezek ér -
telmében lön a megállapodás — jogi s viszonyossági szem-
pontból vállaikra vették, mig ellenben mások akár össze-



törték volna. Ez utóbbiak igy gondolkodtak: elmégyen a 
gazda idegen mezőre aratást vállalni, saját mezején pedig 
az aratásra megérett gabona lábon vesz. 

A többi pontokon gyorsan áthaladtunk. 
Végül egyházmegyénk az ünnepekre nézve kiván egy 

cikkelyt utántoldatni, még pedig olyant, mely a zörgő 
munkától való tartózkodást egyedül a délelőtti istenitiszte-
let idejére, a templom körül a lehető legszűkebb körre és 
csak olyan munkára — melynek zöreje a templomi ájta-
tosság közé vegyül — szorítja. 

VIII. Felolvastatott nt. esperes jelentése a legköze-
lebb lefolyt időben egyházmegyénkben történt nevezetesebb 
jelenségek s mozzanatok felöl, melyből értök: 

1. Két gyülekezet Mérges, Mórichida templomot épit-
tett. Az első fel is szenteltetett. 

2. Réti diszes iskolát épített s ünnepélylyel felavat-
tatott. 

3. Ménfő kezdekezö fiók-egyház, előbb már mester-
lakot, ez évben pedig acélharangot szerzett, melyhez egy 
zsellér lakos Grinwald András 100 o. é. ftot, t. Ihász 
János ur állványfákat ajándékozott. 

4. Egyházmegyénk 20 iskolája közül 15-öt, némelyi-
ket két izben is, esperesünk meglátogatott. 

5. Két iskolatanitó, Kis József és Hetvényi urak, a 
sopronyi képezdében önköltségükön több heteket töltötté-
nek, hogy képezdei tanár nt. Pálfy ur által az olvasásnak 
hangoztatási, az írásnak ütenymódszérinti, a számvetésnek 
gyakorlati gyors, és az eddig nem látott, nem hallott néz-
lettannak tanítására nézve útba vezéreltessenek. 

6. Kis József isk. tanitó a sopronyi képezdében szer-
zett hasznos ismereteit a tanitói conferentiákon hivatal-
társaival közli. 

7. Az iskolákat látogatván — a hol ezt tenni kellett 
— esperes ur a gondnokokat egyházi tartozásaiknak pon-
tos befizetésére, főképen az EEEGyámintézet ügyének fel-
karolására buzdította. 

Hogy egyházmegyénkben mindenek jó renddel men-
nek, hogy minden mások fölött egyházi tartozásaira nézve 
tisztában van, ezeket a gyűlés nt. esperes ur buzgó fárado-
zásainak tulajdonítja, a honnét saját alkalmán, költségén 
önkimélet nélkül tett fáradalmaiért hálával s elismeréssel 
fizetett meg. 

IX. Végül a kerületi gyűlésre, mely f. év aug. 22-én 
Pakson, Tolnamegyében tartatik, követekül az esperesen 
kivül még Eösze Zsigmond, Szigethy Dániel lelkészek; 
Kiss Sándor, Csemez Péter, Enessey Kálmán küldetnek. 

Insulanus. 

A TATAI REF. EGYHÁZMEGYE KÖZGYŰLÉSE. 

A nt. Komárom- s Györmegyék kebelében levő tatai 
h. h. egyházmegye folyó hó 11—12-kén tartá ez évi köz-
gyűlését Tatában nt. László József esperes és tek. Sárközy 
József s.-gondnok s t. Komárommegye első alispánjának 
ikerelnökletök alatt több tanácsbirák, lelkészek, tanitók, 
képviselők és számos mindenrendü hallgatóság jelenlétében. 

— De mielőtt a gyűlés tárgyai jíözül^ némelyeket felemlí-
tenék, hazafiúi kötelességemnek ismerem, mindenekelőtt 
megemlékezni azon nagyszerű gyászünnepélyröl, melyet e 
gyűlést megelőzőleg a nt. egyházmegye e hó 11-én a tatai 
ref. gyülekezet tágas s gyászlepellel bevont egyházában, 
minden vallású és rangú roppant néptömeg jelenlétében 
tartott. S kinek gyásztiszteletére gyűltek fel egyházme-
gyénk tisztes vénei, — kiért öltözött gyászba e nép, kiért 
sírnak e honleányok, deli szüzek? kinek gyászhalálát hir-
deti a toronyból lelóggó gyászzászló ? azért, kinek két 
arcképe a gyászfátyollal bevont szószéken s annak átelle-
nében függött: SZÉKI GRÓF TELEKI LÁSZLÓÉT. 

Az egyházmegye, élén szeretett gondnokával s espe-
resével, testületileg részt vett a fájdalomban és gyászban. 

A „Tebenned bíztunk" orgonakiséret melleti elzen-
gése, és ,,Isten, ki vagy örömünknek, bánatunk adója ! Ké-
rünk ne hagyj, sőt szivünknek légy vigasztalója" stb. sorú 
karéneknek négyes hangban a fiatalság általi elmondása 
után föllépett a most gyászszékre, szeretett esperesünk nt. 
László Józaef ur. És imádkozott szívből, lé lekből . . . és 
utána mondtuk : „Oh uram ! meddig haragszol reánk" ? A 
szívből jött s szívhez íszóló ima után orgonakiséret mel-
lett, reményt nyujtólag, megzendült a hymnus : 

„Isten áldd meg a magyart"! 
És lön, hogy a szemek könyeket hullatának, a kebelek 

fájdalmasan dobogtak, mert szó adaték a túláradt érzel-
meknek, midőn monda szeretett szónokunk: „Ha én volnék 
első, ki e gyászt hirdetném, igy szólnék a római férfival: 
,Polgárok! A haza veszélyben van !" De'miután megelözte-
tém, miután bezengé már e rémhír nemcsak szép hazánk 
bérceit, völgyeit, hanem egész Európát. . . nem tehetek 
egyebet, mint veletek könyezni" 

Reszéd végével megzendült a „nemzet imája," mit 
az egész közönség felállva hallgatott végig, majd később 
mondott is. Végül az egész templom rákezdé: „Nincs már 
szívem félelmére.'"'' 

Gyásztisztelet után ugyancsak az egyházban megala-
kult a közgyűlés, melyet nt. esperes ur szép beszédével 
megnyitván, következett tek. gondnok' urnák azon álta-
lános helyeslésre talált indítványa, hogy a még most is szi-
vünket rezgető gyászbeszéd kinyomassék. Az egyházmegye 
világi jegyzöségére tett szavazatok beérkezvén, nt. esperes 
ur, 2 tiszt, lelkész és tek. Pálfi János s Hamai;i Dániel 
urakból álló bizottmányt nevezett ki a szavazatok felbon-
tására. 

Mig ez kötelességében eljárt, addig felelevenittetett 
a „gyámolda" ügye is, hogy a nt. egyházmegye rendel-
kezzék valahára e tárgyban erélyesen. S miután részint 
azon vélemény, hogy ez eddig magán tanácskozmány t á r -
gya levén s ott be nem végeztetvén, ide igy át nem tétethetik, 
részint az, hogy ez pusztán lelkészeket érdeklő ügy itt nem 
tárgyaltathatik, részint ez ellen lett nyomos beszéd utáa 
határozattá lön egy 5 tagu jeles választmánynak oly célból! 
kiküldése, hogy ez részint a régebbi szabályok figyelem-
ben tartása, részint az elnökség felszólítása folytán beér -
kezett bíráló leveleknek figyelembe vétele után készítsen 



«gy uj tervet s azt a nt. egyházmegyei gyűlésnek majdan 
mutassa be. 

Megérkezvén a szavazatfelbontó küldöttség, sajná-
lattal hallotta a közgyűlés, hogy a vélemények megoszlása 
következtében senki se nyert általános többséget. És mi-
ntán a 14 szavazatot nyert tek. t Pázmándy Lajos föbiró 
ur — a közgyűlés mély sajnálatára végkép visszalépett 
bokros teendői miatt, — a két legtöbb szavazatot nyert tek. 
ifj. Micsky Lajos 5 és tek. Kálmán Rudolf ur, ki 4 sza-
vazatot nyert, — uj szavazás alá bocsáttattak. 

Most következett a fontos egyházmegyei körlátoga-
tás eredménye. Ez az, mit a közgyűlés — mint nt. esperes 
ur szavai szerint igen fontos tárgyat, meg nem oszolva 
nagy számmal megvárt. A nagytiszteletü visitatio állt nagy-
tiszteletü László József esperes és nagytiszteletü Bécsi 
Bálint egyházmegyei e. jegyző urakból. A látogatás nép-
iskolákat érdeklő rovatából, mint legfontosabbat, követke-
zőket vélek megemlithetönek: 

Van egyházmegyénkben 32 egyház 42 tanítóval. Fáj-
dalmasan vette a közgyűlés, hogy e 42 egyén közül 
csak 17 alkalmazta magát az ujabb kor szelleméhez mért 
s ezelőtt 2 évvel behozott , , t a n t e r v h e z A többi nagy 
szám, részint csak részben, részint sehogysem vette azt 
figyelembe. A mi megrovást érdemlő hanyagság. A l i kö-
zül 7 egyházat talált: ,,kitűnő1-' vagyis : „e lső u osztályra 
méltónak, s ezek: Almás, Dad, Kocs, Nagy-Igmánd stb. 
Felettéb sajnálom, hogy a többi 3 egyházneve nem jő 
eszembe. A többi „másod" és ,,harmad" osztályba so-
roztatott. 

A tatai egyházmegye ezelőtt mintegy 5 — 6 évvel 
Monyon személyes évi ajánlatot tett ,,tanitói ösztöndíjra}'' 
Ez ösztöndíjból az egyházmegyei tanitói karból a legkitű-
nőbbnek „elsőrendű ösztöndíjat— a két utána legjobb-
nak : „másodrendű ösztöndíjatu határozott nagytiszteletü 
egyházmegye. 

Visszafojtott lélekzettel várta a közgyűlés, hogy a 42 
tanitó közül, a hét „ki tűnő" melyikének Ítéltetik oda a ba-
l)ér, melynek itt 40—42 uj forinttal van suly adva. — De 
nem, nem ezért a jutalomért működik a jeles szorgalom, 
hanem mert saját lelkiismerete parancsolja. Azért bocsás-
sanak meg a még ismeretlen dijazandók De ime kö-
vetkezik. . . A tatai egyházmegye 42 tanítója között az 
„elsőrendű ösztöndijtu elnyerte Szekeres Mihály nagyig-
mándi academicus tanitó, kit is a közgyűlés érdemlett él-
jenekkel üdvözölt. Éljen is a derék tanitó, ki annyi társa 
között első! s boldog az az egyház, melynek kebelében 
ilyen tanitó működik ! ! ! 

VA másodrendű ösztöndijt11 ketten nyerték : Rózsa 
István kocsi academicus tanitó, és Dinga József alinási 
tanitó. A közgyűlés érdemlett éljene itt sem maradt el, mi-
vel e jeles tanítók fényesen igazolták azon igazságot, hogy 
ha az akarat szilárd, akkor eredményt lehet felmutatni. Él-
jenek ! és a nemes versenyt továbbra is fentartsák. Bará-
t im! magában is szép jutalom ez. 

Utólagosan megemlitendönek vélem, hogy tavaly Cike 
Lajos ácsi, Szekeres Mihály n.-igmándi, Rózsa István 

i 

kocsi és Dinga József almási tanitó urak nyerték el a ba-
bért. Tehát azok, a kik most; kivévén Cikét, mivel ö többé 
nem tanitó, hanem segédlelkész. Jövőre Szekeres sem lesz 
köztök, ki most a három között első lett; elvárjuk nemcsak 
e két jeles egyén nemes versenyét, de a többiek szorgal-
mát is jogosan követeljük a kor nevében. — Legyen már itt 
az idő, hogy a nt. visitatio igy kezdhesse: „Örömmel j e -
lenthetjük, hogy" stb. 

Felmerült a tárgy, hogy sokan ez évi ösztöndijt nem 
akarják fizetni. Uraim ! Ez súlyos vád a XIX. század má-
sodik felében, a haladás éveiben. . Súlyos. . Saját Ígérete, 
becsületszava szent a magyar előtt. 

Lelkes alispánunk, illetőleg segédgondnokunk, s több 
tanácsbirák maguk ajánlkoztak, kik megkeresik az illető 
szép lelkeket, hogy tegyenek e célra alapítványt, mely-
nek kamatából biztosan lehessen ösztöndijazni. Éljenek a 
nevelés barátai!! Reméljük, hogy sikre leend nemes fára-
dozásuknak. 

Fölmerült a nyári iskoláztatás nehézsége. A legna-
gyobb sürgölés mellett sem eresztik a szülék gyermekei-
ket az iskolákba, hogy tudjon akkor kellő eredményt mu-
tatni a tanitó, ha a mit télen épített, a nyár begyepesiti; 
de meg — és itt figyelmet kérek — a tanterv szerint ép 
ugy ki van osztva a munka nyárra, mint télre s ha a nyári 
rész mindig mellőztetik, lehel-e eredmény ? Nem. . Nem. 
Azért én részemről üdvözlöm a határozatot, hogy valahára 
erélyesebb eljárás lesz tekintetben. . 

Több tárgy — nevezetesen a segédlelkészek föl-
mentettek a föiskolárai fizetés terhe alól, csekély jövedel-
mük levén — megérdemelné még a megemlítést, de miután 
ugy is hoszura nyúlt levelem, — bezárom azon óhajtással 
a békesség Istene legyen velünk! Ladányi Mihály. 

; TÁRCA-

NYILATKOZAT. 

A Prot. E. és Isk. Lap 24-dik számában ismét két 
cikk van, mit szó nélkül nem hagyhatok. 

Az „Igénytelen szavak stb." cimü cikkből sajnálattal 
látom, hogy az e lapok 20-dik számában közlött „néhány 
szóm" egy helye azon félreértésre adott alkalmat, mintha 
én a visitatusokat (s jelesen lelkésztársaimat) egy rangba 
tenném az exament álló diákkal. Világért sem. Nem az illető 
személyek, hanem bizonyos esetbeni lelkiállapotjaik közt 
lehet hasonlat; s a hasonlat is sántíthat, megengedem. Tá-
vol van tőlem a sérteni akarás, s ama hasonlatra csak annyit 
mondok: „hony sóit qui mai ypense!" — „Ama bizonyos 
József." ur cikkére még ennyit: én nem mondtam, hogy a 
Mányoki ur által felhozott második eset „nem igaz" — csak 
— félreértés elkerülése végett megjegyeztem: hogy az 
nem K. Sz. Miklóson történt. Máshelyt történhetett, nem tu-
dom ; feleljen róla M. ur. 



A másik cikk Mányoki ur állítólagos felelete. Azt 
mondja, hogy én ,,az ügy érdeméhez szép semmit sem 
szóltam s cikkemet csak az ö csekélysége ellen intéztem, 
miért ö azt szánó mosolylyal futotta át." Ezt könnyű mon-
dani. Ellenkezőleg! Személyéről egy szót sem szóltam : ha-
csak önmaga által előtérbe tolt hózentrágerét személyével 
nem azonosítja. Sokat s haszontalanságot beszélni nem 
szeretek. Röviden, a logica fegyverével szétboncoltam 
okoskodását, s ha szabad a híres szarvasi filosoph Simon 
szavaival élnem „részekre osztottam mint a franciák a le-
vegőt;" s e tekintetben cikkem igazságát és alaposságát 
M. ur jó barátja József ur is elismeri. De el fogja ismerni 
minden elfogulatlan; egyedül (természetesen!) Mányoki 
ur nem. 0 erre semmitsem tud felelni s rugdalózik. Legyen 
neki megbocsátva! De tán a szerkesztőnek nem kellene 
épen minden silány személyeskedésnek helyet adnia *) !! 

Szász Károly. 

HÁLANYILATKOZAT. 
A szab. kir. révkomáromvárosi ev. egyház lelkipász-

tora, az itteni ev. vallású cs. k. katonaság s különösen vár-
rabok körüli egyházi teendői közben—régóta hallván e sze-
rencsétlenek abbeli szívfohászát: vajha találtatnék valamely 
nagylelkű emberbarát, ki számukra egynehány imakönyve-
ket ajándékozna, — felsóhajtva, miszerint róm. cath. rab-
társaik minden áhitatossági könyvekkel bőven elláttatnak, 
s csak ölt kénytelenek nélkülözni oly könyveket, melyek-
ből súlyos szenvedéseikben csüggedt keblök fájdalmait 
enyhíteni, s a mély örvényben, — melybe sodortattak, ma-
gokat bünbánatuk közt vigasztalni — s lankadozó hitöket 
megerősíteni képesek lehetnének! 

Hogy ezen szellemi szükséggel küzdő s orvoslás 
után sóvárgó szerencsétlenek oly buzgó szívohajtásait csak 
némileg is teljesíthetném, — kiáltó szükségök érzete s 
néma fohászaik által mélyen meghatva, — utak s módok 
felöl kezdék komolyan gondoskodni: mikép lehessen e lelki 
szükségen segíteni ? Ebbeli tűnődéseim közben — egy szí-
ves barátom által biztatva, — t. c. Oszterlamm s Heckenast 
könyvkereskedő s kiadó urak nagylelkűségéhez folya-
modtam. 

Ezen — a szellemi világosodás terén magoknak hal-
hatlan nevet szerzett nemeskeblü emberbarátoknál, — kö-
nyörgésem viszhangra találván, — azonkívül, hogy Oszter-
lamm Károly ur — több — épülödésre szolgáló hasznos 
könyvekkel együtt 20 d. uj testamentomot, — Heckenast 
Gusztáv ur, pedig 50 d. ima- s egyéb ájtatossági becses 
munkákat küldének hozzám ajándékban: Oszterlamm Károly 
ur hozzá intézett kérvényemet angolra átfordítva, — meg-
küldé a bibliatársulatnak, — hová nem késtem azonnal 
uiagam is folyamodni! — Működésünk áldásdus sikerrel 
lön megáldva, mert a világhírű angol bibliatársulat berlini 

*) Szabad legyen ez alkalmat fölhasználnom annak nyilvá-
nítására, hogy a 23-dik számban „Őszinte szó a lelki-
pásztorkodás ügyében,, cimü s Sz. K. aláirásu jeles 
cikk, a kezdőbetűk ugyanazonsága dacára, nem enyém. 

Szász K. 

föügynöksége 66 d. magyar, német s cseh uj testamen-
tomot, s 20 d. egész bibliát méltóztatott legnagyobb kész-
séggel ajándékozni e szerencsétlenek lelki épülödésére^ 

Ezekből én, — f. évi sz. háromság ünnepén, egybe-
gyűjtve a mindkét hitvallású evang. börtönrabokat s f e -
gyenczszázadbeli legénységet, - - elörebocsátott magyar* 
német s tót alkalmi beszéd s ima után több tisztek je lenlé-
tében 50 d. uj testamentomot s 26 d. magyar imaköny-
vet következőkép osztottam ki,szívbeli örömtől elfogódott 
s hálakönyeket hullatott szerencsétlenek közt: 

Ugyanis 20 reform, rabnak — 20 d. magyar, — 30-
evangélikusnak — 30 d. magyar, német s tót — összesen 
50 d. uj testamentomot kézbesiték ; — fönmaradván még 1& 
d. uj test. a bibliatársulat e nagybecsű ajándokából s 20 d~ 
szabad rendelkezésemre bízott egész biblia; — ugy szinte-
a mélyen tisztelt nemeskeblü pesti jóltévő urak ajándokából 
20 d. uj test. 12 d. biblia, melyek jövőben fognak hasonló 
szerencsétlenek közt, - - kiket balsorsuk ide kárhozta-
tand várfogságra, — időnként kiosztatni! 

A mi pedig a Heckenast s Oszterlamm urak ajándé-
kozta egyéb közhasznú olvasó könyveket illeti, — azok, 
— miután a várrabok közt csupán bibliák s imakönyvek 
engedtetnek kiosztatni, — a nagylelkű ajándékozók kegyes 
engedelmével, — helybeni iskolai célokra lesznek fordí-
tandók. Imakönyvekben ugyan nem részesülhettek mind-
nyájan, — nagyobb része e boldogtalanoknak még ilyenek 
után sovárogva eseng, s szivvágyuk csak akkor lenne ki-
elégíthető, ha találkoznának a föntebbiekhez hasonló me-
legkeblü emberbarátok, kik prot. imakönyvekkel megemlé-
keznének e szerencsétlenekről! 

Helv. hilvall. 12 várrab részesült magyar imaköny-
vekben; evang. hasonlag 12, a fegyencszázadbelieknek ; 
azonban — kiknek száma 26, csupán 2 d. imakönyv jutott 
— általuk közösen használandó, pedig ezek is mind — 
imakönyvek után sohajtoznak. 

A midőn e — kezemhez küldött nagybecsű lelki-
kincsnek mikénti kiosztása- s kezeléséről ezennel szá- * 
molni kötelességemnek tartottam, egyszersmind — vala-
mint egy részről az üdvárasztó nemeslelkü bibliatársulat-
nak, ugy más részről t. c. Heckenast s Oszterlamm könyv-
kereskedő s kiadó uraknak tiszta, önzetlen keresztyén buzgá 
szeretetökért, — de végül föt. Székács József superinten-
dens urnák is, ki lendületet adott ügyemnek, — engem a 
többször emiitett pártfogó urak nagylelküségökhezi folya-
modásra felbuzditva: a komáromi szerencsétlen várrabok 
nevében ezennel szívből fakadott legmelegebb hálá-
mat nyilvánítom, — égi áldásokat gyümölcsözendő imákat 
bocsátva — az Ínséget szenvedőknek tiszta szívből nyújtott 
egyetlen csepp vizet, — annyival inkább az örökélet isten-
italát bőven megjutalmazandó örök szeretet kegyelemezsá-
molyához ! M. G. 

HÁLANYILVÁNITÁS. 

A Munkácson alakult műkedvelő társulat, több más 
nemes intézmények között, ev. ref. egyházunk fiiskolájára 
is 50 uj forintot adott Fogadják a nemesen szerep-



lök — szerénységök megsértése nélkül — nevelésügyünk 
közérdekeltségeért hálanyilvánitásunkat! vegyék azt egyen-
ként oly kedvesen, mint a mily kedves kötelmemül isme-
Tem én szivélyes hálára kötelezettségemet egyházam ne-
vében nyilvánosan kifejezni! 

Munkács jun. 18-kán 1861. Literáti János, 
munkácsi ev. ref. lelkész. 

HÁLASZÓZAT. 

Midőn a Prot. Egyházi és Iskolai Lap becses soraiban 
nagytiszt. szerkesztő ur szívességéből szerencsések va-
gyuk köztudomásra juttatni, hogy a pestmegyei első ma-
gyar takarképénztári egylet a haza, a vallás közjó oltá-
raira hozott áldozataiból a szent-endrei ref. egyházat is 
kegyesen részeltetni méltóztatott, adományozván a neve-
zett egyháznak 100 oszt. ért. forintot alapítványul: mélyen 
kötelezve érezzük magunkat e nemes szivii tettet nemcsak 
egyházunk jegyzökönyvében örömtelt hálával örökíteni, 
hanem alázatos köszönetünket, őszinte szivünkből fakadt 
örömhálánkat kisded egyházunk nevében élő szóval is nyil-
vání tani .— Fogadja azért tekintetes egylet! hálánk adó-
jául e legegyszerűbb köszönetnyilvánításunkat, melylyel a 
mindenható Isten szent zsámolyához is feltekintünk, buz-
gón kérvén sikert és áldást a tek. egylet boldogító mun-
kálkodásaira. 

Kelt Szent-Endrén, junius hó 14-kén 1861. 
az szent-endrei ref. egyház nevében 

Sedivi János, Zelovics Gábor, 
s. lelkész. gondnok. 

EGYHÁZI ADÓ. A bányakerületi ev. superintenden-
tia, hogy tízezer forintra rugó évenkénti szükségeit fedez-
hesse, mult évi octóber hónapban tartatott gyűlésében ön-
kénytes egyházi adót indítványozott. Ezen adóból a tervezett 
kulcs szerint minden ezer lélekre esik 50 ft. 60 kr. — S 
hogy ez kivihető, az irsai ev. egyház már bebizonyította; 
mert a reá eső 80 forintot az illető kerületi pénztárnoknak 
már lefizette. Nem mulaszthatom el ez alkalommal azon 
kedves kötelességemet, miszerint az ottani községi jegyző 
Csenge István urat, mint oly férfiút be ne mutassam ev. 
egyházunk közönségének, ki az említett egyház jólétén és 
felvirágzásán buzgón működik, kinek bölcs eljárásánál s 
intézkedésénél fogva történt leginkább amaz egyházi adó 
lefizetése is. — Isten éltesse öt sokáig. 

Mocskonyi József, 
pestmegyei esp. pénztárnok. 

BESZTERCEBÁNYA, junius végén. A besztercebá-
nyai evangelikus gymnasium tanári kara tisztelettel tudó-
sítja a t. közönséget, hogy a helybeli evang. öt osztályú 
gymnasiumban a nyári vizsgálatok folyó évi julius 16-kán 
fognak tartatni s egyszersmind a bekövetkezett körülmé-
nyek folytán a jövő 1 8 6 ^ - d i k i tanév f. é. september kö-
zepén fogja kezdetét venni. 

A besztercebányai evang. gymnasium tanári kara ne-
vében Márkus Sándor ez idei igazgató. 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missió számára: Aggtelki, 

egyh. 30 kr. Balog 1 ft. Batka 10 kr. Berzethe 10 kr. Mak-
láry Pap Lajos lelkész 10 kr. Bejei egyh. 20 kr. Gicze 50 r 
Hamva 40 kr. Harmacz 1 ft. Héth 1 ft. 24 kr. Horka 20 kr 
Hubó 10 kr. Imola 20 kr. Kelemér 2 ft. 44 kr. Sajó-Keszi 
10 kr. Kisfalud 48 kr. Kövecses 1 ft. Martonfalva 2 kr. 
Naprágy 20 kr. Otrokocs 1 ft. 64 kr. Uzapanyit 30 kr. Pel-
söcz 80 kr. Szentpéten s. lelkész 50 kr. Kriston László 
várnagy 20 kr. Putnok 60 kr. Radnóth 16 kr. Ragály 40 
kr. Recske 15 kr. Rimaszécs 10 kr. Rimaszombathi egyház-
ból 32 ft. 55 kr. Ott a timárcéh 5 ft. Punya 10 kr. Serke 
1 ft. Simoni 1 ft. Szalócz 5 kr. Szathmári A. leik. 5 kr. 
Szkarósi egyh. 1 ft. Alsó-Szuhai egyh. 4 ft. Szuhafö 20 
kr. Tormaljya 12 kr. Zadorfala 10 kr. Zeherje 30 kr. Zu-
bogy 94 kr. Zsip 56 ft. Jánosi 1 ft. Szabor János leik. 
1 ft. Vályi egyház 50 kr. = összesen 64 ft. osztr. ért. 

A jpesti prot. árvaintézetre istvándi ref. egyház 1 
ft. 50 kr. Szerk. 

Gróf Ráday- könyvtár megszerzésére adakoztak : 
A gömöri ref. egyházmegyében, Szentpétery Sámuel espe-
res ur által aggtelki egyház 1 ft. 10 kr. Réthi József lel-
kész 10 kr. Balogi E. 1 ft. 20 kr. Török Józs.L. 10 kr. Bátkai 
lelkész Nagy Pál 10 kr. Berzéthei egyh. 60 kr. Makiári Pap 
Lajos lelkész 50 kr. Giczei K. 20 kr. Héthi egyh. 1 ft, 40 
kr. Osváth József lelkész 10 kr. Imolái egyház 40 kr. 
Sáfrány Mihály lelkész 20 kr. Osváth Lajos 12 kr. Len-
kei Zsigmond 15 kr. Lenkei József 10 kr. Lenkei Illés 10 
kr. Ragályi Károly 10 kr. Lenkei György 10 kr. Keleméri 
egyh. 1 ft. 40 kr. Sós Lajos lelkész 25 kr. Kisfaludi egyh. 
20 kr. Kövecsesi egyh. 20 kr. t. Dants Lajos 1 ft. Dants 
László 1 ft. Lukács Lajos 50 kr. Droppa Dániel lelkész 20 
kr. Martonfalvai egyh. 32 kr. Naprágyi egyh. 20 kr. Szoin-
bathi Dániel leik. 10 kr. Panyiti egyh. 20 kr. Lengyel La-
jos leik. 10 kr. Putnoki egyh. 30 kr. Radnóthi egyh. 70 kr. 
Pető Dániel leik. 60 kr. Ragályi egyh. 46 kr. Punyai egyh. 
1 ft. 10 kr. Szabó István leik. 20 kr. Serkei leik. Balog 
Sámuel 40 kr. Simoni e. 20 kr. Borsodi József leik. 20 kr. 
— Szalóczi egyh. 1 ft. Szathmári Antal leik. 1 ft. Sutuk 
Károly 1 ft. Lichárd 50 kr. Jaszik 1 ft. Uj Mihály 1 ft. — 
Szkárosi egyh. 25 kr. Szabó Sámuel leik. 25 kr. Alsó-Szu-
hai egyh. 40 kr. Majomi Józs. leik. 40 kr. Szuhaföi egyh. 
1 ft. 70 kr. Andó József leik. 20 kr. Szűtori egyh. 20 kr. 
Simon Sámuel leik. 10 kr. Zádorfalvai egyh. 1 ft. 50 kr. 
Bata Bálint leik. 50 kr. Zeherjei egyh. 63 kr. Kékedi Já -
nos. leik. 40 kr. Zubogyi egyh. 40 kr. Simon János leik. 
20 kr. Zsipi egyh. 20 kr. Török János leik. 50 kr. A hely-
ség 1 ft. Dulházán Farkas M. 1 ft. Jánosi egyh. 40 kr. Sza-
bor János leik. 60 kr. Válvi egyh. 25 kr. Összesen 33 ft. 
8 kr. 

Összegyűjtötte Szabor János gömöri ref. e.-megyei 
dékány. 

Szerecseni ref leányegyház: Cseke Ferencz isk. ta-
nító ur által 3 ft. 30 kr. összesen 36 ft. 11 kr. 

Közli Török Pál. 
A pesti theol. collegium tápintézetére: Bodnár Gábor 

bogdányi lelkész ur küldött 10 ft. Szabó Lajos ur ipacsfai 
lelkész a pesti ref. papnöveldére 4 ft. Közli Török Pál 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ba l lag i Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES 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 — V idéken: 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. 

Előfizetési felhívás 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap u 

1861. 2-dik félévi folyamára. 

Midőn lapunk jövő félévi folyamára ezennel előfizetést nyitunk, nem szándékunk új Ígéretekkel állani elő. 
Elegendőnek tartjuk megemlíteni röviden, miszerint programmunkhoz, valamint eddigi eljárásunk irányához és szelle-
méhez, miket az eddigi folyamokhói, reméljük, eléggé ismer az olvasó közönség, ezután is lelkismeretesen hivek mara-
dunk. A miben az ujitást és változtatást magunk ohajtanók legjobban, az volna, ha lapunk belbecsét minélinkább emel-
hetnök és fokozhatnék; ez azonban saját jó akaratunk és igyekezetünkön kivül t. munkatársaink szellemi támogatásától és 
a prot. közönség anyagi gyámolitásától függ. 

Azt sem tartjuk szükségesnek, hogy lapunknak, mint az egyház és nevelésügy egyik közlönye létezésének 
szükségét fejtegessük; eléggé mutatják azt egyházi és iskolai érdekeink, melyeknek ügyében szolgál és azon szellemi és 
anyagi gyámolitás, melyben hitrokonink részéről évenként mindinkább részesül. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 1 f t . 40 kr., félévrv 3 f t . 70 kr., helyben 
egész évre 7 ft., félévre 3 f t . 50 kr. — Gyűjtőknek minden 6 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Ez év kezdete óta fő-lapunkhoz csatolt „HÁZI KINCSTÁR," mely mint családi lap, föérdemét abban keresi, 
hogy népszerű tartalom és előadás által kedves vendége lehessen minden prot. háznak, szinte folytattatni fog. Azonban 
hallatlan csekély ára mellett e vállalat ez éven túlra való fentartása csak ugy lesz lehetővé téve, ha szerencsések leszünk 
a népirodalom ezen ága iránt a részvétet annyira felfokozni, hogy előfizetőink száma legalább is kétannyi legyen, mint most. 

Előfizetési ára : egész évre 2 ft., félévre 1 ft. Gyűjtőknek minden 8 példány után egy tiszteletpéldányt adunk. 
Egyúttal felhasználjuk ez alkalmat annak kijelentésére is, miszerint az általunk eddig is szerkesztett PRO-

TESTÁNS NAPTÁR nyolcadik évi folyamába lép s mint tulajdonunk, a jövő évre is meg fog jelenni. 
Előlegesen mondhatjuk, miszerint elkövettünk mindent, hogy a jövő évi folyam az ö megelőzőinek ne csak 

méltó társa legyen, hanem a mennyiben ezt még bővebb, válogatottabb és tisztán protestáns szellemű s erkölcsi irányú 
tartalommal láttuk el, azokat még fölül is múlja ; különösen gondoskodtunk arról is, hogy e jelen folyamban is minél 
több, a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokainak arcképeit és életrajzait adhassuk. Egyszersmind sajnálkozással j e -
lentjük azt is, hogy nagyon szerettük volna a jelen folyamnak árát lejebb szállítani ; azonban a papírnak a jelenlegi zava-
ros pénzviszonyok miatt több mint 3 0 % - a l emelkedett drágulása miatt, ezt világos károsodás nélkül semmíkép nem 
tehetjük. 

Szives tisztelettel kérjük azért a tisztelt olvasó közönséget, hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor mél-
tóztassanak csak annyit kijelenteni, hogy az augusztus hóban okvetlen megjelenendő naptárból hány példány szükségel-
tetik egyik vagy másik gyülekezetben, — és mi a legnagyobb pontossággal megküldendjiik a nem előfizetés, csak beje-
lentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Nem különben tisztelettel kérjük fel azokat is, kiknél még tavalyi példányok árai vannak, hogy 
azokat, már csak a tavalyi veszteség némi kárpótlásaid is, minél élőbb beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt Pesten május 30-kán 1861. 

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 . 
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BUNSFN ÉS BAUR Roszakarók akkori felszólalásomat balra 
magyarázták, s a német lapok kígyót, békát 

I- kiáltottak a Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztő-
(B. M.) Azon tetemes károk közt, melyeket j^nek németfaló magyaromaniája ellen; — s ime 

az osztrák-német, elébb nyilvánságos, legujab- az azóta tapasztaltak bebizonyították, hogy nekem 
ban pedig alkotmányos formák alá bujt absolu- v 0 ^ igazam. 
tismus tett, kétségkivül nem utolsó ama szellemi Minél jobban erősödik egyházunkban az 
kár, melyet a nyomásból folyólag minden német önálló nemzeti szellem, annál nagyobb a vágy 
institutio ellen támadt ellenszenv okoz, s mely — megismerkedni a testvér német nemzet protes-
ha mélyebb gyökeret ver — a Német- és Ma- táns életével, tudományával és ma — dacára a 
g y a r o r s z á g közt a p r o t e s t a n t i s m u s terén századok politikai téren természetes okokból elterjedt 
óta fenállott szellemi közösséget is kiforgatással németellenes érzületnek, többen látogatják a né-
fenyegeti. egyetemeket, mint valaha. 

Szerencsére, a kor iránya erősebb minden Azonban nekünk, kik itthon maradunk is, 
sympathia- és antipathiánál s az nem fogja en- figyelemmel kell kisérnünk -a német protestáns 
gedni veszendőbe menni, a mit századokon át tudomány mozgalmait , hogy azokhoz képest 
nagy áldozatok árán szereztünk. Ítélhessünk a saját egyházunk kebelében történők 

E kor irányának jellemző sajátsága a nem- felett. Mert, csak valljuk meg, bármikép Ítéljünk 
zetek oly solidaritása, melynélfogva szellemi vív- a német testvérekről más tekintetben: a tudomá-
mányait közösen birni és vállvetve, tovább fej- nyos theologia szintúgy mint a bölcsészet sehol 
leszteni törekszik. A mit az emberi elme a föld sem oly honos, mint ama kedélyes szomszédaink-
bármely szögletében ujat kigondol, távirdák és nál , kik épen azért nem képesek gyakorlati 
nyomdák utján azonnal az összes emberiségnek államalkotó világnézetre vergődni, mert leg-
közsajátjává válik, mi által a világosság naprój- gondolkodóbb férfiai inkább eszmevilág, min ta 
napra szélesb elterjedést nyer és mind jobban valódi élet polgárai, s mig „az őserőt keresik, 
lehetetlenné teszi az előítélet és balhit tartós mely a világot összetartja," nem birják felhasz-
uralmát. nálni a létező nemzeti erőt, mely a társadalmi 

Ha tehát már általános mivelődési szempont- egyesülésből ered és nem tudnak soha egygyé, 
ból érdekünkben áll a különböző nemzetekkel a nagygyá lenni. 
közösséget fentartani, még nagyobb mértékben A mily hátrányos azonban a németek e haj-
áll az a köztünk magyarországi protestánsok s lama önsaját polgári szabadságukra nézve, oly 
a németországi evang. világ közt fenálló vi- áldásteljes annak eredménye az összes emberi-
szonyra nézve, melyet mind elejétől fogva közös ségre nézve, a mennyiben erre az élet legfontosb 
vallásos meggyőződés és kölcsönhatás szorosra kérdései felett eszméitető befolyást gyakorol és 
fűztek és — reménylem — az utóbbi időkben nem engedi az emberiséget végkép elmerülni 
politikai pártnézetekből ellenünk szórt rágalmak azon földi törekvésekben, melyek izgatnak és 
és különködési vádak által felbontatni, de még gyönyörködtetnek, de ki nem elégitenek, mert 
csak meglazulni sem fog. emberi rendeltetésünket ki nem meritik. 

Evekkel ezelőtt szót emelék én hazai pro- Nálunk e tekintetben az érdekébresztés an-
testantismusunk nemzeti fejlődése mellett, azt nál szükségesebb, minél bizonyosabb, hogy a 
állítván, hogy a kiskorú függés viszonya, mely- magyar fajt a természet is ugy alkotta, miszerint 
ben egyházunk Németországhoz állott, sem egye- jobban szeret cselekedni, kifelé hatni, mint ben-
temes emberiségi, sem különös nemzeti szem- sejének érzelmeivel sokat bíbelődni s azért vala-
pontból nem helyeselhető; mert csak akkor le- mint a legsötétebb századokban az uralkodó val-
szünk méltó tagjai a nagy emberiségi családnak, lásos fanatismus soha^nála lábra nem birt kapni, 
ha a mivelt világ közös szellemi kincsét mi is ugy ujabb időben, különösen miveltjeink több-
magunk módja szerint önállólag feldolgozni és sége határozottan az amerikai voluntary system 
tovább fejleszteni bírjuk. í nézetei felé hajlik, melynélfogva a vallás magán-
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ügynek tekintetvén, ehhez az államnak, mint 
ilyennek semmi köze, s igy különösen a jelenben, 
midőn az állami kérdések mindent absorbeálnak, 
vallásügyi feszegetések szinte idétlenségeknek 
tekintetnek 

Ehhez járul még az is, hogy nálunk maga-
sabb igényű tehetségek, vagy a politikai fényes 
pályával kecsegtető tudománynak , vagy az 
ipart előmozdító és igy gazdagsággal jutalmazó 
természeti ismereteknek szentelik erejüket, mig a 
theologia csarnokát, mely egykoron a világ nagy-
jainak szolgált versenyterül, napjainkban több-
nyire csak igen szerény igényű szellemek láto-
gatják s ott nem annyira tudományt, mint inkább 
a hivatalhoz megkívántató gyakorlati kiképezte-
tést keresik. 

Igy jött aztán, hogy mig más tudományok 
mezején a tudománykezelők uj tények fölfede-
zésén, az ismert tények helyesb elrendezésén és 
ezekből húzott általános törvények szabatos for-
mulázásán dolgoznak; addig a theologia, nálunk 
legalább ma ott áll, a hol 50 évvel ezelőtt állott, 
mert a theologiával foglalkozók kényelmesebbnek 
tartják a hitvallások tételei, mint kényes, noli 
me tangere-féle dolgoknak körülötte járni, mint 
azokat vizsgálgatni. — Nem jó darázsfészekbe 
nyúlni, szólnak az okosak, és csépelik és folyvást 
csépelik a szalmát, melyet már elődeik is kicsé-
pelve találtak. 

Uraim! ez igy nem jól van. A tudomány a 
protestantismusnak lelke, s a mint bizonyos, hogy 
a legfanyarabb igazság is, erkölcsileg többet ér, 
mint a legsimább hazugság, ugy kétségkívül 
valamely dogmának tudományos meggyőződés-
ből eredt tagadása több vallásos becscsel bir, 
mint a meggyőződés ellenére szinlett igaz-
hivőség. 

Az igazság őszinte keresése [még akkor is 
érdem, ha utunkban netalán botlunk is. Mert vala-
mint bizonyos az, hogy Krisztussal az üdvigazság 
az emberiségnek teljes tökéletességben megje-
lent: oly bizonyos másfelől az is, hogy annak 
birtokába az emberiség csak fokonként fejlődve 
lép be , és a theologus , midőn azon igaz-
ságokról magának tiszta fogalmat törekszik al-
kotni, soha ne feledje, hogy nem adatott ember-
nek az istenit tökéletesen elérni, s arról magának 
tökéletesen megfelelő képet formálni. A keresz-

tyén tudós mindig eleget tett feladatának, ha az 
isteni üdvigazságokat korának nézetei szerint a 
lehető legtökéletesebben formulázta és kifejtette, 
mindent feldolgozván és felhasználván, a mit a 
lefolyt korok reá örökségül hagytak. 

A keresztyén tudomány e szerint távol at-
tól, hogy örökre befejezett absolut igazságokat 
nyújtson, legjobb esetben is közelebb visz a teljes 
igazsághoz, a minden fogalmon felül fekvő esz-
méhez. Ki az isteni igazságoknak örök időkre 
szolgáló formulázását keresi, forduljon a végett 
a római katholikus egyházhoz, mert a protestan-
tismus a szabad vizsgálat elvét kimondván, e 
látszólagos előnyről egyszer mindenkorra lemon-
dott, és az igazság irányában azon álláspontot 
foglalta el, melyet Lessing mesteri tolla igy fe-
jez ki • 

„Nem az igazság, melyet az ember bir vagy 
birni vél, hauem az őszinte fáradozás, hogy az 
igazságnak nyomába jusson, az teszi az ember 
értékét. Mert nem az igazság birtoka, hanem az 
utána való törekvés által öregbül az erő, mig a 
birtok tespedővé, restté, gőgössé tesz. Ha Isten 
jobbjában minden igazságot, baljában az igazság 
utáni mindig eleven vágyat (még ha azzal a 
hozzáadással volna is, hogy mindig és örökké 
tévedhetnék) tartana zárva, és hozzám szólna : 
válassz, én egész alázattal baljára borulnék és 
azt mondanám: atyám adsza, a tiszta befejezett 
igazság csak neked való." 

E szempontból kívánnám, hogy tekintenék 
t. olvasóim azt, a mit én a cimen megnevezett két 
nagy férfi theologiai munkásságáról mondandó 
vagyok. 

Mind a ketten, habár különböző életviszo-
nyok közt egymástól távol, félszázadon keresztül 
az igazság őszinte keresésében fáradoztak és 
azon egy cél felé törekedve mind a ketten azon 
voltak, hogy fáradozásuk által a bibliai tudomány 
szabadabb irányt nyervén, a szent történelem 
élethűbb előadása nyomán a keresztyénségnek az 
örök igazsággal egyezőbb felfogása történelmi 
alapon is lehetővé váljék. 

Bunsen és Baur a tudománynak s a keresz-
tyén igazság kutatásának szentelt hosszú, 70 éven 
tul nyúlt életpályájukat mult év vége felé, az 
első november^29-kén, a második december 2-án 
fejezték be, és nekünk szent kötelességünk élet— 
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munkásságuk eredményeivel megismerkedni és 
azokat tovább adni. 

E célomhoz képest adandó életrajzaimban 
nem annyira a külső életviszonyokra, mint in-
kább tudományos fejlésük folyamára forditandom 
figyelmemet. Es ha sikerülend e két férfi élet-
munkásságát hiven ecsetelnem, ha megismertet-
hetem rövid vonásokban t. olvasó közönségemet 
azon alapeszmékkel, melyek mai időben mozgatói 
a protestáns világnak, s ha ennek nyomán felmu-
tathatom a bibliai ismeretet a tudomány azon 
színvonalán, hova azt e két férfi emelte: tapasz-
talni fogják élő példákon egyúttal azt is, hogy a 
mely mértékben tisztulnak az isteni dolgok fe-
letti fogalmak, azon mértékben mind emelkedet-
tebb, fogékonyabb lesz a lélek mindenre a mi 
szép és jó, annál közelebb jut az igazi kegyes-
séghez , mely minthogy keresztyén fogalom 
szerint Isten lélekben és igazságban imádandó, 
épenséggel nem függ bizonyos hittani for-
mulák és félig vagy épen nem értett tételek 
szájjal való vallásától; sőt akkor lesz az ember 
Krisztus Urunk igaz követőjévé, ha meggyőződé-
sét lelkiismeretesen követve, vallásos godolkodá-
sát minél összhangzóbbá törekszik tenni tudomá-
nyos nézeteivel. 

—^Or 

ISKOLAÜGY. 

SZERVEZETI JAVASLAT AZ ERDÉLYI EV. REF. 
FÖTANODÁK RENDEZÉSÉRE. Bizottsági megállapítás 
nyomán dolgozta Gáspár János, nagyenyedi neveléstanár 
és iskolamesteri-képezde-igazgató. — Kolozsvárott. 1861. 

(Folytatás). 
II. A középtanoda. — „A középtanodában, — igy 

irja a Szervezeti javaslat, — melynek célja a felsőbb tudo-
mányok hallgatására előkészíteni a tanulókat, egyszersmind 
a nem-tudományos pályára szándékozóknak is a szükséges 
ismereteket megadni, az anyanyelv mellett legfőbb suly a 
„classicus latin és hellén," s a miveltségre oly fontos 
német nyelvnek tanítására teendő ugyan ; de megállapított 
elveink értelmében a reáliákból is a legképzöbb elemekre 
kellő figyelem fordítandó. Ezen szempontok vezettek az 
egyes tantárgyak kiszemelése, terjedelme és fokozatos be-
osztása körül." 

A középtanodába felvett tantárgyak: „vallás, magyar 
nyelvtan" (nyelvtan, irálytan) ékesszólástan (helyesírás 
fogalmazás, olvasás, szavalás), latin nyelvtan (nyelvtan, 
irály, olvasás), hellén nyelv (nyelvtan, olvasás), német 

nyelv (nyelvtan, irálytan, olvasás, szavalás), földrajz, tör-
ténelem, mennyiségtan, (szám- és mértan), természettan, 
terményrajz (olv. természetrajz) , rajztan , szépirástan, 
énektan. 

A középtanoda fel van osztva hat egymásból folyó 
osztályra, s a tudományok ezen hat osztályon keresztül 
folyton, megszakadás nélkül folynak. A tervezet szerint 
tehát meg van szüntetve azon kicsinykedö, s a szellemet 
inkább törpitö, mint kifejtő iskolai kis köröcske, mely 
szerint az úgynevezett algymnasium 4 osztályába volt a 
tudományos előkészítés alapja szorítva; s ki van terjesztve 
a pálya azon rendes körre, melyben a szellemi előkészülés 
szabadon mozoghat, a hat évre. — A hatévi pálya fölébe 
van állítva, mint alább meglátjuk, a bölcsészeti tanfolyam. 

Helyes-e az, hogy középiskoláink egy huzamban 
nem négy, hanem hat év alatt tegyék le a tudományos 
képzésre vezérlő alapokat; hogy ezen középtanodai tanítást 
ne nyújtsák ki nyolc évre ? — Ezen kettős kérdésre nézve 
magános embernek a vélekedése elenyészik ott, hol már a 
dunamelléki, dunántuli kerületekben, s ime e szervezet sze-
rint Erdélyben is, annyi kitűnő egyházi és világi férfiak, 
bizonyosan a dolog alapos meghányása,- vetése után, hatá-
rozott ítéletet mondottak ki. — Bizonyosan helyes az ügy 
ezen felfogása már csak azért is, mivel ezen időszak a 
10—16 éves korú gyermek-ifju természetével megegyez-
tethetö s öszhangzásba hozható arra nézve, hogy a 
növendék oktatva előadással legyen tanítva. Ezen életkor-
ban, mint az iskolai élet is kívánja, még ugy lehet bánni a 
növendékkel, mint növekedő gyermekkel. Ezen folyam 
épen elegendő arra nézve, hogy a felsőbb tudományokra 
készülő növendék a tudományos előkészületekre, tehát a 
bölcsészeti tanfolyamra, megkívántató alapismereteket kellő 
fokozatosság- és illő folytonosságban szerezhesse meg; — 
az iskolát elhagyó s kézi kereseti pályára szándékozó 
egyén pedig annyi ismeretet szerezhessen s ezekben 
valamennyire meg is erősödjék, a mennyi a mindennapi 
életben neki kalauzul szolgáljon. — Holott a nyolc évre 
kinyújtott gymnasium, habár meg nem tagadhatom is tőle 
azt, hogy kellő, mondhatnám bő elöismeretszerzésre szol-
gáltat is alkalmat; de meg nem engedhetem ezen rendszer-
nek, hogy miért akarja a 16 éves ifjat folyvást gyermek-
nek nézni, s miért akarja az ifjútól elvonni az alkalmat, 
hogy az a szerzett alapismeretek tudományos rendezéséhez 
ne láthasson ; miért akarja megfosztani a bölcsészeti felfo-
gás- és a bölcsészettan megtanulhatásától ? Hiába mondjuk 
azt, hogy a nyolc gymnasium fölébe állítunk mi bölcsészeti 
tanfolyamot, mert bizon professori hatalomszóval: nem 
hajthatunk ebbe az akolba más tanulót, mint legfölebb a 
szegény papnövendéket; más ember elmegy oda, hol ilyen 
zsarnokságot felette többé nem gyakorolhat sein a vaskalap, 
sem a vasvessző ! 

De bocsánat, miután ezen tárgy felett gondos meg-
fontolással mondott ítéletet annyi mély belátással bíró ca-
pacitás, én e téren vakmerő szerénytelenség nélkül nem 
mozoghatok, csupán szerencsekívánatomat nyilváníthatom 
a „Szervezeti javaslat" nagy érdemű készítőinek. 



Az iskolai idő tartama ily helyes megállapítása mellett 
a tantárgyak is ehhez mérten, kellő arány és terjedelemben 
vannak felosztva, a tantárgyak felosztása, különösen pedig 
azok megtanítására vezérlő alapnézetek, felfogásom szerint, 
oly helyes tapintattal vannak kifejtve, hogy mind az elemi-
iskolai tantárgyak elöfogalmaira a legtermészetszerübben 
következnek s azokat hiven egészítik ki, mind a nevelés és 
tanitástan jelen fejlődési színvonalán állanak. 

Nagy alapossággal van fejtegetve különösen a nyelv-
tanok tanítása s kellő tapintattal vannak el is osztva. Meg-
látszik, hogy mind a szervezők, mind a szerkesztő tisztán 
fogták fel, miben kell a gymnasium lelkét keresni, kifejteni 
s pompázó életben tartani. — Nagy ügyességgel vannak 
megválogatva a források, melyekre utalja a tanítót, — 
részben idegen irodalomból ajánlván addig, mig 12 év 
alatt e tekintetben is elnyomott iskolai életünk ujakat 
szülhet. 

Azonban bocsásson meg a szerkesztő ur, ha ilyen 
szépen alkotott remekéből egy pár szeget ki szeretnék 
húzni s helyére mást állítani. — A latin-irodalom tanítá-
sánál az V. osztályból ki szeretném venni Liviust és Ovid-
metamorphosisét, s helyükbe tenni inkább Sallustot. — 
Okom reá az : nem tartom még ezen korban általában a 
növendékeket a reflexiókkal s képzelmekkel gazdag müvek 
helyes felfogására elég alkalmasaknak. — A VI. osztályban 
megy Ovid, Livius históriája pedig a bölcsészeti tanfo-
lyamra való, hol aztán reá Tacitus természetesen követ-
kezik. 

A középtanodai tanuló humanistikus mivelödését a 
nyelvtanok után nagyban mozdítják elő a földrajz, történe-
lem és a vallás. 

Hogy a földrajzot önálló tantárgygyá teszi a „Szer-
vezeti javaslat" s ugy nézi, mint rendkívül képző, s a tanuló 
látkörét minden oldalra szélesítő tudományt, ennek részem-
ről valóban örvendek, mert annyi éve már, hogy ezen 
fontos tárgyat a történelem szolgájává alacsonyították s jól 
esik látni, hogy iskolánk kellő méltóságába kezdik vissza-
állítani. — Azonban mig igy méltányolja a földrajzot, talán 
kissé tul is emeli a Szervezeti javaslat, azalatt kissé meg-
szorítja a történelmet, holott a történelem legalább is 
annyi megbecsültetést érdemel, mint a földrajz, s annál is 
inkább, mivel a tárgy terjedelmes, s főleg azért, mert a 
növendék előadási képességet, az emberi tettek megbirá-
lására vezérlő itélö tehetségét ezen tantárgy segítségével 
lehet kifejteni. — Nézetem szerint tehát e tárgyat már a 
III. osztályban meg lehet kezdeni s folytonosan vezetni a 
következő osztályokon keresztül, s bevégezni a magyar 
nemzet történetével. 

A vallástan felosztására nézve is van némi észrevéte-
lem. — A középtanoda első és második osztályába lépő 
gyermekek nem hoznak az elemiiskolából még kellő előis-
meretet a hit- és erkölcstan dogmaticai felfogására; velők 
tehát tanácsosabb a hit-és erkölcstant példákban tanultatni, 
s mily szépen lehet ezt a biblia- olvastatással egybekötött 
szent történetekkel felfogatni! Ha aztán ezen oktatáson 
átestek, taníthatjuk őket aggodalom nélkül elvontabban a 

hit-és erkölcstanra, ezután az egyházi történelemre, végre 
symbolicus könyveink ismertetésére. 

A humanisticus mivelödést előmozdító s kifejtő reál-
tudományok a mennyiség- és természettan, a természetrajz, 
a Szervezeti javaslat szerint oly terjedelemben vannak a 
tantárgyak közé fölvéve, hogy ezen alapokon tanítandó 
tanítvány ezen tudományokban kellő alapismeretre tehet 
szert. — A mennyiségtant mind a hat osztályon keresztül 
tanítják, kezdik a számvetési alapmütételeken s végzik a 
másodrangú egyismeretlenü egyenleteken, a mértant a sík 
háromszög-és tömeg-mértanon. 

A természettan a VI. osztályba van szorítva, s egé-
szen népszerüleg tárgyalva, mi helyes is, mivel itt még 
elöfogalrnakat kell a növendéknek szerezni a tárgyról,hogy 
a bölcsészeti folyamban a tudományos oktatáskor ne kelljen 
a tantárgy elemeire is gondot fordítani. 

A természetrajzot az első, a második és harmadik 
osztályba osztotta el a szerkesztő. — A reáliák tanítását a 
szemléleti oktatás alapján vették fel, mely által a siker 
egészen biztosítva van; holott a puszta könyvnélkülöztetés-
sel, mint sok helyen tesznek még mainapig is, nemcsak a 
tárgy marad egészen ismeretlen, sőt a tanuló kedvét is 
örökre meg lehet ölni. 

Az izlés és a gyakorlati élet nemesítésére szolgáló 
rajzolás és éneklés különösen ki vannak a szervezetben 
emelve s oly módon ajánlva, hogy ezek haszna és célsze-
rűségéről még azokat is meggyözendi a szerkesztő, kik e 
tárgytól eddig idegenkedtek. 

A tanórák hetenkénti száma a legmérsékeltebben van 
a középtanodában is kiosztva. — Nevezetesen az 1.—4-dik 
osztályban hetenként 28, az 5 . - 6 . osztályban hetenként 
26 óra van, beleértve ezen számba a mellékes tantárgya-
kat is. 

Rendkívüli tantárgyakul ajánlja szerkesztő a szép-
írást, az építészeti rajzot, a rajz elméletét, a testgyakorla-
tot és kerti foglalkozást. 

A Szervezeti javaslat tervezői, az elemiiskola mind a 
négy osztályában merőben az osztály, a középtanoda hat 
osztályában az osztályrendszer tulsága mellett a szak-
rendszert állapították meg; a szakrendszert, főleg a techni-
cumok és a reáliák tanítására alkalmazzák, vagy más szó-
val, minden középtanodai osztálynak van egy rendes, vagy 
fötanitója, a nyelvek, történelem, földrajz, vallás és az alsó 
osztályokban még a számtan tanítására s az osztály erkölcsi 
vezetésére. 

A Szervezeti javaslat mind az elemi, mind a közép-
tanodai tanfolyamok megállapítása, mind a tantárgyak fel-
vétele , mind azok terjedelme meghatározásában , mind 
végre a tantárgyak módszeres tanításában az ezekre vonat-
kozó alapelvek kifejtésében, nézetem szerint a legnagyobb 
ügyesség- és tapintattal jár el; lássuk azonban, miként 
vélekedik a tervet exequaló tanítói erőről. 

Erre nézve a Szervezeti javaslat igy szól: fötano-
dáink bölcseimi, jogi és hittani osztályzatában rendesek és 
állandók a tanárok; az elemi és középtanoda tanítói állan-
dók és változók. Az elemiiskola és középtanoda négy alsó 



osztályaiban változók, a középtanoda két felső osztályában 
— ha lehető — állandók. 

A változó tanítókat, segédtanári cimmel, választják a 
hit- és jogtant végzett ifjakból, s szigorlattétel után erősí-
tik meg hivatalukban, működésük rendesen egy évre te r -
jed, de ha ügyesek, meghagyhatok két évre is. — Az olyan 
szakmákra, melyek speciális képzettséget igényelnek, ha 
az iskola vagyoni állása megengedi, állandó tanárokat 
óhajtanak. — A köztanitók mellett magántanítókat is alkal-
maznak, úgynevezett privátán. 

A változó tanitó évi fizetése maximuma 300 uj ft., az 
akademitáké 400—500 uj forint, a magántanító évi dijja 
minimuma négy uj forint. 

Nézetem szerint ez már a Szervezeti javaslat Achil-
les-sarka. — A szép és ügyes tervezet e pont miatt fog 
hajótörést szenvedni. — Ebből az egészből, egyenesen 
kimondom, nem lesz egyéb névszerinti iskolánál, mely 
örökösen ki lesz téve a szélvész hányattatásának; ez nem 
lehet egyéb iskolai nyomornál. — Ha kétségbe nem vonom 
is, hogy helylyel, közzel ezen promovendus s ambulans 
tanítók között fog akadni egy-egy köszörületlen gyémánt, 
de jövendölői képesség affectálása nélkül bátran kimond-
hatom, hogy az ily ifjak, habár minden kritikát kiálló tanitói 
szigorlatot adnának is, legjobb akarat mellett sem képesek, 
amaz elébe irott szép és valóban mindenki bírálatát kiálló 
tervet reálizálni. — Nem egy-két év kell arra, hogy akárki 
is képes legyen annyi tanitói gyakorlottságra szert tenni, 
hogy tanítása sikerét biztosítani tudja; — hátha még azt 
hozzá veszszük, hogy az emberi természet közös tulajdo-
nánál fogva minden ilyen változó tanitó inkább a látszatra, 
a község előtti csillogásra dolgozik, mint a valódi mélységre 
törekvésre: nem nehéz kimondani, hogy az ily eljárás 
semmire nem vezérel. — El még ma is némely öreg úrban 
a régi jó időkben beszitt ama, rózsaszínben fel-feltünedezö 
kegyeletes emlékezet, hogy mikor ö diák, vagy épen classis 
praeceptor volt, mily szépen leheteti egy-egy osztályt 
eltanitani egy absolutus theologusnak, ki akkor azt hitte 
magáról s tán még ma is hiszi, hogy minden tudományt 
kanállal evett meg, — s ha akkor lehetett, miért ne lehetne 
még ma is? Ezen boldogító szép hitét senkinek megzavarni 
nem szeretem, azonban figyelmeztetem, hogy emlékezzünk 
vissza két fontos dologra — egyikre: hogy akkori tan-
tárgya kizárólag a latin volt, — tehát ne csalja meg magát, 
mert ö akkor szaktanító volt öntudatlanul is, a latin nyelv 
szaktanára, mert a többi, miket tanított, mondhatnók triviá-
lis nyelven : lirom-lárom volt csak ; a másikra : gondoljunk 
•vissza a múltba s ne szégyeneljük megvallani, hogy a latin 
nyelv tudásán kivül az akkori növendékekkel nem igen 
dicsekedhettünk, hogy valami általános ismerettel birtak 
volna e tanítás nyomán, azt pedig határozottan kimond-
hatjuk, hogy a lelkitehetségek alapos kifejtésére semmi 
gondot nem fordítottunk ex professo, hanem egész tanítási 
rendszerünk a szó teljes értelmében mechanismus volt s 
fejlett értelmes ember, hogy classicai nyelven fejezzem ki 
magamat: natura ipsa, mentis viribus excitatus et quasi 

divino quodam spiritu inflatus; de nem a mi nevelési rend-
szerünk következtében. 

Ha tehát iskoláinkat újra ezen korra kárhoztatjuk, 
nem kevesebbet teszünk, mint ha a politikai vagy az egy-
házi téren minden erővel vissza akarnók az emberi gondol-
kodásmódot a középkori észjárásra kényszeríteni, — vagy 
elő akarnók idézni a klastromi iskolákat. — Ez, uraim, le-
hetetlenség, nincs az az absolut hatalom, habár a világ 
ágyúival jő is az emberiség ellen, hogy ezt végrehajthassa. 
— De nincs egyúttal az a jó akarat sem, nem hogy egyes 
emberben, de még kevésbé testületben, melynél fogva egy 
évre választott theologus vagy jogász végzett tanuló, nem 
mondom a kor mostani igényeinek , hanem csupán az 
előttünk álló szép feladatú terv sikeresitésének meg tudna 
felelni. 

Hagyjunk fel ezen zsugoriskodással, uraim, és pár 
száz forintért, avagy azon szép reményért, hogy az ilyen 
ifjak majd, hogy fognak pap korukban hatni a kezök alatti 
gyülekezetekre, mily jól fogják ezek vezetni a falusi isko-
lákat, mondom, ily hiu reményekért, ne tegyük ki folytonos 
experimentumnak a jövő szegény nemzedéket, ne rontsuk 
el magunk az állam legbiztosabb alapját, jövőjét egy kis 
semmit nem fizető tanitói praxisért! Uraim, lelkiismeretes 
és főbenjáró, nagyon meghányni-vetni való dolog ez, nem 
játék ! — Gondolják meg az urak, hogy most olyan erkölcsi 
és szellemi vagyonról rendelkeznek, melynek csak gondjai 
az önökéi, de ehhez dologi joguk nincs; ez a jövő tulajdo-
na, melyet könnyelműen elpazarolni nem szabad. 

Ugyan ki hiszi azt el, hogy valaki magántanító létére 
négy uj forintért, ki ámíthatja magát azzal, hogy egy tanitó 
300 —500 ftért valami nagy erőt fejtsen ki? Kifejt csak 
annyit, a mennyi szükséges arra, hogy meg ne pirongassák, 
— Ne felejtsük el: „Olcsó húsnak hig a leve." 

Azért, uraim, állandó tanítókat állítsunk legalább a 
középtanodákba, olyanokat, kit életfeladatokul tiizték ki a 
nevelés- és tanítás tudományát, és hagyjunk fel a kicsiny-
kedéssel. 0 

(Folyt. köv.). 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Johann Pogners Verzeichniss über den Bau der evange-
lischen Kirche in Pressburg, von 1636. bis 1638.; und 
Johann Liebergotts Tagebuch von der Wegnahme der 
evangelischen Kirchen und Schulen im Jahre 1672. Mit 
urkundlichen Beilagen. Pressburg. 1861. In Commission 
bei Carl Friedrich Wigand. Pest, in Commission bei Carl 
Osterlamm. S-adrét. XVI. — 152 lap. Wigand pozsonyi 

nyomdájából, igen szép nyomással. 

A címzett könyvben a magyar protestáns egyháztör-
ténelmi irodalom egy minden bizonynyal maradandó becsű 
müvei gazdagodott. 

Az 1—XVI lapokra terjedő igen jeles és tartalomdus 



előbeszéden kivül, mely a könyv tartalmához alapos törté-
nelmi bevezetést és felvilágosítást nyújt, tulajdonképen 
három főrészre oszlik a munka. 

Az első, mely 1—42 lapokra terjed, Pogner János 
előadását tartalmazza a pozsonyi evang. templom építéséről 
s annak viszontagságairól, 1636—1638. 

A második, 43—95 lapokon, Liebergott János napló-
ját foglalja magában, a pozsonyi evang. templom és iskola 
erőszakos elvételéről, és az ezzel egybefüggő némely 
általánosabb érdekű egyházi eseményekről, mint pl. a 
pozsonyi hires delegatum judicium működéséről. 

A harmadik rész, mely a 96-dik laptól a könyv vé-
géig terjed , mintegy harminchárom okmányt közöl, a 
melyek mind magára a pozsonyi templom- és iskolaügyére, 
mind általában egyházunk azon időbeli állapotjára nézve 
igen nagy érdeküek. 

Pogner és Liebergott nemcsak kortársai és közvet-
len szemlélői, de egyszersmind munkás vagy szenvedő 
részesei voltak azon eseményeknek, a melyekről irtak. 
Polgári és egyházi állásuk és müveltségök pedig, a mint 
ezt müveik világosan tanúsítják, kellő mértékben képesítette 
őket arra, hogy a mit szemléltek és tapasztaltak, azt hiven 
és pontosan leírják. Ezekből látnivaló, hogy az ö jegyze-
teik a forrás, még pedig a közvetlen és eredeti történelmi 
forrás becsével és értékével bírnak; a mely érték reánk 
nézve annyival nagyobb, mert ezen jegyzetek most vannak 
kiadva legelőször, és pedig teljes hitelű, egykorú kézira-
tokból. Egyháztörténelmi műveltségünk jelen álláspotján 
pedig épen az ily forrásbecsü iratoknak kiadására van 
égető nagy szükség. Megengedem, hogy iskolák használa-
tára, a külföld felvilágosítására, s általában külső kényszer-
rüségtöl indíttatva, írhatunk rendszeres történelmi müveket 
is egyházunkról; de a ki azt hinné, hogy ezen rendszeres 
történetírás ideje már általában és magától eljött és jelen 
van: az a történetírás tudományának és művészetének me-
zején való nagy járatlanságát árulná el. Tehát történelmi 
források felkeresésére, pontos lemásolására és kiadására 
van nekünk most mindenekelőtt szükségünk, a miben vajha 
a gazdagabb gyülekezetek, egyházmegyék és kerületek 
anyagi és erkölcsi támogatását teljes mértékben megnyer-
hetnek. 

Azonban, távolról se vélje a nyájas olvasó, hogy 
Pogner és Liebergott müveiben valami unalmas jegyzete-
ket és száraz adathalmazt vesz kezébe, söt higyje el, hogy 
ha van még szivében részvét az eltiprott ártatlanság és 
igazság iránt; ha képes még tisztelni az egyház, a vallás és 
iskolák érdekei iránti vértanúi hűséget és önfeláldozási 
készséget: akkor az említett müveket, melyeknek irálya is 
elég szabatos és élénk, a lehető legnagyobb érdekeltséggel 
fogja olvasni. Itt fogja látni, hogy egy az Isten dicsőségéért, 
és az ö igéjének tiszta hirdetéseért lelkesült gyülekezet, a 
legsúlyosabb és leggyászosabb időkben, elhagyatva, söt 
nyomatva még a róm. kath. polgártársak által is, több 
rendbeli legkeményebb császári letiltások ellenére, iszonyú 
fenyegetések között is, miként folytatja bátran és buzgón a 
maga templomának építését; miként veszélyeztetik életüket 

és vagyonukat, miként lépnék bátran a törvényszék elé ós 
nyugodtan seregestől a tömlöcbe e valódi igaz hívek, mi^ 
ként tűrik a sarcoltatásokat inkább, hogysemmint az Isten 
anyaszentegyháza és annak jogai iránti szerelmükben és 
hűségükben csak egy percre is csüggednének, csak egy 
lépésre is eltántorodnának. Itt látja továbbá a nyájas olvasó, 
hogy midőn már csordultig telt a pohár, s az üldözés vé-
rengző vadai tépték és szakgatták az Isten bárányát, Po-
zsonynak evangélikus népe, még gyermekei és női is, 
miként védelmezik fegyverrel kezökben éjjel ós nappal az 
erőszakos elfoglalás ellen templomjokat és iskolájokat; és 
miután már csakugyan győzött az éveken keresztül foly-
vást működött erőszak, melynek fövezénylöi Pázmány, 
Szelepcsényi és Iíolonics nagyhírű prímások s bibornokok 
stb. valának, — a pásztoraitól megfosztott árva nyáj, mi-
ként gyűl össze lassan-lassan, s miként támad uj életre a 
hitnek tüzétől, mint a Féniksz önhamvaiból. Egy szóval: itt 
látja a nyájas olvasó a vallás iránti magasztos lelkesültséget 
oly dicső ponton, a milyenen azt csak az apostolok korában 
szemlélheti. — A pozsonyi evangélikus gyülekezet valóban 
mély kegyelettel s lelkesült önérzettel állhat meg nagy 
őseinek hamvai felett. Azok pedig, a kik ezen mind halálig 
hü ősöknek sanyargatói valának, nem tudom miképen álla-
nak meg a történelem, és a mi ennél főbb, az Istennek Ítélő-
széke előtt. 

Az okmányok, melyek eredeti nyelvökön közölvék, 
kétségenkivül nagy érdeküek lesznek a történetkedvelő 
előtt. Itt van gróf Illésházy Gáspár főispánnak, a pozsonyi 
gyülekezet egyik kitűnő pártfogójának kétrendbeli levele; 
itt vannak az építést letiltó kemény császári parancsok, s 
az azokra adott válaszok• Szelepcsényi György prímásnak 
többrendbeli nagy fontosságú levelei; Barkóczy prímásnak 
Mária Therézia felszólítására adott terjedelmes emlékirata, 
melyben részletesen előterjesztetik, hogy mikép kelljen ha-
zánkban a protestáns egyházat rendszeresen elnyomni s 
kiirtani, mert a primás ur szerint, miként több társai sze-
rint is, a protestánsság épen olyan bűn, mint az istenkárom-
lás, a rablás, a gyilkosság s többefélék. Vannak még itt 
több közérdekű és igen fontos más okmányok is. 

Mindezek után, azt hiszem, hogy ezen könyvet a 
tisztelt olvasó közönség figyelmébe és pártfogásába a leg-
jobb meggyőződéssel ajánlhatom s íme ajánlom is. — Az 
igen tisztelt közrebocsátó pedig, ki e könyvnek világra 
hozásánál sem idejét és fáradságát, sem költségét nem 
sajnálta, s a ki a nevelés, tudomány és irodalom mezején 
mindenkor nagytiszteletreméltó nevét, szokott szerénysége 
szerint itt is eltitkolta, — fogadja tőlem a legőszintébb 
elismerés és tisztelet nyilvánítását. 

írtam Debrecenben, 1861. junius 23. 
Révész Imre. 



nemzeti mivelödés alapja.11 Irta Karcsanyéki G. Sze-
ged, Burger Zsigmond tulajdona. 1861. 8-ad rét, 244 lap. 

Nemzeti nevelés és közoktatás. 
(Folytatás). 

Alig pendült meg az átalakulás kezdeménye : azonnal 
"hallatszott a tanügyreformra vonatkozó egykét felszólamlás 
is. Egy pár elhamarkodott vélemény nem éppen az igazi 
tudományosság szempontjából látszott kiindulni. Kissé ifju-
<iad érzelem jellernzé az indítványt, inelly aligha fontolóra 
vette Aristoteles ama mondatát, hogy a tudomány gyöke 
keserű ugyan, de gyümölcse édes. 

Az a hasznosság elvére támaszkodó okoskodás mu-
tatkozék az indítványban, melly nagyobbrészt az anyagi 
eredményt tűzi ki a tudomány céljául még ott is, hol 
különösen a fensöbb szellemi érdeket kell pályakoszorűuí 
kijelölni. Másrészt a fölületösség támogatása látszott. 

Szerény véleményünk erre nézve az, hogy a legtágabb 
alapű alkotmány sem bizhatja a tudományos pályára készítő 
tanodák tantárgyainak meghatározását a kiskorú értelmi-
ségre. Ez oknál fogva alig valamit mondó érv az ifjaknak 
ellenszenvére hivatkozni oly tárgyakat illetőleg, mellyek-
nek szükségösségét csak az alapos tudomány emberei lát-
hatják be kellőleg. 

Ha az űgynevezött közvéleményt — melly, mint tud-
juk, igen kétes értelmű—sok egyéb tekintetben figyelem-
re méltónak kell is vallanunk: olly ügyben, minő a fensöbb 
oktatásé, valóban kényes kérdésnek tartjuk kinyilvánítani, 
hányat higyjünk szavazatképesnek a nagy közönségből. — 
A „sokaság kenyér után nézu s főleg a napjaink szerinti 
gondolkodás mindinkább túltesz az üdvirat amaz intésén, 
melly főleg a léleknek szükséges tápszerekre figyelmeztet, 
s azokat egyedüli fökellékül jelöli ki. 

Sokkal nagyobb mérvben meghódította már az anyag-
elviség a közgondolkodást, semhogy az a tisztán szellemi 
érdeköltetésű tudományosságot henye foglalkozásnak ne 
tekintse. Tudjuk, hogy a mi közvetlen hasznot nem ígér, 
azt a valárdiság (realismus) hívei hiábavalóságnak nézik. 

Igy a csupán szellemképzö tudományokra esik sűlyos 
kárhoztatásuk. Nem uj dolog, ha ezek ócsárlói mindannak, 
,,a mi — mint mondani szokták — a konyhára mit sem 
hoz." Külföldön rég foly már a vita az űgynevezött realis-
mus és humanismus közt; s hogy nálunk is szárnyra kelt, 
az idő befolyásának követközetes eredménye. 

Minthogy a két irányzat az idősebb fejlemű irodalmak-
ban már régi vitázatok pörfolyamát tárja elénk: a kész véd-
vek effész halmazával rendölkezhetünk s mindkét oldal ér-
veit csak újra előszedve ismétölhetjük a küzdelmet; ha az 
elveket átalán vesszük. Ámde helyzeti viszonyainkat, nemzeti 
állapotaink s különös rendeltötésünk igényeit véve szem-
ügyre, módosul a vita. Ugyanis amaz irányzatok aránya s 
egyiknek a másik fölötti előnyösitése nem kis fontosságú 
kérdésül áll elénk. Aligha kevesebb az, mi itt szóban forog, 
mint az: vájjon milly irányban foglalja el nemzetünk az 
országulás közvetítését kelet felé; a hon kebelében pedig, 
hol a mennyiségi erő hézagait minőségivel kell pótolni, 
milly arány szerint gyarapittassék a tényezőbb tehetsége 

száma, és milly elvek tulnyomósága eszközöltessék a nem-
zet feladatának sikeresebb megoldására, s egyéb ezekkel 
összefüggő részletösségek. 

Némellyek azt vélik, hogy a két iránynak, holmi vi-
szonylagos kivételek mellett, mintegy párhuzamosan kell az 
összes oktatási ügyön átfüzödnie; mások azon szempontból 
indulva ki, miszerint a munkatér arányához kell mérni a mun-
kások számát, azt kívánják, hogy a gymnasiumok és reáltano-
dák aránya a társadalmi élet e követeléseihöz legyen szabva. 
Ugyanis a társodalmi testület különkülön tagjainak rendöl-
tetésükhöz mért képeztetése mailag már visszautasithatlan 
szükség, nehogy a veszedelmes szerepcserélés gyűjtse meg 
a bajt. Ez oknál fogva minél korábban azon ösvényre kell 
terelni a képességeket, mellyen rendöltetésöknek célját mi-
nél hamarább elérhetik, s lehetőleg megkímélni mindenkit 
a drága idő vesztögetésétöl. — Kétségkívül méltánylandó 
nézet. — Azonban fölöttébb nehéz megoldású kérdés egy-
előre, hogy a hon magzatainak mellyike mivé képeztessék. 
Igen világos ama vélemény igazsága annyiban, miszerint az 
oktatásnak a leendő pályára kell a sarjadékot képeznie és 
arra minél korábban s minél alkalmasabban elökészitnie és 
pedig tüzetösen a külön hivatásu pályára. Mert valamint 
az egyén testének különböző szerveit külön rendöltetésü 
cselekvőségre idomítja: ugy az állami létegzet is külön-
böző tehetségű tagjait megannyiféleképp, de öszhangza-
tosan működő szervekké képezi, hogy összes életereje 
általok célszerüleg munkáljon. Ámde a szellemi képességek 
nem olly korán fejteköznek, hogy már rendes fejlesztésük 
előtt határozottan fölismerhetök lennének; — meg az élet-
viszonyok is szeszélyösebbek, semhogy elölegös határozá-
sok szerint engednék magokat az egyén szükségletei által 
módosíttatni, sokkal inkább kényszeritik az egyént meg-
hajolni és folyamatukhoz alkalmazkodni 

Ennyit tehát egyelőre csak oldalvást! megjegyzésül. 
Azonban szóljanak a körülmények s egy pár évtizedi tapasz-
talataink. — Ezek folytán, ugy láttuk, váltakozó ellentét 
mutatkozék a sarjadék irányzatában. Még 1848 előtt főleg 
a jogi és papi pálya vonzotta az ifjú vágyakat, — termé-
szetösen a szülék sugallata nyomán; — mert e kettő 
nyita utat a közügyekbe leginkább befolyhatni: nyomban 
a katastropha után részint a hivatali függéstől való óvakodás, 
részint a jobb fordulat reménytelensége többnyire a reál 
irányzat felé tereié az ifjú erőket. Majdnem túlságossá lön 
kivált egyes buzdítok zaklatása következtében a reáltanok 
felé folyamodás. 

Divattá kezdett válni, hogy előkelőbbek is lemond-
janak a közügyeket intéző pályákról. — Hanem az egykori 
gymnasiumoknak reáltanodákká átváltoztatása minden sür-
getés mellett, sem nagyon móhon ment foganatba. Észreve-
hető vala a késödelmezésből s egyéb jelenségekből, hogy 
egyes vérmösebbek hajlékonysága dacára is a közérzelem 
gyanúsnak tekintötte e célzatot. A természetszerű ösztön-
nek ollykor finom sejtelmei vannak. Sokan megmosolyogják 
ma a régi szabású magyar emberek illyetén beszédét: 
,,hogy lehet az deák (tanuló), a ki deákul (latin-nyelvet) 
knem tanul ? — Furcsa világ ez, hogy már a deákos (tanult) 



ember sem tud deákul!" stb. Mintha világos fogalma volna 
még a pórnak is arról, milly kincse rejlik a magyar nem-
zetnek deák nyelvben. 

(Folyt, köv.) 

BELFÖLD. 

BARSI EGYHÁZMEGYÉBŐL. Vannak az életnek olyan 
pillanatai, melyekben a vallásosan mivelt ember ajkairól 
önként száll fel e fohász : Uram légy segitöm! 

Ezen fohász rebegése között ültem legközelebb ko-
csira, hogy az ölelő szülei karok között a forró „Isten ho-
zott" üdvözlő szavakban földi mennyet találhassak lelkem 
felével. 

Utam virágokkal himzett rétke zöld bársonyán ki-
gyódzott, — majd átláthatlan gabona hullámaiba tünt a 
messzi láthatáron, mint folyam tenger öblébe. 

Minden perc uj örömet, uj reményt költött Ikeblemben 
a jövőre. Ugy tetszett, mintha éhező ezrek sóhaja szállott 
volna felettem ég felé a kalászokat lengető szellő szár-
nyain; mintha a gabona hullámfodrain át már is az arató 
éneke — 185. dics. —hangzanék felém azért, hogy a szán-
tóvető reménye, zöld és zsengés veteménye szépen felnőtt; 
emésztő sáskák tábora, ömlő zápor, jég és dara azt el nem 
pusztította. 

Azonban mily rövid életű az öröm, a remény csillaga 
mily hamar homály ködébe enyészik : soha fájóbb szívvel 
nem tapasztaltam. 

Ott, hol 1849-ben egy atyának gyermeke véres har-
cot vitt egymás ellen, N.-Salló tágas rónája felett jun. 1. a 
feltolult fellegek kebele mennydörgés harsány zűgási kö-
zött jégözönt bocsáta alá, s a gyakori égésben elszegé-
nyült nép kezében eltörte a kenyér botját. Puszta örömtelen 
a táj. A tojásnagyságu jég mindent végkép megsemmitett, 
intésül sokaknak, hogy terjeszszék a biztosítás országát. 

Ezt látva, elborult lelkem, s mig egy részről részvét 
könycsepjei ragyogtak szemeimben, más részről, kár nél-
kül menvén el Isten ítélete falum határa felett, Sámuellel 
felkiáltottam: mindeddig segítséggel volt nekünk az u r ; 
áldott legyen szent neve! 

De még el sem viharzott lelkem egén a bánat fellege, 
már hasadékain az öröm napjának sugarai ragyogtak át. 

A n.-ölvedi ref. egyház érdemes tagja — egyszerű 
földmives — Nagy Fazekas András kitűnő munkás szere-
tetének hallása elűzte lelkem borúit. 

Ugyanis a nevezett egyháztag nemes lelke sugalla-
tát követve, hogy neve s emléke soha meg ne halljon, 327 
uj forintba került 275 fontos harangot, ily felírással: „Ön-
tette Nagy FAZEKAS ANDRÁS maga saját költségén, Öreg 
Csomor János eszközlése által, akkori lelkész Kulifai Sán-
dor. Öntötte Walser Ferenc Pesten 1861" — adományozott 
az egyháznak, hogy érc nyelve hirdesse: e példát a ki kö-
yeti, jutalmát Istentől veszi. Vegye is el a nemes lélek Is-
tentől méltó jutalmát. 

Ezen Isten dicsőségére tett jó adomány mig egy 
részről örömben ringat minden jámbor keresztyént, hogy a 
buzgóság, hitélet, áldozó szeretet lángja nem aludt ki né-
pünk szivéből; más részről megérdemli, hogy e becses la-
pok hasábjain is követendő példakép feljegyeztessék. 

íme egy rövid három órai utazás alatt ily gyorsan 
űzték egymást keblemben az öröm és bánat érzései mint 
őszi napon a terjengő ködoszlopok. Igy történik ez kevés 
kivétellel egész életünkben. Vajha szenvedésünk siralma 
fordnlna immár örömre, hogy áldott Kanaánunk virányain 
jólét, boldogság virágzanék annyi hányatás után s utcáinkon 
öröm, szeretet, egyetértés egymást csókolva ölelgetnék! 

Molnár Sámuel, ref. lelkész. 

(SOMOGY) VÉSSE, jun. 18-kán 1861. 

(Imola- és sírbolt felszentelés s egyházmegyei gyűlés 
Faiszon). 

Folyó hó 5-érevolt egyházmegyénk összehíva nagy-
tiszt. Pongrácz Ferenc esperes ur által Faiszra, egy kis 
imola és sírbolt felszentelésére és az istenitisztelet befeje-
zése után tartandó esperességi gyűlésre. De alig hogy vet-
tük e hivatalos tudósítást, néhány nap múlva egy másik kö-
vette azt, melyben nagytiszt, esperes urunk tudtára adja 
egyházmegyéjének, hogy az imola felszentelése s az espe-
rességi gyűlés megtartása Faiszon, nem f. hó 5-kén, ha-
nem 6-kán leend, mert e hó 5-kén a b.-somogyi helv. hitv. 
egyházmegye N.-Bajomban Teleky- gyászünnepet fog tar-
tani, a hol megjelenni, tartsa mindenki hazafiúi kötelességé-
nek. És ini sok százakkal együtt megjelentünk a nagy ünne-
pélyen, a hol is egybegyűlve láttuk megyénk nagyszámú 
fiait és leányait, közkedvességü főispánunkat, mindkét al-
ispánt és több alkotmányos tisztviselőket. A veszteséget, 
a fájdalmat, melyet a nagy halott miatt mindnyájan érzünk, 
hiven tolmácsolta szép beszédében nagytiszt. Kacsóh Lajos 
ref. esperes. A gyászünnepet, mely féltizenkettőkor vég-
ződött, a vendéglőben nagy közebéd követte. 

Vége levén N.-Bajomban az ünnepélynek, Faisznak 
indultunk, hol reánk másnap kétszeres ünnepély várako-
zott. A tiszteletre méltó gazdag házi ur, T. Kund Vincze 
egyházmegyei felügyelő, ki a mult évben meghivta saját laká-
hoz az esperességet gyűlésre, a legnagyobb magyar vendég-
szeretettel fogadott minket, s azokat, kik még az nap, vagy 
más nap, mint a gyülekezetek képviselői jöttek, fényes há-
zában. De nem csak a gyülekezetek képviselői iránt tanúsí-
tott oly nagy szívességet, hanem mindazok iránt, kik e na-
pon akár a közelből, akár a távolból nála megjelentek, 
mindegyik iránt oly leereszkedő volt, hogy igazi őszinte 
szívességében senki nem kételkedhetett. 

Elérkezett jun. 6-dika, melyet egyházmegyénk öröm-
napjának nevezhetek. Igen, örömnapjának, mert azon a vi-
déken, Faisz táján, vannak ugyan elszórva lutheránusok, 
kiknek nem volt saját vallásuk szerinti imaházuk sem, a 
fentnevezett napig a legközelebbi templom e vidékhez 4—5 
órányi távolságban van. 



Faiszon is csak tek. Kund Vince uraság egyh.-me-
gyei felügyelőnk egyedül lakik hitsorsosink közül. 

Végre megjött a kisded számú gyülekezet, azok tud-
niillik, kikben él még a vallásuk iránti ragaszkodás, otthon 
ez egyszer csak a beteg, a könnyelmű, a hideglelkü, vallá-
sával semmit nem gondoló, vagy ez örvendetes hirt nem 
tudó lutheránus ember maradhatott. 

Midőn láttuk, hogy nincs, kire tovább várakozni kelle-
ne, meghuzattuk a helybeli kath. egyház harangjait s ennek 
kíséretében mentünk ama gyönyörű szép stylben épített 
imola felé, mely jó távolságban a kastélytól egy nagyszerű 
angol kertben, egy emelkedett helyen fekszik. Mondhatom, 
meglepő szép-e kis imola, melynek oltárán egy oly gyö-
nyörű festett kép van, azt ábrázolva, a mint Jézus imádko-
zik, hogy ez akárminö nagy templomban méltó helyet fog-
lalna az oltár felett. Szép áldozat, Isten dicsőítésére 
ennyivel járulni. Mindjárt az imola ajtajánál vannak a lép-
csők, melyeken az ember a sírboltba juthat, hol már egy 
pár tagja a t. Kund családnak hosszú álmát aluszsza. 

A mint az imaházba jutottunk a kisded gyülekezettel, 
ott levén a helybeli plébános is káplánjával együtt, azonnal 
elkezdte énekelni az i.-berényi tanitó vezérlete alatt né-
hány berényi iskolásgyermek a kerületi énekeskönyv 601. 
sz. énekét 1—3-ig. Erre nagytisz t. Pongrácz Ferenc esperes 
buzgó imával felszentelé az imolát és a sírboltot. Aztán is-
mét ének következett, mely után az alkalmi beszédet tiszt. 
Andorka János tartotta. Tárgya volt: Mikor szentelünk mi 
Istennek házat" Ennek befejezése után újra ének követke-
zett, mely után t. Szalay Sándor véssei és igy faiszi lelkész 
is az oltár elejébe lépve, rövid beszédje után kiszolgáltatta 
az ur vacsoráját. Vége levén ennek, az éneklő kar, mely 
valóban dicséretet érdemel, Kölcsey hymnusát zengte el 
befejezésül. 

Vége levén az ünnepnek, azon uton és rendben, 
melyben kijöttünk, visszatértünk a kastélyba, hol egy fényes 
teremben azonnal esperességi gyűlésünket mégis tartottuk, 
nagytiszt. Pongrácz Ferenc esperes és tek. Kund Vince 
egyházmegyei felügyelő iker-elnökségök alatt. Jól esett ott 
látni azokat, kiket gyülésünkön ritkán láthatunk, de fájt 
nélkülözni s ott nem láthatni a halhatatlan Berzsenyi Dániel 
három fiait, kik ez egyszer nem menthetik magukat a tá-
volság miatt, mert mi épen azért tartottuk célszerűnek gyű-
lésünket ez évben Faiszon tartani, hogy közelebb le-
hessünk azon urakhoz, kik e távolság miatt panaszkodnak, 
kiknek, ha mondjuk: miért nem jönek templomba, miért 
nem jönek gyűlésre ? azt felelik: hogyan menjünk oly 
messzire, hisz napok kellenek oda. 

Egyházmegyei t. felügyelőnk meleg szavakkal üdvözlé 
a gyűlést s örömét fej ezé ki a felet t, hogy az esperességi 
gyűlést saját házában tisztelheti. Mindenek előtt a mult évi 
egyházmegyei és egyházkerületi gyűlések jegyzökönyvei 
olvastattak fel. Azutná szót emelt t. Lájpczig Jónás Somogy-
megye főügyésze némely lelkész azon hidegsége vagy 
könnyelműsége ellen miszerint valamint többször is, ugy 
ma is, a gyűlésről, nem tudni micsoda okoknál fogva, elma-
radtak. Ezeket ö megrovandóknak nyilvánítja jegyzőköny-

vileg, mert ma, mint mondá, nemcsak a gyűlésre jönni lett 
volna erkölcsi kötelességük, hanem egyúttal az imola fel-
szentelésére is, mely annyival is örvendetesebb reánk 
nézve, mert ezen a vidéken azok számára, kik igy el-
szórva laknak hitsorsosaink közül, itt e tájon még csak egy 
imola sem találtatott. A gyűlés ez indítványt elfogadta, sőt 
hozzá tétetett, hogy vétessenek kérdőre az elmaradni szo-
kott és most is elmaradt lelkészek, elmaradásukért. 

Több időre adott tárgyat a gyámintézet. Egyházme-
gyei bizottmány alakíttatott. Elnökül, t. Lájpczig Jónás 
pénztárnokul Andorka János, az egyházmegyei pénztárnok, 
választatott. A bizottmány tagja minden lelkész, azokon 
fölül t. Lehner János, Lájpczig István, Szabó János urak. 

A körlelkészek tudtára adták az esperességi gyűlés-
nek az iskolák mibenlétét.. A pátrói tanitó felett elégedet-
lenségüket nyilvánították. A gyűlés bizottmányt hüldött ki 
a dolog szorosabb megvizsgálása végett. Továbbá a tanítói 
értekezletek elnöke a mult évben tartott tanítói értekezlet 
jegyzökönyvét nyújtja át az esperességi gyűlésnek, több 
kérelmeit adván elö a tanítói karnak s tudomására juttatja 
a nt. esperességi gyűlésnek a tanítói kar könyvtára alaku-
lását. Ezt az esperesség örvendetes tudomásul vette. 

E sorok irója inditványozá egy esperességi könyv-
tár felállítását, mely összeolvasztassék a tanítói könyvtárral. 
Ez indítvány egyhangúlag el is fogadtatott. Minden lelkész 
tartozik e könyvtárra évenként 2 ftot fizetni, a tanitók 
pedig, mint azt magok elhatározták az értekezleten, 1 ft. 
A világi urak is felszólittassanak akár pénzbeli adományra, 
akár pedig könyvek ajándékozására. Szeretve tisztelt egy-
házmegyei felügyelőnk e célra nekem 10 ftot adott át. 
Áldja meg e szives ajándékáért az Isten! A könyvtár Be-
rényben leend. Könyvtárnok a berényi tanitó, ellenőr pedig 
a berényi lelkész leend. Hiszem, hogy nem sokára szép 
számú könyvekkel fog dicsekedhetni e könyvtár, mert 
tudjuk, hogy elvész a tudomány nélkül való nép. 

Jöttek elő még több tárgyak is, de helyszűke tekin-
tetéből s igénytelen soraim hosszúsága miatt azt elhall-
gatom. 

A gyűlés befejezése után a szives házi ur magyar 
étkekkel és italokkal terhelt gazdag asztala várt reánk és 
azokra is, kik a felszentelési ünnepélyen jelen voltak, úrra 
és szolgára, szegényre és gazdagra, férfiura és asszonyra. 
Szép felköszöntések mondattak a házi úrért, a mi kedves 
egyházmegyei felügyelőnkért t. Kund Vincéért és egyetlen 
fiáért Béláért. 

E sorok irója pedig berekesztésül szívesen óhajtja, 
hogy az azokban kifejezett szerencsekivánatok mind telje-
süljenek i s ! 

U. i. A sz.-királyi lelkész t. Takács József testi 
bajok miatt, fülei meghibásodása következtében hivataláról 
lemondott, visszavonulásban akarja tölteni éveit. 

A tanítói értekezlet ez évben Ih.-Berényben maj. 21-
kén tartatott. Elnöke az értekezletnek a véssei lelkész Sz. 
S., jegyzője Pammer János ih.-berényi tanitó. Pénztárnoka 
Simon István surdi tanító. 

Ertekezletünk a mult évben alakult. Sz. S. 



c) A nyelvbeni lanitás ne a száraz „nyelvtani fogal-
makkal s alapformákkal kezdessék, hanem a mondattal s 
mondattannal, mely a formák megismertetését is magában 
foglalja, miért is a pályázásul kitűzött magyar nyelvtan ké-
szitésérei programmot hibásnak találja. 

d) A tanmódszert illetőleg óhajtandónak találja, hogy 
annak megalapítása csak néhány szakértő tanárra bizassék, 
kik körülményeinket ugy mint a methodika jelenlegi állását 
ismerve, az elavultat s célszerűtlent — mint pl. Periodolo-
giát — kerüljék, a nélkül hogy ujitási viszketegböl olyas-
mit is ajánljanak, minek életbe léptetését a gyakorlat 
semmivé tenné. 

e) A gymnastikának, a modern nyelveknek tanítását 
nagyon szükségesnek véli, ugy mint feleslegesnek azt, hegy 
az algymnasiumban 4, a felgymnasiumban pedig 8 tanárnál 
több tanítson. 

f) A népiskolákat illető javaslatot elégtelennek tartja 
s nézete az, hogy egy korszerű nép-és polgári-iskolai tan-
terv kidolgozására 2—3 egyénből álló bizottmány nevez-
tessék ki, azon meghagyással, hogy az ehhez népszerű 
nyelven irt methodikát is csatoljon. 

g) A theologiai tanintézeteket illetőleg föóhajtása az, 
hogy azok valahára olvadjanak egybe s állíttassák fel Pesten 
a nagyon is szükségelt prot. academia, mely ezek összesi-
téséből származván, sokkal inkább fog egyházunk szüksé-
geinek megfelelni, mint a jelenlevő három sinlödö theolo-
giai intézet. 

h) Ugy mint a theologiai intézeteknél, ugy a képezdék-
nél is óhajtja az egyesülést, reménylvén ugy itt, mint má-
sutt, hogy egyházunk javát ugy itt mint másutt többre be-
csülendi, mint a helyi és személyes érdeket. 

4. Nt. Nagy Mihály föesperes ur törvényesen bekö-
vetkezettnek látván azon időpontot, melyben uj esperesi 
választásnak kell megtörténni, az év folyama alatt ehhez 
szükséges lépéseket megtette s a szavazatok felbontása ha-
táridejéül a jelen e.-megyei gyűlést kitűzte. A szavazatok 
felbontatván, közörömre, mint előre is lehetett tudni, nt. 
Nagy Mihály lelkész jur főesperesül újra megválasztatott, 
mely örömet azonban a köztiszteletben álló férfiú azon ha-
tározott nyilatkozata háborita meg, hogy gyengélkedése tiltja 
öt e fontos tisztség további viselésében, mire közfelkiáltás 
utján az egyház ügyében annyira fáradozó, balsorsunkban 
el nem csüggedő, veszélyben tántoritlan, hivatalos eljárá-
sában apostoli lelkületű férfiúnak az e.-megye háláját j egy-
zőkönyvileg kifejeztetni határzá s uj választási napokat 
tüze ki. Nyiri János. 

A HEGYALJAI EY. EGYH.-MEGYE GYŰLÉSE NYÍREGY-
HÁZÁN. 

Az évenként tartatni szokott e.-megyei gyűlés ez idén 
u. m. tavaly Nyíregyházán ült össze, melynek nagyobb 
közérdekkel bíró mozzanatait s végzéseit ezennel van sze-
rencsém közölni. 

1. A gyűlés nt. Nagy Mihály föesperes ur által buzgó 
imával megnyittatván, egyházmegyei jelentését terjeszti a 
gyűlés elébe, melynél fogva édes kötelességének ismeri 
bevallani, hogy a még csak nem régebben benső viszályok 
s külcsapások által marcangolt egyházmegye újra virulás-
nak indul. A szerencsétlen nagy-bányai , nagy-váradi, 
nyíregyházi egyházakban uj buzgó lelkészek működnek, 
kik a megháborított békét reménylhetöleg a legközelebbi 
időben helyre fogják állítani. Fájdalommal szól H.-Vécsröl, 
mely egyház, ha mentülhamarabb segélyt nem kap, végké-
pen elpusztul. — Kiemeli néhány lelkész urak áldo-
zatkészségét a népiskola irányában, kik tanítói hiányában 
maguk s többnyire díj nélkül teljesitik a tanítói tisz-
tet. Megemlékezik néhai nt. Komáromy József miskolci lel-
kész ur érdemeiről s tartalomdűs érdekes előterjesztését 
azon óhajtással rekeszti be, hogy miképen e.-megyénk uj 
virulásnak indult, azonképen adja Isten, hogy gazdag gyü-
mölcsöket teremjen. 

2. Több csekélyebb érdekű tárgyalások után olvasta-
tott a pesti központi bizottmánynak országgyűlésünk eleibe 
az egyházmegyék jóváhagyása után terjesztendő törvény-
javaslata, melyet a hegyaljai e.-megye maga nézeteivel töké-
lyesen megegyezőnek vall, kivévén az első pontot, mely 
szerint superintendenseink számára a felsőházban tanács-
kozási s szavazati jog kívántatik, miután valamennnyi egy-
ház érdekében áll, hogy fölelkipásztorai inkább lelkészi 
mint világi s politikai tárgyakkal foglalkozzanak. 

3. Olvastatván az á. h. tanárok pesti tanácskozmányi 
gyűlése által tett ,,iskola- szervezési javaslat," az egyház-
megye a nyíregyházi egyház által felterjesztett véleménye-
zést egész terjedelmében egy pont hozzáadásával magá-
évá teszi, melynek tartalma ugyanis a következő: 

Minekelőtte az e.-megye a javaslat feletti véleményét 
elmondaná, kedves kötelességének ismeri m, b. Prónay Gá-
bor urnák, mint a tanári értekezlet elnökének és az egybe-
gyűlt tanároknak köszönetet szavazni, kik bár akkor az ab-
solut rendszer még teljes virágzásban volt, oly javaslatot 
tőnek, mely az ev. egyház szükségeinek, szellemének hü 
tolmácsa. 

Azért is az e.-megye a javaslatot elfogadja következő 
megjegyzések mellett. 

a) A gymnasiumokat illető javaslat 4-dik ponját te-
kintve, az e.-megye véleménye az, hogy az u. n. rendezett 
polgári vagy felsőbb népiskolákban az „országgazdászat" 
és állami tudományok alapfogalmainak elöadatása, mint a 
tanulók mivelési fokát túlszárnyaló tanulmány, egészen ma-
radjon el. 

b) Annak meghatározása, hogy a gymnasiumoknál, 
mely nyelv használtassák tanítási nyelvül, az illető patroná-
ius jogában hagyattassék. 

NYÍREGYHÁZA, junius 27-kén 1861. Nt. szerkesztő 
ur ! A Prot. E. L. első évi száma uj folyamától kezdve az ol-
vasó közönség talán egyetlen egy egyházban előfordult 
botrányokról sem értesült oly bőven, mint a gonosz kéz által 
fellázított s alapjából kiforgatott nyíregyházi ev. egyházról. 
Igaz ugyan, hogy a legutóbbi időben krónikánk nem ju-
tott köztudomásra, nem azért ugyan, mintha feljegyezni s 
talán nem-helyeselnivaló nélkül szűkölködtünk volna, sőt 
inkább azért, hogy szerkesztő ur levelezője fentartá magá-
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nak azon időpont közlését, mely, ha nem is tökélyesen 
uj, de mindenesetre fontos átmeneti korszakot képez egy-
házi életünkben. E korszak hála Istennek valahára megjött 
s igy kötelességemnek tartom a történelmi fonalat ott fel-
venni, hol az elszakadt. 

Tudva levő dolog, hogy nagy küzdelmek után végre 
sikerült az egyháznak Jeszenszky úrtól megszabadulhatni, 
ugy mint az is ismeretes, hogy nt. Elefánt Mihály önfelál-
dozással az egyházban levő fellázított párt kiengesztelése 
kedveéri a mivelt osztály sajnálkozása közben körünkből 
eltávozott. — Ezeknek következtében uj papválasztásra 
került a dolog, mely azonban a folyton ingerültségben levő 
ellenszegülésen több évben hajótörést szenvedett. A gonosz-
nak elhintett magva megszakadás nélkül termé gyümölcseit. 
— A törvényesen elválasztott presbyterium az elszakadtak-
tól el nem ismertetett, az egykori szükségletek csak felvett 
kölcsön által fedeztettek, mig az egyházi organismus majd-
nem végkép megakadt. E szomorú állapoton segíteni min-
den ev. érzületü kötelességének ismerte, még azon esetre 
is, ha saját jogai megcsonkíttatnának, ha némileg a törvény 
szigorúan meg nern tartatnék is. Ebből következett azon 
compromissum, melynél fogva a J. párt 60 tagot választott 
ki maga emberei közül, kiknek névsorát a törvényes pres-
bitériumnak a végett közlött, hogy az a 60 kijelölt közül 35-
öt válaszszon meg presbytereküli, és kölcsönösen a törvényes 
presbyteriüm névsorát a J. pártiakkkal közlötte, hogy az 
közülök 25-öt válaszszon meg. — Ezen fusioból származott 
ez év jan. végén a jelenleg működő presbyterium, mely bár 
törvénytelenül alakult is, az egyház ügyeit vezeti, tanács-
kozik s rendelkezik. Ezen abnormis állapot dacára mégis 
el kell ismerni, hogy ezen fusio, a helybeli körülmények 
között talán az egyetlen expediens volt arra nézve, hogy a 
kedélyek ingerültsége lecsillapittassék. Fájdalommal kell 
ugyan megemlíteni, hogy azóta az egyháznak számos 
egyénből álló értelmisége az ügyekbe befolyásáról végkép 
lemondott s a 12000 lélekből álló városi ev. gyülekezet 
presbyteriuma kevés kivétellel legfölebb is tagszámban 
különbözik a legkisebb falusi presbyteriumtól, mi már 
onnan is kiviláglik, hogyha tanítók nem lennének, bajosan 
akadna valaki, ki a jegyzökönyvet vezethetné. 

Mindezeknek folyta alatt az egyház lelkész nélkül 
volt s a számtalan teendőket a káplán végezé, ki azonban 
rendes lelkészi állomásrai hiványt kapva, egyházunkból el-
távozott, ugy hogy a böjt legnagyobb részében a tanitók-
végezték az egyházi functiokat. Az ujonan megalakult 
presbyterium segíteni akart ugyan a bajon, de fáradozása 
mindaddig eredménytelen volt, mig a lelkes Bartholomai-
desztestvér-pár el nem határozá magát a közmegegye-
zésből kifolyó hiványunkat elfogadni. Egyházunkbani meg-
érkezési napjok öröni-és hálaünnep volt, mert teljes meg-
győződésünk az, hogy e buzgó lelkipásztorok egyházunk 
hányt-vetett hajóját csendesebb vizekbe fogják terelni. — 
Örömnap volt e f. h. 23-dik napja is, melyben lelkészeink 
nt. Nagy Mihály hegyaljai esperes ur által nt. Bartholomei-
des László, a helybeli lelkész uraknak 75 éves apjuk s már 
jubilált lelkész, Bartholomeides Gyula lelkész- testvér s Lá-

záry Pál lelkipásztor urak jelenlétében s illetőleg ássisten-
tiájok mellett ünnepélyesen beigtatattatak. Szeretett lelkésze-
ink meghívását, eljövetelöket s beigtatásukat méltán egyhá-
zunk regeneratiojának első alapkövéül sfőfeltételéiil tekintjük 
s már az eddigi bár rövid idejű müködésök is azon édes 
reménynyel biztat, hogy a viharok lecsendesülendnek, a 
béke hajnala közeledik, az egyetértés erősbül s egyházunk 
valamennyi tagját, ha nem is rögtön, de mindenesetre a 
szeretet lánca fogja egybefüzni. — Az Isten áldása kisérje 
őket bár nehéz, de dicső pályájukon. 

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUSOKNAK KÖZZS1NATA. 
SEPSI-SZ.-GYÖRGY, jun. 16. A mai nap örökre emléke-
zetes marad a Rikán belől egyesült ref. egyházmegyék 
kebelében, Háromszék lelkes fiai és leányainak szivében! 
Ma nyilt meg itten az erdélyi evang. reformátusoknak köz 
szent zsinata, rendes püspök főtisztelendő és méltóságos 
kir. tanácsos z. Bodola Sámuel elnöklete alatt. 

Még zeng szívünk húrjain a vallásos buzgóság, az 
őszinte szeretet és ragaszkodás, a felekezeti különbségen 
felülemelkedett közlelkesiiltség nyilvánult öröme, mely ref. 
egyházunk főpásztorát diadalutjában idáig kiséré ; legyen 
azért szabad — mielőtt a mai nap eseményeiről szólanánk 
— bár futólag megemlíteni azon nagyszerű kitüntetést, 
melyben föpásztorunkat Udvarhelyszék, Erdővidéke és Há-
romszék népe vallás-, rang- és felekezetességi különbség 
nélkül részesité. Elhallgatva azt, hogy M.-Vásárhelyen a 
maros-egyházmegyei lelkészség tevé ünnepélyes tisztelgé-
sét; el azt, hogy a bözödi kicsiny és szegény megyei elöl-
járóság önté ki örömháláját, s a falvakon keresztül sor-
falat képzett nép harangzűgás közt zöldágakat és virá-
gokat hintve útjára, kiáltá: „üdvöz légy, ki jöttél az ur ne-
vében !" — amott a vadregényes bözödi erdő aljában, a 
gagyi határon, a villámok cikázása s a viszhangzó bércek 
ünnepélyes morajában mutatá be az udvarhely-egyházme-
gyei elöljáróságot annak fögondnoka mlgos Gyárfás Domo-
kos ur s egyszersmind bevezeté főtisztelendő püspök urat 
Sz.-Kereszturra, saját lakába, szívélyes házi körébe. Innen 
másnap hasonló tisztelgések közt haladva, Bögöz végén az 
udvarhelyi tanári kar, egyházi tanács és számos küldöttség 
fogadá főt. püspök urat, Kovács Domokos alkotmányos szó-
noklatban nyilvánítván a közérzületet. Innen Udvarhelyig 
a változatok külön nemei ragadták meg figyelmünket: 
Most egyszerű székely zekés lovasok vezették a menetet, 
virág- és lombkoszorus diadalkapuk alatt, majd Udvarhely 
városa határán csinosan öltözött lobogós bandérium sora-
kozott elő az ősz Simon János daliás vezénylete mellet. A 
város végéig puska-és ágyuropogás, harangzűgás és éljen-
kiáltások között haladva, a saját lobogójuk alatt kiállott 
tanuló-ifjuság és céhek sorfalai között Zajzon lelkész üd -
vözlé főt. püspök urat a város nevében, velős és ékes szó-
noklattal. Szállásán pedig, az áradattá nőtt népözönön kivül 
a leánynövelde, egyikök ártatlan szavalata mellett önté ki 
szívből fakadó üdvözletét. Ezután következtek a különböző 
testületek tisztelgései. Délben diplomatikai ebéd főkirály-



biró ur o mlgánál az épen átutazandóban levő főkormányzó 
ö excja tiszteletére, melyre minden egyházi és világi nota-
bilitas hivatalos levén, lelkesbnél lelkesb pohárköszöntések 
mondattak a jelenvolt világi és egyházi főhivatalnokokért stb. 
Este fáklyás zenével tiszteié meg az egyházi atyát a tanuló-
ifjúság, szaktanító Karácsony ur erős szavakban tolmácsol-
ván az ifjúság érzületét. Udvarhelyről 14-kén megindulva, 
az ős Rikában az erdővidéki lelkészség és birtokosság fo-
gadá a püspöki menetet; a 60 éves tanítvány, esperes 
nagytiszteletü Benedek József üdvözölvén az egykori taní-
tót, most rendes püspököt. Innen kezdve nyomról nyomra 
ujabb meg ujabb tisztelgések disziték e diadalmenetet. A 
históriai nevezetességű köpeci hídnál előbb az egyesült 4 
egyházmegye küldöttsége tevé hódolatteljes tiszteletét, a 
buzgóságban s áldozatkészségben vallásos lelkesiiltségénél 
fogva magát felülmulatni nem engedő s épen oly tevékeny 
fögondnok m. Lázár Mihály ur velős szónoklatban fejtvén 
ki a közérzületet. Később miklósvárszéki alkirálybiró in. 
Henter Sándor ur mutatá be a tisztséget, mig nagyszámú 
kocsik s lovas bandérium, a köpeci diszkapukon keresztül, 
hol a helybeli különböző vallású lelkészek tisztelegtek, éji 
szállásra Nagy-Ajtára, algondnok t. Bora Sándor ur valódi 
magyar vendégszeretetet sugárzó kedves házi körébe vezér-
lék az egész tisztelgő és kisérÖ sereget. Másnap, 15-én, uj 
tisztelgések, diszkapuk, Bölönnél, Hidvégnél, hol algond-
nok m. Béldi ur tolmácsolá a sepsi-egyházmegyei lelkész-
ség, birtokosság üdvözletét. Hasonló tisztelgések történtek 
Árapatakán, az elöpataki fürdőn, hol az egész tömérdek 
számú kocsikra szaporodott kiséret megállapodván, a díszes 
fürdői vendégsereg, vidéki nemesség kedves társalgása él-
vezetessé tevé a püspöki itt-mulatást. Innen a főt. püspök 
ur m. L. M. ur diszfogatán fényes kiséret mellett tovább 
robogott a regényes völgyön keresztül, a szemerjai disz-
kapun át Sepsi-Sz.-György városába. A város végén espe-
res nagytiszteletü Gödri Ferenc ur fogadá a várva várt ven-
déget; tanuló-ifjuság, céhek és városi, vidéki népség lobo-
gós sorfalai között itt volt már a valódi diadalmenet. Szállá-
sán, a város ujonan épült nagyszerű salonjában, előbb fö-
királybiró gróf Káinoki Dénes ur és tisztsége, később a 
városi tanács, tanári kar, különböző vallású lelkészség mu-
taták be testületileg magukat. Legyen megemlítve az is, 
hogy mint itt, ugy egyébütt is, egész diadaluton a főtiszt, 
püspök ur apostoli kenetes szavakban felelt a tisztelgé-
sekre, a körülmények állásához képest hálát adva és kö-
szönve, lelkesítve és intve, áldást osztva és kérve a mennyei 
kegyelemtől a minden rangú, állású és felekezetű egye-
sekre, népekre és megyékre. — Még ez nap conferentialis 
ülés tartatván, számba vétetett a gyűlést alkotó tagok 
száma. A mai napon pedig megnyittatván a gyűlés 8 órakor, 
miután a in. egyházfötanácsi küldöttek meghivattak s a lel-
készi hivatalra felszentelendő ifjak verificáltattak, a főt. püs-
pök ur, csaknem 10 évi helyettes hivataloskodása után, 
mint most már rendes — s a tényleg uralkodó felség által 
is megerősített püspök püspöki esküjét letette, rendes hiva-
talába beköszöntött. Innen az egész zsinati gyülekezet az 
Urnák külsőleg is feldíszített sz. templomába vonulva, előbb 

főt. püspök ur emelt buzgó hálaimát a kegyelem urához, 
— azután tordai lelkész s n.-enyed-egyházmegyei jegyző 
t. t. Miklós Miklós ur tarta ékes szónoklatot a lágy-meleg-
ségröl; mely után a főt. püspök apostoli ihlettséggel meg-
nyitá a zsinatot. A délutáni istenitisztelet alkalmával pedig 
udvarhelyi lelkész t. t Baczoni Ádám ur tarta velős tanítást 
ezen igéről: „Uram tarts meg, mert elveszünk." Egyszers-
mind tanár t. t. Kis Ferenc ur által elkezdetett a felszente-
lendő 11 ifju lelkésznek vizsgálata. Hogy az emiitett jeles 
beszédekről tüzetesebben nem szólottunk, annak megfejté-
sére legyen annyi elég, hogy azok közkívánatra ki fognak 
nyomatni s igy, kik hallói nem valának, saját szemeikkel 
olvasandják. 

S.-Sz.-György, jun. 20. Hogy a közérdekű tárgyakra 
mielőbb áttérhessek, csak röviden kívánom megemlíteni, 
mikép itt a zsinati ünnepélyességek, melyekben Háromszék 
minden rangú s felekezetű népessége vetélkedve részt vesz 
— a megnyitási napon nem hogy bevégződtek volna, sőt a 
tegnapi — mint szentelésí napon még nagyobb mérvben 
fokozódtak. Háromszék intelligentiája s hölgykoszoruja zsú-
folásig tölté meg az elég tágas templomot, ugy hogy alig 
maradt hely a 11 ifju procedens felszentelésére. — Nem 
hiányoztak a nagy diplomatikai s atyafiságos vendégségek, 
melyeken különösen a világiak tüntették ki magukat kor-
szerű felköszöntéseikkel. Gróf Bethlen Farkas, gr. Káino-
kiak, Szentkereszty, Székely Gergely stb. mint megannyi 
zászlósai a székely nemzetnek, lobogtaták a szabadság, 
testvériség, egyetértés, türelem zászlait. Tegnap este nagy-
szerű fáklyás menetet tarta a még csirájában levő, de szép 
jövőre jogosított tanodai ifjúsággal együtt Háromszék lel-
kes népe a főt. püspök urnái, gróf. Bethlen Farkas urnái 
s köz-főjegyző t. Fogarasi ur visszavonulván az ünnepel-
tetés elöl — t. Nagy Péter urnái, ki miután nagy szerény-
séggel megvallotta, hogy az ünnepeltetés csak a vezéreket 
s nem illeti öt mint igénytelen egyszerű napszámost, oly 
lelkes beszédet tartott a székely néphez, hogy az ezer-meg 
ezernyi nép szűnni nem akaró éljenekben tört ki. Hasonló 
lelkesedéssel fogadtatott mind gróf Bethlen Farkas alkot-
mányos- szabadságszellemü, mind a főt. püspök ur vallásos 
zamatu s apostoli kenetes, lelkes beszéde. Ez utóbbi szállása 
előtt a visszakerült ifjúság fáklyáiból máglyát rakván, szét-
oszlott. Külső ceremóniák az igaz; de midőn nem a külső 
erőszak mondva csináltatott alakoskodásai, sőt épen mint 
az őszinte ragaszkodás s önkénytelen tisztelet tiszta kifolyá-
sai, a székelység vallásos buzgóságának s tiszta hazafisá-
gának hévméröje. — De logyen elég már a külső fény; 
lássuk a lényeget: vájjon megfelel-e a valóság a kül-
szinnek ? 

1. Mint egyik legnevezetesebb tárgy — tanácskozás 
alá vétetett a mlgos egyházi tanácstól leküldött presbyteri-
alis rendszer. Ez kevés módosítással keresztülmenvén, r e -
ménység van, hogy az egyes egyházközségek mielőbb kép-
viseleti rendszerre lesznek fektetve. 

2. Tanodáink ujra-szervezéséröl az illető bizottmány 



által készült jeles munkálat megvizsgáltatván, nemcsak el-
vileg, hanem részletekben is elfogadtatott, azon óhajtással, 
hogy a mennyiben lehetséges, a bölcseleti és jogtani osz-
tályok több vallástani órákban részesittessenek s a mennyi-
ben a pénzerő megengedi, e hittan ne csak egy vagy két 
helyen, hanem a többi föoskoláknál is nyerjen tanszéket. 
Ezen derék, alapos munkálat szerint a közelebbi s a neve-
lés ügyét felforgató Entwurfoktól jobbadán a régi collegi-
alis rendszerre lenne üdvös visszatérés, meghagyva ezek-
ből minden jót, kihagyva a kihagyandókat. 

3. Köszönő felirat határoztatott b. Kemény Ferenc és 
gróf Mikó Imre ö nagyméltóságaikhoz, kik anyaszentegy-
házunk törvényes óhajtását szivökön hordva, a püspökség 
megerősítését hathatós közbenjárásukkal kieszközölték. 

4. Előterjesztvén föt. püspök ur, hogy a püspöki jó -
szágokért liquidált kárpótlási tőkék kamatait csakis a magas 
miniszteriumhozi folyamodás utján, félévenként s akkor is 
úrbéri papírban kapja, miáltal a püspök fizetése nagy mér-
tékben csökken: hogy ezen tőkék annál inkább biztosít-
tassanak s annak kamatai valódi értékben jövedelmez-
hessenek, ö felségéhez az iránt is felírás szerkesztetett, 
hogy az irt tőkék tétessenek át a mlgos egyházi főtanács-
hoz. Addig is, miután a t. püspök ur olyformán nyilatko-
zott, hogy megerösittetése után tanári pályájáról le fog 
mondani, hogy fizetésében tetemes csonkulást ne szenved-
jen, az eddigi 1290 ft. rendes püspöki fizetés mellett meg-
hagyatott továbbra is az egyházak által elvállalt 1200 ft. 
pótlékfizetés. Hogy pedig az egyes egyházakról is levé-
tessék ezen teher, melyet eddig is egy egyházmegyén ki-
vül a többi — minden zúgolódás nélkül, édes kötelesség-
szerüleg hordozott, s hogy különösen, mint ezt gr. Bethlen 
F. nagy lelkességgel és épen oly tárgyavatottan kifejtette 
— egyházi föpásztorunk rangjához, állásához képesti fize-
téssel is elláttassák, indítványba tétetett s legalább is 1862-
dik év elején életbe léptetni határoztatott azon élő alap-
töke, melybe minden reform, vallású egyén püspöki fizetés 
előállítására egy uj krral járul. 

5. Felírás szerkesztetett ö felségéhez a dézmakárpót-
lási tőkék s kamatok kiadatása iránt. 

6. Oláhországból pitesdi s plojesti pap t. Czelder 
Márton bemutatván a dunántuli superintendentia általi papi 
hivatalra való kibocsáttatását, öt az említett s az erdélyi 
reform, püspökség alá tartozó egyházak papjának elismeri 
és mint ilyent az illető consulságnak ajánlani fogja. Említ-
vén t. Czelder ur, hogy az érintett egyházakban igen sok 
hiveink törvénytelen házas életet folytatnak, felhatalmazta-
íott, hogy alakulandó consistoriumával a valóperekel lejár-
tathassa — superrevisióra felküldvén azokat mindig a főt. 
püspök úrhoz. — T. Czelder Márton ur valódi missionári-
usi ihlettségtöl sugárzó beszédében nagy szerénységgel 
előadván, hogy mit tett eddig s mit kellene még tenni, hogy 
elhagyott testvéreink csak valamennyire is a vallásos vi-
gasztalás malasztját élvezhessék: felkéri a szt. zsinatot a 
íegedelmezésre. Ezen ügy nagy részvétre találván, elha-
gyott testvéreink sorsa melegen felkaroltatván, elhatároz-
tatott, hogy mind vallási, mind nemzetiségi szempontból or-

szágszerte adakozás gyűjtessék. Addig is a zsinat tagjai ál-
tal közel 100 ft. segedelem adatott át t. Czelder Márton 
urnák az építtetett templomok szerelésére. 

7. Inditványoztatván, hogy a jelenleg fenálló, de sem 
canonainkkal, sem a szabad választással meg nem egyez-
tethető, sem a kor igényeinek meg nem felelő successionalis 
törvény töröltessék el s ennekutána az esperesek a canon 
szerint ex senioribus választassanak : ezen korszerű indít-
vány tárt karokkal fogadtatott s meghatároztatott, hogy kül-
dessék ki az egyházmegyékhez a szükséges véleményadás 
tekintetéből. 

AZ UDVARHELYSZÉKI UNITÁRIUS ESPERESI KE-
RÜLET junius 12-kén tartá ez évi rendes gyűlését, esperes 
t. Inczefi József, s felügyelő gondnok t. c. Jakab Lajos urak 
elnöklete alatt, megkezdvén szokott ünnepélyes templomi 
istentesztelettel. — Szónokolt abásfalvi pap Gál Ábel, — 
szívrehatólag adá elő az egyház keblét is érdeklő nagy 
vesztést a lelkes hazafi gr. Teleki László véletlen halálában. 
Ezután a papi háznál megnyílt tanácskozás tárgyai s érde-
kesebb határozatai e következők valának : 

1) Gr. Teleki László véletlen halála felett a közös 
nagy vesztés fájdalmát s kegyeletes emlék tiszteletét s gyá-
szos részvétét egyházi gyülésünk is jegyzőkönyvileg kife-
jezni elhatározta. 2) Hosszas ideig felügyelő gondnok néhai 
hom. almási Barra Mihály elhunytát kegyeletes részvéttel 
vette e közgyűlésünk, s a nehéz időkben kitartó buzgósá-
gáért egyházi ügyeinkben szerény és szorgalmas, készsé-
geért, s tevékeny részvéteért méltányló elismerés — s vég-
tiszteletül háladatos emlék nyilváníttatott, s utódainak meg-
írni határoztatott. 3) Értésére esvén e gyűlésnek gróf Mikó 
Imre id. kormányszéki elnök ö nagyméltóságának anyaszé-
künkbe érkezése: esperes ur vezérlete alatt egy tisztel-
kedö bizottmány neveztetett ki, hogy Udvarhelyt e kör id-
vezletét mutassa be. A mint e hó 12-kén Sz.-Udvarhelyen 
ő nagyméltóságánál tisztelkedett is, — t. esperes ur idvezlő 
beszédében háladatos érzettel nyilvánitá, hogy a nehéz bo-t 
rus időkben ö nagyméltósága volt a haza és egyház felett 
áldott nap, kitől a keserveket enyhítő reménysugarak mo-
solyogtak felénk, melyek most tiszta fényben s szabadabb 
erővel melegitnek és táplálnak. Hosszas életet, lelki-testi 
erőt, s a nemzetek Istenének áldását kívánva ö nagyméltó-
sága közhasznú életére. O nagyméltósága szokott leeresz-
kedő nyájassággal fogadván ez őszinte szerény tisztelkedést, 
lelkes feleletében kiemelé, hogy a leélt nehéz időknek s 
szenvedéseknek is megvan hasznos oldala, mert megtaní-
tottak azok forróbban szeretni hazánkat, hívebben ragasz-
kodni egyházi és polgári jogainkhoz, s mindenek felett egye-
sülni a közjó, a haza és vallás közös ügyeiben testvéri sze-
retettel. Ugyanez alkalommal tisztelkedett azon bizottmány 
ev. ref. püspök főtisztelendő Bodola Sámuel ö méltóságánál, 
mindkét részről meleg szavakban nyilvánult a közös haza és 
a keresztényi mivelödés s szellemi kifejlődés nagy munká-
jában krisztusi szeretettel testvéri kézfogás. 4) A felügyelő 



gondnoki üres állomásra nyilvános szabad választás által 
vargyasi méltóságos Dániel Gábor ur ns. Udvarhelyszék id. 
főkirálybirája oly átalános szózatmennyiséggel választatott 
meg, hogy senki másra bár egy szózat sem esett. Ezt is a 
gyűlésben szerkezeit hivatalos felirat mellett ö méltóságá-
hoz megvinni a fennebbi bizottmányra bízatott, s ö méltó-
sága ez őszinte bizalmát s nyilvánult közohajtását e. k. gyű-
lésünknek vissza nem utasitá; sőt nyájas szerénységgel, 
hazafias és vallásos készséggel elfogadni nyilatkozók: mit 
e.-k. gyülésüuk rendkívüli örömmel s háladatos köszö-
nettel fogada, bizván ö méltósága férfias szilárdságában s 
hatós pártfogásában. 5) Az e.-k. tanácsnak közelebb Tordán 
tartandó zsinati fötanácsgyülésre meghívó leirata felol-
vastatván, a püspökválasztás merült fel mint legérdekesebb 
tanácskozási tárgy. Elénk vitatkozás után közmegállapodás 
e közohajtásokban lett: a) ezen kitűzött zsinati főtanács al-
kalmával választás ne történjék; b) előre a választási jog-
gyakorlás terjesztessék ki az egész anyaszentegyházra—ek-
lésiákra képviselet utján; c) minden pap eredeti törvényeink 
szerint vásztható levén, egyszersmind választó is legyen,— 
s a választási jog az iskolatanitókra is átalában kiterjesz-
tessék; d) a választási idő és hely három hónappal előre 
hirdettessék ki, s a képviselet utjáni szózatok beszedése 
rendeltessék el esperességek által; — végre e) a püspök 
halála vagy tehetetlenné gyengülése esetére hozattassék tör-
vénycikk egy kinevezendő háromtagú bizottmány (comite) 
alakításáról, mely a papok és mesterek elrendezését (dislo-
catio) kezére vegye, és püspöki-szék cim alatt kezelje, 
mig a püspöki hivatal betöltetik. A már megállított pöspök-
titkári hivatal léptessék életbe, s legyen azon széknek 
tollvivöje. stb. 6) A mult évi elvileg megállított egyházi ár-
vák és özvegyek gyámoldája bizottmányilag kidolgozott s 
beadott alapszabályok átvizsgálása s megállítása utánalakult-
nak nyilváníttatott. — Az egész anyaszentegyház papjaira 
s tanítómestereire nézve nyilt és szabad intézetnek kijelel-
tetett. Egy részvény 16 ft. o. é. mennyiségben állíttatott 
meg, mit a részvényes tetszése szerint egyszerre — vagy 
öt év alatt részletekben tehet be stb. Majd a megerősítés 
s a kezelő személyzet szervezése után részletesebb tudósí-
tásainkat is megteszszük. 7) A Keresztény Magvető szerkesz-
tőihez, — közhasznú és érdekű vállalkozásukért s fárado-
zásukért méltányos elismerés és köszönet szavaztatott. — 
S több közügyek — kebelbeli érdekek, — s különösen a 
közelebbi iskolázásokról s tanitók munkálatairól vett tudó-
sítások tárgyaltatván, gyülésünk a bus események feletti 
kegyeletes emléket s gyászos részvétet keblében hordva, s 
a haza és anyaszentegyház jövője iránt jobb reményeit, s 
édes óhajtásait teljesülni e válságos időtől s a népek és 
nemzetek jó Istenétől várva, sőt buzgón esedezve osz-
lott e l !! Rikcialji. 

TORDÁN, jul. 1-sö napján tartott zsinaton unitárius 
püspöknek választották és fel is eskették kolozsvári lelkész 
KRIZA JÁNOS urat. 

OROSHÁZA, jun. 26-kán 1861. Nt. szerkesztő u r ! A 
11. sz. Isk. Lapban nt. ur ellen emelt alaptalan vád *) s az 
ugyanabban ellenem dobott becstelenitö szavak által kény-
szeríttetve, 

tudtul adom mindenkinek, hogy az e lapok 19. és 24. 
számában megjelent Szeberényi — Tavaszira is vonatkozó 
leveleket én írtam s azokért a felelősséget nemcsak ma-
gamra veszem, sőt követelem. 

Felszólítom t. Szeberényi urat, hogy mondott számú 
lapjában rámfogott törvénybe ütköző sértéseit vegye vissza. 

Felkérem Orosháza tisztelt hivatalnokait és nem-hiva-
talnokait bizonyságot tenni a felöl, vájjon t. Szeberényi 
urnák ama rámfogott sértő kifejezéseit igazolja-e egyénisé-
gem, életem. Horváth János. 

Adakozások. 
A pesti prot. árvaintézet számára: A deákii ref. is 

kolás gyermekek 1 ft. Molnár Sámuel ref. lelkész 30 kr. 
— V. M. ur 30 kr. 

A moldva-oláhországi missio számára: Nt. Benedek 
József alsó-szabolcsi és hajdukerületi egyházmegyei espe-
res ur küldeménye, következő egyházközségek részéről: 
Acsád 20 kr . — Szente Bálint kerületi számvevő 40 kr. 
— Eszlár 30 kr. — Nagyfalu 1 ft. 88 kr. — Vámospércs 
9 ft. 14 kr. — Sáp 20 kr. — Német-B. Újváros 1 ft. össze-
sen = 13 ft. 12 kr. 

A deákii ez idén confirmált gyermekek 1 ft. 40 kr. 
Szerk. 

Kimutatása azon kegyes adományoknak, melyek az 
alább közlendő hökeblü pál tfogók részvevő adakozásaiból, 
méltóságos Lázár Mihály sepsii egyh. fögondnok, nt. Bene-
dek József esperes és tiszt. Pálfy János urak gyűjtése foly-
tán az erdélyi ref. atyafiaknak közelebbről Erdélyben, 
Sepsi-Sz.-Györgyön tartott sz.-zsinata alkalmával, az oláh-
országi prot. hitrokonok számára építendő s már építésnek 
is indult ref. imaház építési költségeinek fedezésére egybe-
gyűltek * • ) : 

*) A mi tiszt. Szeberényi urnák ellenem emelt vádjait illeti, 
én azokat nem olvastam és ismervén Szeberényi urnák 
irányomban táplált indulatát ellenem irt brochure-jé-
böl; de tudván azt is, hogy semmi okot nem szolgál-
tattam neki uj megtámadásokra: én kifakadásait ol-
vasni nem kívánom, nem is fogom. Conscia mens 
recti etc. Szerk. 

**) Bátrak vagyunk e szent ügyet, melyet eredélyi hitroko-
nink oly dicséretes példaadással karollak fel, ezen-
nel a magyarhoni prot. testvérek részvevő figyelmébe 
is ajánlani, — s tesszük ezt annyival inkább, mert t. 
Czelder Márton missionárius lelkész ur legközelebbi 
tudósítása szerint, a templomért 500 aranyat kell fizet-
niök oláhországi hitrokoninknak s e nagy összegnek 
még nagy része fedezetlen. Szerk. 



Erdővidéki esperes Benedek József 3 ft. Ref. pap 
Bodola Sámuel 1 ft. Sepsi egyházi fögondnok Lázár Mihály 
egy arany 6 ft. 50 kr. Tek. Gyárfás Károly 20 kr. 
Főjegyző Kakutsi Ádám 1 ft. Egy szegény jegyző Ilyefalvi 
Lukács Péter. 18 kr. Tek. Basa Sándor ur 2 ft. Tek. Antos 
Ferenc ur 2 ft. Valaki 50 kr. Egy más valaki 1 ft. Tek. 
Bara Dávid ur 1 ft. Volt honvédőrnagy Aszédmann Ferenc 
1 ft. Egy valaki 20 kr. Egy valaki 10 kr. N. N. 20 kr. Tek. 
Bartha János úrfi 1 ft. Tek. Vajna Ferenc ur 1 ft. Kézdi es-
peres Szini János 2 ft. Kereskedő Bogdán fivérek 2 ft. 
Ref. lelkész és direktor Szino Sándor 20 kr. Ref. lelkész 
Rajzon István ur 20 kr. Egy valaki I ft, Gróf Bethlen Far-
kas ur 10 ft. Ref. isk. tanitó Bibó László 1 ft, Gazdatiszt 
Babos Ferenc 10 kr. Ref. isk. tanitó Fábián István 20 kr. 
Tek. Pap Lajos 1 ft. If. Tek. Gödri Ferenc 1 ft. Tek. Ször-
csei Albert úrfi 20 kr. Tek. Gyárfás Domokos 40 kr. Gene-
rális direktor Fogarasi Sámuel ur 1 ft. Tek. Kovács Károly 
30 kr. Vitályos László S.-szentgyörgyi polgár 20 kr. Tanitó 
Szakács Mózes ur 20 kr. Bihari Mózes 10 kr. Tanitó Forró 
Zsigmond 20 kr. Fogarasi ref. lelkész Panczél Károly ur 2 
ft . Ref. pap Demeter Samu 2 ft. Mltgos Gyárfás Imre ur 2 
ft . Ref. pap Zakariás Dániel ur 1 ft. Esperes Gödri Ferenc 
-ur 2 ft. Erdélyi püspök mltgos Bodola Sámuel ur 5 ft. Ge-
lleralis direktor Szentkirályi ur 2 ft. Tek. Czirjék Zsigmond 
•ur 2 ft. Ref. pap Hegedűs Lajos ur 2 ft. Ref. pap Incze Jó-
zsef ur 1 ft. Ref. pap Vitályos György ur 1 ft. Ref. pap Ba-
czoni Ád ám ur 50 kr. Ref. pap. Csiszér Gábor ur 1 ft. Ref. 
pap Csulok Zsigmond ur 1 ft. Ref. pap Bartha Lajos ur 40 kr. 
Bef. pap Zoltáni Elekur 1 ft. Egy válóperest. Görög György 

ur 1 ft. Ref. pap Imre György ur 1 ft. Más 1 ft. Nt. Szász 
János ur 1 ft. Ref. Pap Pálfy János 40 kr. Gondnok mltgos 
Beldi István 10 ft. Esperes Csiszer Mihály ur 1 ft. Esperes 
Bálás ur 1 ft. Esperes Kis Pál ur 1 ft. Görög György jegyző 
1 ft. Mltgos Daczo János és Székely Gergely urak 5 ft. De-
nes Antal ur 1 ft. Solymosi Lajos 1 ft. Jakó Ferenc 1 ft. 
összeg 95 ft. 48 kr. o. é. 

Gróf Ráday-könyvtár megszerzésére adakoztak t 
Alsó-borsodi ref. egyházmegyében 79 ft. 89 kr. Az ungi 
ref. egyházmegyében 79 ft. 60 kr. Nt. Kun Bertalan ur ál-
tal beküldve, — A veröczei ref. egyház 3 ft. = 262 f t 
49 kr. Közli Török Pál. 

A pesti ev. reform, theologiai collegium részére a 
tiszáninneni e.-kerületben gyűlt s beküldetett 87 ft. 25*4 
kr. A szeghalmi ref. egyház és lelkésze Tatár J. ur 10 ft. 
— Fábián Mihály öszödi ref. leik. ur ez évi illétek fejében 
1 ft. Közli Török Pál. 

JELENTÉS. 

A pesti ág. hitv. gymnasiumban a nyilvános vizsgák 
jul. 8 — 11-dik, a magánvizsgák pedig jul. 12—14-dik napjain 
tartatnak meg. Gregus Ggula, 

ez idÖ szerint igazgató. 

Fele lős s ze rkesz tő s k i a d d : D r . B a l l a g i M ó r . 

Pályázat tanitói állomásra. 
A schvedléri-szepességi bányavárosi ág. hitv. ellemi tanitó-szék megürülvén, annak betöltésére csőd nyitta-

tik. A 262 ft. 50 kr. o. é. állandó fizetésen, kivül ezen álllomás még következő élvezésekekl já r : kényelmes lakás, 24 öl 
fa, 1 szekér széna, s a szokott stolabeli illetmények körülbelől 150 ft. o. é. Az ezen állomásra jelentkezni kivánók tanitói 
képességüket, orgonálásbani s éneklésbeni jártasságukat, valamint edddigi foglalkozásukat illető okmányaikat f. é. au-
gusztus 10-ig beküldeni el ne mulasszák. Hárman a folyamodók közül próbára hivatni fognak. 

Kelt Schvedléren jun. 24-kén 1861. Az ev. egyh. elnöksége. (1—2) 

P á l y á z a t . 
A Pozsony városi ágost. hitv. evangelika egyházban a kántori állomás megürülvén, — annak betöltésére 

•ezennel csőd nyittatik és a pályázni kivánók felszólittatnak, hogy bizonyítványokkal ellátott folyamodványaikat f. é. 
julius hó 30-dik napjáig az egyház elöljáróságához küldjék be. 

A kántor kötelessége: a templomi és temetési szolgálatokat teljesíteni nem különben az alsó és felső is-
kolai ifjúságot éneklésben és orgonálásban oktatni s gyakorolni, — miért is megkívántatik, hogy a general-bassban ala-
pos tudománynyal bírjon s képes legyen mind orgonálásban, mind éneklésben alapos oktatást adni. Fizetése 577 ft. 50 kr. o. 
•é. s azonkivül a halottemetésért szabott járulékok. 

Kelt Pozsonyban junius 8-kán 1861. Jeszenszky József, helyettes felügyelő. (2 — 3) 

Pest, 1861. Nyomatott Enge l é s Mandel lonál , ( E g y e t e m utca) 2. Bt. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI 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 : 
Helybe l i : házhozliordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k é n : 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 wjkr. 

SZÓZAT. 

Jelige. János 12 . rész , 3. és 7 -d ik v e r s e i : 
„Mária vévén e g y font igaz nárdusból csinált 
drága kenetet , megkené a Jézusnak lábait és 
rnegtörlé Jézusnak lábait az ö hajával: a ház 
pedig megtelék a kenetnek illatjával. Monda 
azért Jézus : az én temetésemnek idejére 
tartotta ő ez t ." 

A nagy férfiú, a halhatatlan emlékezetű 
hitjavitó Kálvin halála óta kevés híján három 
század vonult el a protestáns anyaszentegyház 
felett. Magyar hazánkban, sőt a testvér Erdély-
ben is, ha keressük az emlékeket — miket val-
lásos kegyelet emelt ama halhatatlan érdemű 
férfiúnak — fájdalommal kell be ismernünk, 
ilyekre a két hazában sem igen találhatunk. Él 
ugyan a vallásos szellem, él a szent buzgóság— 
melyet keresztyén tanításainak égi ihletésével 
örök életre költe fel — él az egyház s ennek hű 
keblű fiaiban, s magasztos fényben ragyog felénk 
ama sok áldozatokban, a vallás és nevelés szent 
ügye gyámolitására s virágzására buzgó Önmeg-
tagadással s elragadó bőkezűséggel létrehozott 
intézetekben s kegyes alapítványokban. Es az 
egyház minden nemes érzésíi fia örvendő hála 
meleg érzelmeivel tiszteli a kegyes férfiak örökké 
áldott neveit, kik letevék a vallás szent oltárára 
drága ajándékukat, holtuk után is használandók 
millió lelkeknek, kik éhezik és szomjúhozzák az 
igazságot. Ámbár azonban a vallásos buzgóság 
nagyszerű tanujeleivel találkozhatunk is : de 
mindezek közt csak egyetlenegy sincs, mely a 
halhatatlan Kálvin-névre emlékeztetne. Es mégis 
ez emlékhiány lelkem előtt ugy tűnik fel, mint 
tanú a vallásos kegyelet és hálás tisztelet felől, 

mely a nagy hitujitó iránt oly mélyen, oly hőn 
s oly bensőleg él és ápoltatik anyaszentegyhá-
zunk fiainak lelkében, miszerint egyes áldozók 
sem jogosnak, sem méltányosnak nem tartották 
e nagy névvel ruházni s feldisziteni kegyes aján-
dékukat. 

A nagy férfiú nevét halhatatlanná tevé a 
hitújítás isteni műve; és ez ok miatt nem érc, nem 
márványemlékek nem létezésén búsongok én, 
melyeket a futó évek rohama végre is elporlaszt, 
megemészt: de óhajtom e nagy nevet egy örökké 
fenmaradó áldásdus intézményben megdicsőülve 
látni. Es ily intézményt létrehozni nem kiváló-
lag egy embert, de az egyetemes helv. hitvallású 
magyar anyaszentegyházat érdeklő legszentebb 
erkölcsi kötelesség. Itt az idő, és pedig mintegy 
kényszerítve int, hogy a jelen válságos körülmé-
nyek és a haladási kor igényelte szükségek s 
követelések tekintetbevételével, egyesitse anya-
szentegyházunk vallásos áldozataink szétágazó 
erecskéit egy név alatt, igy vezetve azokat egy 
főforrásba , melynek jótékony folyama életet 
áraszthatand az egyetemes egyháznak növényként 
sinlődő, sok hiány és szükséggel küzködő egy-
házaira, nevelőintézeteire. Ilynemű intézményben 
óhajtom én alapítva látni a nagy férfiú kedves 
emlékét, óhajtom, hogy ily magas irányú intéz-
mény neve lenne: 

Kálvin-örökség. 
Mint egy kegyes család, melynek hű tagjai 

lankadatlan munkásságuk s törekvésök édes 
gyümölcseit összeadják a közvagyon és jóllét 
nevelésére, de minden kieszközlött jóllétnek ők 
maguk részesei, s majdan örökösei is: ugy áll 
lelkem előtt az egyetemes helv. hitvallású ma-



gyar egyház, melynek minden tagja, mint jó fiu, 
meghozandja ajándokát e magasztos irányú in-
tézményhez, melynek áldásainak ő is örököse. 
Ez okért van az örökség név: de még azért is, 
hogy minden tőkésítendő összeg, kizárólag csak 
egyháznak legyen kikölcsönözendő: igy minden 
actiy készlet az egyházak öröksége, az intézmény 
céljaira az egyszerű kamatot beszolgáltatván. 

Ezen vonzóbb nevezet alatt reményteljesebb 
sikkerrel létestilhetend az egyházi domestica, a 
Gusztáv-Adolf-egylet munkaköre és az egyete-
mes gyámolda, és e hármas cél elérése megszen-
telendi örökre ez örökséget. 

Főtisztelendő' papság! mélyen tisztelt kor-
mányzó testületek! öleljétek szivetekhez ez esz-
mét, hódoló alázattal kérlek, a ti magas közre-
ínunkálásaitok adjanak életet eme lelkem szen-
tebb óhajtásai közül kiválasztott szülöttnek, mely-
nek nevet adni bátor valék, elébb, mint valóság-
gal megszületett. Meg vagyok győződve, hogy a 
főkormányoktól kibocsátandó lelkesebb felhívásra 
egyetemes anyaszentegyházunk minden hű keblű 
fia és leánya, habár az előszámlálhatlan folyto-
nos áldozatok által túlterhelve, vagy épen kime-
rítve is érezné áldozatkészségét, ezen örökség 
megalkotása szent buzgósága által lelkesítve 
leend egy kitűzött napon mindent nélkülözni in-
kább, mintsem kimaradjon a halhatatlan férfiú 
szent emléke örökítésének munkájából, vissza-
fogván és megtagadván ajándékát. 

Ti is, az Úrban szeretve tisztelt szolgatár-
saim ! ti is mindnyájan szent hitem sorsosi! hall-
játok meg e szózatot, buzgólkodjatok felállitni a 
Kálvin-örökséget! A dicsőült hitujitó Kálvin há-
romszázados halála emléknapja közelget hozzánk. 
Az a nap 1864-dik évi május 27-ke leend. Ezen 
napra tartsuk készen, nem a drága nárdus-kenet 
szelencéjét Máriával, melynek kedves illata el-
száll, elvesz nyom nélkül: de tartsuk készen 
alamizsnáinkkal töltött szelencénket, és a dicsőült 
férfiú halál- és temetése napján töltsük azt ki az 
ő nevére, hogy illatja betöltse anyaszentegyhá-
zunk minden templomait! 

A nt. esperességek bölcseségétől s kegyes 
ügyiránti lelkesültségétő! függvén az ügy élete: 
időelőttinek, sőt szerénytelenségnek tartom e 
nagyszerű tárgyban kimerítő szabályok megpró-
bálását: a pártfogolás esetében legegyszerűbb-

nek vélem, az esperességben ideiglenesen alakitni 
„Kálvin-bizottmányt" egy lelkész-elnök, pénztár-
nok és egy világi vallásos buzgósággal tündöklő 
ellenőr és igy három tagból. E triumvirátus 
küldje egyik tagját az e.-kerületre, ott a megje-
lenendő bizottmányi tagok válaszszanak ma-
guk közül egyházkerületi Kálvin-bizottmányt 
hasonnevű három tagból , melynek elnökével 
folytonos közlésük legyen az ügy haladásáról az 
esperességi bizottmányoknak. E bizottmány al-
kosson az esperességi bizottmányok véleménye-
zése után alapszabályokat, s terjeszsze az egyh.-
kerületi gyűlés elébe jóváhagyás végett. Az e.-
kerületi kormány ekkor hívja fel a testvér-kerü-
leteket mindkét hazában hasonló intézkedésre stb. 

Az általános segély-gyűjtésre óhajtanám 
kitűzni karácsony ünnepét követő szent János 
napját, gyűjtés lehet házanként, vagy ott, hol 
még hármas ünnepet szentelnek buzgó hitsorso-
sink, letehetik a szokott módon hirdetés utján 
kegyes alamizsnájukat. Ezen napot jelölni ki az 
általános segélygyüjtésre talán Jegméltányosabb 
leend, úgyis, mint a nagy hitujitó neve ünnepét; 
de másrészről úgyis, hogy egyszersmind a hálás 
figyelem oda irányoztassék, miként a kitűzött 
cél iránt lelkesülhessen, emlékébe hozatván a 
nagy Kálvin, mint anyaszentegyházunk főalko-
tója, ki a született Megváltó Ur Jézus Krisztus-
ról! tisztább tudományt újra reánk derité mély 
bölcsesége világával. Nagy neve áldásban éljen 
közöttünk örökké. Ámen. 

Mező Dániel ref. lelkész. 

K Á L V I N - E M L É K Ü G Y É B E N . 

Dunántuli egyh.-kerületünknek legközelebb 
B.-Füreden május 23. —26-ik napjain tartatott 
főgyülésében indítványt tettem, hogy a nagy 
reformátor Kálvin Jánosnak három év múlva 
(1864. maj. 27.) következő háromszázados halál-
napja közöttünk, magyar protestánsok között 
valami nagyszerű emlék létesítése által tétessék 
felejthetetlenné. Indítványomat a főgyülés mél-
tánylattal fogadta s elhatározta annak pártolására 
a többi főt. egyházkerületeket is felhívni. Ha e 
cél kivitelére a főt. egyházkerületek, a nt. egyház-
megyék, sőt mivel mindenki, ki az ő hitelveit 



vallja, született ügyvivője (ágense) e szent irányú 
törekvésnek, ha mindnyájan oly buzgalommal 
működünk ez ügy körül, milyent annak közösen 
elismert szükségessége s még inkább nagy hasz-
nusága érdemel: nem lehet kétség a siker meg-
lepő biztossága felől. Mert hogy ez eszme mily 
kellemes hurt penditett meg sok valódi protestáns 
kebelekben: azt igen kedves szolgatársam s 
barátom nt. Mező Dániel urnák hozzám e tárgy-
ban küldött levele s közlésre méltó lelkes Szózata 
édesen bizonyítja. A kivitelre nézve nem akarván 
megelőzni a ft. egyh.-kerületi bizottmány véle-
ményét, legyen szabad csak annyit megjegyez-
nem, hogy az egyetemes convent, a főt. egyház-
kerületek véleményének levén tudatában legcél-
szerűbben határozhat arról: miképen örökittessék 
a nagy ember emléke: mulandó érc, vagy szellemi 
örökre fenmaradó emlékkel ? — Részemről ez 
utolsót inkább óhajtanám, s teljesen meg vagyok 
győződve, hogy ez emlék, vagy nt. Mező ur sze-
rint „Örökség" — mi igen jól van választva az 
eszme cégéül — oly alapot lel a magyar protes-
táns egyház buzgó tagjainak önkénytes adako-
zásából három év alatt, hogy egyházi és iskolai 
életünk sajnosan érezhető szükségei lehetőleg 
fedezve lesznek; s különösen az atyai örökségben 
nem részesülhetett szegény tanulóknak jó igye-
kezetére a Kálvin-örökség fillérei jóltevő olaj-
cseppek lesznek, melyek által céljuk elérésére se-
gittetnek. Azért csak akarat és kitartás! 

Kis-Bajom, jun. 12, 1861. 
Kacsóh Lajos esperes. 

SZ. I(. URNÁK A PROT. EGYH. ÉS ISK. LAP 23-dik SZÁ-
MÁBAN KÖZLÖTT „ŐSZINTE SZAVÁRA A LELKIPÁSZ-

TORKODÁS ÜGYÉBEN MÉG ŐSZINTÉBB SZÓ. 

Hajlandó vagyok ugyan hinni, hogy a megrovott cikk 
íróját nem hallgattatta el a tekintélyre vergődött le lk i -
pásztor szájából keletkezett hatalmasan dörgő s z ó , s m e g -
vagyok erősen győződve, hogy az nem szorult az én védel-
memre; de mivel a lelkészek anyagilag szigorú sorsán ja-
vítást a népenkönnyitéssel összekötött tagosítás utján indít-
ványozó személyében mindnyájunknak - • kik ez óhajtás-
ban a cikkíróval egyek vagyunk — a szegénység terheivel 
küzdő papoknak átalában szól a lecke, hivatottnak érzem 
magamat az ügyhöz szólani több okoknál fogva. X. Azért, 
h o g y egygye l több nyilatkozata legyen a méltánytalanul 
díjazott papok ügyén segítés égető szükségének. 2. Azért, 

mert nem birok hallgatni. 3. Azért, mert mint Alsó-Borsod-
ban legjövedelmetlenebb állomáson lévő, szavamat illeték 
kesnek vélem. 4. Azért, mert bátran merem állítani (bár 
megszégyenittetném ellenkezőt tanusitó adatok által), a ná -
lamnál szegényebbek más egyházmegyében, sőt a magunké-
ban is sok jobb fizetéssel ellátottak nem járatván a Prot. La-
pot, e vitatárgyról mit sem tudnak és igy avatottabb tollok-
kal sem felelhetnek. 5. Hogy közohaját fejezzem ki azoknak, 
kik e nyomasztó helyzetből kivágyakoznak. Most már do-
logra térek! 

Mondatik vádként, hogy a 16-dik számban egy i s -
meretlen atyafi az egyházakra nézve „a gyengítést a lelki-
pásztorok számának emelésében, az erösbitést a lelkipász-
torok számának kevesbitésében s fizetésök emelésében ta-
lálja. S e szerint a lelkipásztort az egyház terhének, a l e l -
kipásztor gazdagulását emelkedésnek tekinti." Én ez áll í-
tást nem kárhoztatom, sőt tökéletesen helyeslem s csupán a 
gazdagálás szó helyett teszem a méltányos fizetéssel el lá-
tást. (De hiszem, hogy a megrótt cikkiró sem törekszik a 
papság gazdagítására, hanem csak becsületes díjazását óhajt-
ja) Ugyanis miután nincs módunkban elegendő alapokra fek-
tetve uj parochiákat állítani, a meglevők jövedelmét m e g -
osztván, hogy Sz. K. ur tetszésére légiókra szaporodhatná-
nak a papi személyek — mit nyernénk ? Fele le t : oly l e lké -
szeket, kik a megélhetés gondjától nem szabadulhatva, az 
egyház szent ügyeinek lelkes kezelésétől mind életforrások 
kutatására oszlanának szét. A népek terhe könnyítésével 
összekötött tagosítás utján felállított lelkipásztorságok p e -
dig bizonyára kevesebb számban is jobban kielégítenék a 
lelki eledeleket szomjúhozó hivek minden kivánatait, mert 
ez esetben a lelkészeknek kezeibe, önképzésök és folytonos 
tökélyesbülésök kulcsa tétetnék le. Igy pedig kénytelen 
megbarátkozni, kibékülni a szükséggel birkózó pap, he ly -
zetével , vagy okosabban szólva, kénytelen átadni magát 
mostoha sorsának, mely öt naponként hátrább maradni 
kényszeríti minden iskolai alapos készültsége mellett is. 

A jól fegyelmezett, jól s pontosan díjazott kisded 
sereg kétségen kivül megmérkőzik a hitványul szerelt, 
fegyelmetlen és zsold nélkül hagyott rengeteg hadoszlo-
pokkal. Még a szent ügyért lelkesült bajnokok is szétoszta-
nak, ha éhség miatt düledezni kezdenek a sorok. 

Mi tűrés tagadás: „mig földi vándorlásunk ideje tart, 
a testet egészen le nem vétkezhetjük" és örömestebb m e g -
adjuk a léleknek is a mi a léleké, ha a nyomor követe lé-
seit s az élet ezerféle szükségeit kielégítettük. 

Az ismeretlen atyafi nem mond semmi képtelent, hogy 
a lelkipásztort az egyház terhének, — a lelkipásztor va-
gyonosabb voltát emelkedésnek tekinti. Mert ugy van! 
valóban teher a pap, mihelyt fizetését szedik. Valamint — 
nyuljunk önkeblünkbe — a szolga bár hűségesen dolgo-
zik érettünk, bár elismerjük, hogy méltó a munkás az 
ő jutalmára — valljuk meg! terhel bérének megadása, kivált 
mikor alig alig tudjuk kifizetni. Pedig mi mennyivel miveltebb-
nek tartjuk magunkat azoknál, kiknek mi a fizetéskor ter -
hök vagyunk! 

Az anyagi jóllét pedig valóban emelkedése az egyház-



nak a gyülekezetet belső buzgósággal szerető lelkipásztor-
ban. És ezt tapasztalatból mondhatom. Mert láttam, miként 
teremtett a buzgóság a semmiből templomtetöt, tornyot, 
orgonát, órát, a kisded és nagyrészben urasági cse lédek-
ből, átalában pedig szegény gubás szántóvetÖkből alakult 
gyülekezetben; de az a buzgóság, melyet nem a lelkész 
szép szavakba öltöztetett ébresztő szónoklata, hanem a pap 
példás áldozatban előmenetele serkentett és ápolt a hallga-
tókban. Bizony ! ha csak azt mondja a pap : előre ! S maga 
hátul maradni kénytelen, az ékesszólásnak szívet fe lé lesz-
tésre s velőket megoszlatásra számított hangjait leszavaz-
zák az ezerféle szükségek emlegetésével és az egyszerű 
nincsennel. 

A mi e kifejezést illeti : „a lelkipásztor jelenlététől 
nem függ — mint mondja amaz ismeretlen cikkiró — a 
nép erkölcsisége" az tagad hatlan. Csak befolyást gyako-
rolhat arra; de tőle nem is függhet, mert ugy felelősséget 
kellene követelni az államnak vagy bárkinek is a lelkésztől. 
A felelősséget pedig egy pap sem vállalná magára józan 
észszel. És a lelkész munkásságának mérlegéül ezért nem 
is tekinti senki a világon az erkölcsök hanyatlását, vagy 
emelkedését; hanem igenis az egyház belbékéjét s ü g y e i -
nek teljes rendbentartását és a virágzását eszközlő kor-
mányzatot. Mondhatni, csaknem abban határozódik áldásos 
működése a lelkipásztornak, ha ö mint lelki atya, a nagy 
háznép az egyház körében család-apai tekintélylyel és 
szeretettel hivatásának betöltésére birhat kit-kit, ha teheti, 
hogy mindenek igyekezete egy közös célban, a társaság 
boldogitásában öszpontosuljon, — ha az embereket az élet-
tel annyira, mennyire kibékléteti. 

Keresztyénieden elvnek nyilvánittatik Sz. K. ur által, 
„hogy a mit valaki az életben nem talál jónak, s kielégítő-
nek, azt a helyett, hogy javítani akarná, eldobni törekszik. 
Én ebben nem látok keresztyénietlenséget, ha valaki a 
célravezetőbbért elveti a roszat; ha szakadozott s elavult 
húrjait hangszerének, a helyett, hogy toldozgatná, ujakkal 
cseréli, nem rovom bűnül a művésznek, mint nem kárhoz-
tatom ismeretlen cikkírót azért, hogy a lelkész és hivei 
közt tökéletes harmóniát állítson elő, az elévült intézmé-
nyek helyett, újban a tagosítás eszméjének megtestesitésé-
ben helyheti a célhozjutás eszközét. Mert hiszen, az a 
lehetetlenséggel határos, hogy híveink nagyobb terhelteté-
sével javítsunk sorsunkon; a talán valaha létre jöhető D o -
mestica áldásában pedig egy század is letelhetik, mig valaki 
szükséges összegig részesülhet. Most az a kérdés, miként 
segítsünk a je len helyzeten ? — Nincs biztosabb s hatályo-
sabb mód a tagosításnál. És ha Sz. K. ur oly nagyon fáj-
lalja az önálló nyomorult egyházak számának kevesbedését: 
az a jövőben nagyszerű segedelmeket osztogató Domestica 
ismét lábra állithatja az elesendő kis egyházakat. 

Az ismeretlen cikkírót a lelkipásztorság hivatása 
felöl zavart fogalmunak is nevezi Sz. K. ur s emlegeti épen 
akkor a Jézus és apostolok példáját, s állítja, hogy tisztáz-
ván eszméit, nem tekintené az egyház terhének az egyház 
szolgáját . . . Bátor vagyok kérdeni Sz. K. urat, miért nem 
indítványozza már egyúttal a charták, vagy dijlevelek 

megsemmisítését? Hiszen az apostoloknak sem nyújtottak 
kezükbe chartát! hanem kevéssel megelégedésükben várták 
a kegyes hívőktől, hogy napról-napra kenyerükkel m e g k í -
nálják. És ha Sz. K. ur oly lelkesen hivatkozik a Jézus és 
tanítványai példájára a lelkészfizetés kérdésénél: legalább 
személyére nézve miért nem mond le az egyháza által nem 
kisebbíthető, és igy a nép nevében elöljárói által megaján-
lani kénytetett dijról szóló levélnek kötvény erejű jogáról ? 
hogy meggyőződhetnék a felöl, miszerint azon híveknek 
nagy része, kikről felteszi, hogy terhökként nem tekintik, 
a papbérrel ezer örömmel el fognának maradni. És én 
ajánlanám kétlett vallásos buzgóságának megbizonyitása 
végett , hogy az elfoglalni szándéklott (hir szerint) pesti 
professorság fejében járuló 1000 forintot is adná p. o. ron-
gyos templomtetönk újítására, és én merem biztatni azon 
kilátással, hogy akár nt. Török Pál, akár nt. Dr. Ballagi 
Mór ur nagytiszteletü s messze kiterjedő befolyásukkal 
coquia-adásra fogják birni, számára a pesti nemes keblű 
prot. hi l feleket; sőt föl merem tenni azt is, hogy fe lekeze-
tünk hitsorsosi közül a kereskedők, ha avulni látandják 
ruháit, hébekorba egy-ké t röf posztóval meg fogják ör -
vendeztetni s igy szépecskén apostoli követésreméltó e g y -
szerűségben meg fog élhetni, s elhitetheti velünk, papokkal, 
hogy nemcsak szájjal, de valóban is szegény tud lenni, 
mire paptársait apostoli tűzzel utalja. 

Feltételezi, sőt erősen hiszi — mert tapasztalatra 
hivatkozik — Sz. K, ur azt is, hogy a kis falvak jobban 
ragaszkodnak önállásukhoz, mintsem legkisebb kedvet is 
mutatnának a tagosításra. Én szinte tapasztalatból állitha-
tom, hogy szívesen megegyezik a kis egyház népe a 
tagosításba, csak zsebének előnyére köttessék a szerződ-
vény a commassáláskor. — Igyekeznek a leányegyházak 
áldozattal és erőmegfeszitéssel azon, hogy saját lelkészük 
l e g y e n ? Igen! — felette kevés kivétellel — az anyaegy-
házzal közterhek fölötti folytonos versengés, vagy a ma-
terbeli paptól máskép meg nem szabadulás miatt, vagy a 
választásoknál az anyaegyház többsége következtében a 
leányegyház nem tetszésére választott pap mellőzése végett, 
vagy legjobb esetben a keresztelés, esketés kényelméért. 
És igy nagy részben csak ábránd az, hogy a Ielkésztelen 
egyházak valami tiszta forrásból, vagy épen a Jézus evan-
gyéliomából meritnék önállásra törekvő vágyaikat. S hol 
lelkészet alapul is, egyeseknek — kik egy vagy más tekin-
tetben sértve érzik magukat — bujtogatása szüli a s za -
kadást. 

Én a helyett, hogy a leányegyházak anyává lételének 
Sz. K. úrral örvendeznék, azt valóban fájlalom és a szó 
teljes értelmébeni megszeplösitésnek tekintem. Az anya-
egyházaktóli elszakadozás szerintem oly szeretetlenségi és 
férkezhetlenségi bűnt föltételez, milyenben lélekzenek a 
külön családokra eloszló házak, melyeknek tagjai együtt élve 
és munkálkodva erősek, vagyonosak valának, szétmenve 
pedig tengő nyomorultak, lézengő koldusok. 

Nem tagadom mindamellett, hogy szép volna, ha 
bárhol is, akár egy -ké t emberért templomot s ahhoz e g y -
házi szolgát tarthatnánk, de hogy ezt e lérhessük: vessünk 



oly alapot, mint milyennel a miskolci görög egyház dicsek-
szik, hol ha egyet lenegyre olvad is le a hallgatók száma, 
az isteni tisztelet fen fog tartatni s lelkészi állomása örökre 
biztosítva van. 

„A kis egyházacska — igy szól továbbá Sz. K. ur—a 
szentírásból azt tanulván, hogy a jó pásztor az ö életét adja 
a juhokért," igyekszik oly jó pásztort nyerni, ki életét az ö 
boldogitására szenteli. Lehet, hogy ugy van! s talál is 
néha, ki ideig-óráig feláldozza magát azon várakozás és 
reményben, hogy hü levén a kevesen, többre bizatik; de 
legtöbbször a bibliát csak kenyérkereső szerszámként t e -
kintő papot kap, s méghozzá kellő készültséggel sem birót, 
mert a valamirevaló tehetség, hacsak lehet, nem is megy 
káplánkodni oly egyházmegyébe, hol egész életén keresz-
tül mindig apostoli szegénységge l kell neki küzdenie. Épen 
ezért a lelkészi vizsgán is az itélÖ tanácsbirák ismert hibák 
dacára kénytelenek elfogadni a tán tudományban, vagy a 
mi veszedelmesebb, jellem tekintetében is kifogás alá vehe-
tőt, mert érzik, tudják, hogy Kutyabagosra vagy nem tudom 
hová is kell pap. 

„Tanulja — mondatik ismét — a kis e g y h á z , hogy 
sok az aratásra való gabona, de kevés az arató." Erre az 
a feleletem : okos, előrelátó gazda, ha sok az aratásravaló 
gabonája, igyekszik ugyan elegendő aratóról gondoskodni, 
de csakugyan inkább kevesebb, azonban minél képzettebb, 
erőteljesebb, minél edzettebb férfiakat keres, mint alig 
lézengő, erötelen csak naprólnapra élősködni akarókat. 
Inkább olyakat keres, kik, habár hosszabban tart is az aratás 
ideje, kibírják annak súlyos terhét. És hozzá, nem hitvány 
ciberével tartja munkásait, hanem eröt és velőt sokasitó" 
tápláló eledelekkel. Ne járjunk, kérem a képzelet világában ; 
igy van a dolog amaz evangyéliomi sok aratni valóra nézve 
is. Nagy számú apostoli buzgalommal és lemondásra erős 
akarattal biró képzett aratók ugy sem állnak elő, mert há -
látlan % nyomorral kínálkozó hivatalra nem vágyik, kinek 
jövedelmezőbbre van módja képesitni magát. — Valamint 
Jézus idejében is csak 12 vállalkozott a fizetéstelen s 
üldöztetéssel járó apostolságra; söt napjaink azt bizonyít-
ják, hogy ma már annyi sem akad. Jelesül a térítői mun-
kára Czelder uron kivül az egész hazából más nem jelent-
kezik, pedig nemcsak Moldva- és Oláhországban, de szám-
talan helyeken ismeretlen még az evangyéliom tiszta 
tudománya. 

A mi lelkészetünk nem apostolság, hanem a gazda, 
vevésre szétküldözött megbízottjai által bajjal,életveszélylyel 
vásárlott juhainak örizete, legeltetése. Szerintem tehát, 
miután készen egybegyűjtve nyertük a híveket, s a gazdag 
mező is ki van mutatva, — az evangyéliomnak hit, remény, 
szeretet virágaival hímzett mezeje, az apostolokétól e g é -
szen elütő munkásság a nyájnak terelgetése a legelőre, és 
a szomjuhozóknak az élet vizére, s őrizni, hogy egyik juh 
tilosba ne tévelyedjen, másik verembe ne hulljon, vagy 
betegségbe ne essék, ugyszinte, hogy abból megmenekül-
jön. — És igy a 12 tanítványokra hivatkozás itt az emle-
getett 600 családdal szemben erőtlen indok. A Jézus csak 
szétszórva itt-ott ismerteté az örök igazság e l v e i t , a 

nélkül, hogy látható egyházat alapítani szándékozott volna,. 
Sz. K. ur pedig már a 12 tanítványt is ekklézsiának képzeli. 
Jézus csak azt mondta : „Elmenvén széles e világra tanít-
ványokká tegyetek minden népeket," nem pedig azt, h o g y 
a hit világával megismerkedettek közé letelepedve, a z o k -
nak adóztató uraivá, vagy conventiós szolgáivá tegyük 
magunkat. Ennélfogva, ha apostoli eljárást akarunk valóban 
követni, legyen hátunkon házunk, kebelünkben, kenyerünk,, 
és ne gátoltassék a bárhol apostolkodni kivánó ama tör -
vény szavaival jó igyekezetében; „Nemo in alienam mes -
sem falcem immittat (Canon). 

Állíttatik az is Sz. K. ur cikkében, hogy „érzi a kis 
egyház, hogy neki mindennap van szüksége lelki támaszra, 
lelki e ledelre ." Dehogy van szüksége! ha volna: nem 
harangoztatnánk hiába hétről-hétre, s legalább a külmun-
kára nem fordítható napokon , vasárnapit megközel í tő 
számban kellene összegyülekezni a lelki jók nélkül szűköl-
ködőknek. De bizony! télen át is 5 — 6 mutatkozik l e g f e -
lebb naponként 300 lélek közül *). Vasárnap is többen a 
héti fáradságot otthon nyújtózzák; az eljöttek közül pedig 
néhányan kimerültségük miatt álomtól nyomatnak e l ; — a 
mindkétnemü ifjak közül legtöbben egymáson, s nem az 
evangyéliomi mezőn legeltetik szemüket és szivüket; — 
söt mi több! ha vasárnapi iskolázástól kell tartaniok, min-
den ifjúi szerelmes érzelgés dacára elmaradnak sokan, — 
a kik akarva, nem akarva felmarasztalhatók is rövid néhány 
perc múlva nyugtalanságokat ilyenforma kifejezésekben 
öntik ki: — „Ha mindig fel kell maradni (évenként 1 2 - e r 
történik) : inkább a templomba sem jövünk;" persze k e d -
vesebb mulatság, ha kiki párjával lábdázhatik. 

Edes Ábrahám 
f.-ábrányi ref. lelkész. 

(Folyt. köv.). 

/ 

ISKOLAÜGY. 

SZERVEZETI JAVASLAT AZ ERDÉLYI EV. REF. 
FÖTANODÁK RENDEZÉSÉRE. Bizottsági megállapítás 
nyomán dolgozta Gáspár János, nagyenyedi neveléstanár 
és iskolamesteri-képezde-igazgató. — Kolozsvárott. 1861 . 

(Folytatás). 
III. A bölcseimi tanfolyam. Itt is, mint fenebb c s e l e -

kedtem, a Szervezeti javaslat szavait bocsátom elő, ez 
pedig igy s z ó l : „ A középtanoda fölé is ezzel szerves kap-
csolatba jő az úgynevezett bölcseimi, vagy lycealis folyam 
a classicus és nemzeti nyelvek és irodalmak, az egye temes 
és hazai történelem, a mennyiség és természettudományok 
magasb (philosophiai) sze l lem- és irányban leendő tárgya-
lására és a rendszeres bölcsészet eléadására, három évesí 

* ) Ezen állításomat nem csupán saját egyházam körebőV 
nem is csak egy egyházmegye, de több egyházíjse-

'' gyéből merített tapasztalaton alapitom. K 



tanfolyammal, mely némileg megfelelne a régi philosophiai 
két éves tanfolyamunknak, kiegészítve a korszellem paran-
csolta tanulmányokkal, ide értve a nevelés és oktatástant 
is. — Ezen bölcseimi folyam egyszersmind előkészítő, át-
meneti intézet a sajátlagos szaktanodákra, névszerint a mü-
és tudományos egyetemekre. E tanfolyam két felső ( 2 — 3 ) 
osztálya együtt tanítható, s a tantárgyak két évi tanfolyam 
alatt váltakozva elöadandók, mint régen, mi a tanári s z e -
mélyzet szaporítása nélkül eshetik meg, tehát félannyi 
tanitói erővel ." 

Ezen tanfolyamot a szervezet egészen szaktanitás 
alapján rendezi, sem a tanmódszert, sem a tankönyveket 
nem jelöli ki, feltevén, hogy az idevágó ismerettel az illető 
szaktanárok bírnak, csupán arra figyelmezteti a leendő 
tanárokat, hogy ha saját munkáik nyomán tartják előadásai-
kat, igyekezzenek kézirataikat mielébb kinyomatni, hogy 
az időrabló íratás alól felmentett ifjak a tanulásra annál 
nagyobb erővel adhassák magukat. 

A bölcseimi tanfolyam tantárgyai: Vallás (népszerű 
vallástan, bibliaolvasás, egyháztörténelem, különös tekin-
tettel a magyarországi reformatióra s egyházunk alaptör-
vényeire) . Magyar irodalom (az irodalom története, foga l -
mazási gyakorlatok). Latin irodalom (Sallust, Cicero, Taci-
tus, Horatius satyrái, Ars poetica). Hellén irodalom (Home-
rus Odysseája, Iliása, Plató és Demosthenes). Német iroda-
lom (remekírók olvasása, értelmezése). Történelem ( e g y e -
temes és a magyar nemzet történelme pragmaticus e lé -
adása). Menynyiségtan (az eddig tanultak általánosabb 
s tudományos előadása, hozzáadva: az arithmeticai és 
geometriai sorok alkalmazása, a kamatos kamatok számí-
tása, permutatio, combinatio, variatio, binomi tan; az al -
gebra alkalmazása a geometriai feladatok megoldására : a 
pont és egyenes vonal meghatározása egyenes lapon, a 
coordináták rendszere, kúpszeletek, a gömb háromszögtan 
egyszerűbb s legszükségesebb tételei). Természet- és 
vegytan (terjedelmesebb szervetlen s rövidebb szerves 
vegytan, természettan menynyiségtani alapon). Természet-
rajz (rendszeres állattan bonc- és élettani vizsgálatokkal; 
rendszeres növénytan hasonlóan; rendszeres ásványtan a 
geologia s geognosiával kapcsolatban). Bölcsészeti tudomá-
nyok ( lé lek- és észtan, metaphysica, ethica, természetjog 
és aesthetica, a bölcsészet történelme, bölcsészeti mód- és 
rendszerek ismerete, észvallástan; végre növelés és okta-
tástan gyakorlatilag is). Rendkívüli tárgyak: angol és fran-
cia nyelv, éneklés, zene, rajz, testgyakorlat. 

A tantárgyak ezen összeállítása a legszigorúbb biró 
kivánatait is kielégíti. — Valóban örülnünk kell, hogy 
egyházunk erdélyi lelkes és buzgó tagjai i lyen módon 
fogták fel a korszerű magasabb nevelés feladatát, hogy a 
1 2 évig szellemet ölőleg uralkodott nyolc osztályos gymna-
jiium helyébe, az ifjúi korba átlépő növendék előtt meg-
nyitják a magasabb mivelödésre vezető biztos utat; s z e -
rencsét kell kívánnunk azon iíju nemzedéknek, kik ezen 
*i\on haladhatva, mind egyházunk, mind szeretett hazánk-
nak egykor olyan nagy és üdvös szolgálatokat tehetnek, a 
i -

milyeneket ilyen jól nevelt ifjaktól méltán és bizton várhat 
meg az egyház és a hon. 

Azonban bocsássanak meg a t. c. szervezők, ha ezen 
tudományok tanítására rendelt tanári erők nem helyes al -
kalmazását ismét felemlítem. A szerzők ugyanis azt vélik, 
hogy a bölcsészeti folyam második és harmadik osztálya 
együtt tanítható. — Az ilyen simultan iskolákat mindenütt 
a pénzszükség idézi elő, — bizonyosan Erdélyben is ez az 
eset a simultan iskola előidézője. — Tudom én, hogy a 
szükség törvényt ront, de azt is tudom, hogy egy tekinté-
lyes hitfelekezet hitbuzgóságtól táplált jó akarattal e lhá-
rítja, s kell hogy elhárítsa az anyagi akadályokat. 

A simultan iskoláknak meg van az a rettenetes és a 
szellem fejlődését rontó hatása, hogy a tantárgyakban 
sohasem lehet fokozatos elöhaladást, tehát a tudomány 
természetes fejlesztését megtartani; hanem kénytelen a 
tanár, jelen esetben például, a második osztálynak, akár 
következik ez természetszerűen, akár nem, mindig azt 
tanítani, a mit a kilépő harmadik osztály tanul. — Ez 
pedig rettenetes hátrány a szellem természetes fej leszté-
sére nézve. — Ezen baj miatt támadnak aztán a zava-
ros fők. 

Ha az erdélyi bölcsészeti iskolák a tervezett négy 
szaktanárhoz még egyet adnak, kinek fizetését minden 
árron ki kell csinálni, és a vallástani heti 5 órát valami jó 
akaratú lelkészre bizzák, a dolog könnyen megfejthető. 
Ugyanis a szervezeti tervezet szerint a classicai mindkét 
irodalomra kell egy tanár 15 heti órával, — a történelemre 
egy másik 15 órával, a mennyiség- és természettanra har-
madik tanár 16 órával. A természetrajzra, melyhez lehetne 
szükség esetében csatolni a magyar irodalmat, bár nem 
rokon tárgy, de fel kell tennem egy általános miveltséggel 
biró emberről, hogy elvégezheti , 13 órával. Ez lenne a 
negyedik tanár. Az ötödik tanár végezné a bölcsészeti tudo-
mányokat. — Igy a bölcsészeti osztályban ki lehetne k e -
rülni a simultanságot. — S 8 0 0 — 1 0 0 0 ftot, a mennyi talán 
egy tanár fizetése Erdélyben, sokkal olcsóbban lehetne 
évenként előkeríteni, mint a felállított módon kárt okoznak 
a jövőnek. — Ugyanazért ezt bátor vagyok a szervezők 
figyelmébe ajánlani. 

IV. és V-dik szakasza a Szervezeti javaslatban e l ő -
terjesztett főiskolának a jogi és hittani pálya. 

Igen helyesen teszik erdélyi atyánkfiai, hogy gondos-
kodnak mindkét felsőbb szakiskoláról. 

A jogi pálya két évre van határozva, mely idő alatt 
bizony meg lehet tanulni a jogtudomány elméletét. — Azt 
csak a tudós német rendszer találta fel, hogy a jogot — 
értsd ezen rendszer szerint a paragraphusok zűrzavarát — 
öt évig kell tanulni. — Meglehet, a tudós szomszédoknak 
igazságuk van ? — Én magam is állítom ezt, mert nem öt 
év, de egy egész élet is kevés arra, hogy valaki a minden 
eshetőségekre megírni erőlködött paragraphusokat be bírja 
magolni. 

A jogtudománynak, mint minden egyéb tudomány-
nak a főbb alapelveit lehet és kell az iskolákban megta-
nulni. — A mi a jogi gyakorlatot, s a jog gyakorlati alkal-



mazását illeti, azt a törvényszéken, s a gyakorló j o g á s z -
ügyvéd oldala mellett lehet csak megtanulni. — Igen h e -
lyesen teszik tehát erdélyi atyánkfiai, hogy a 13 éven k e -
resztül iskolázott ifjútól nem kivánják, hogy az még 4 — 5 
évig jogászkodjék, hanem két évi tanulás után a gyakorlati 
életre bocsátják. — Ilyen korban már az élet a tanítómes-
ter, nem az iskola. 

A hittani tanfolyam szinte két évre van határozva, de 
miután ezen két év alatt a hittani tudományokat, benne 
levén azokban a héber és uj-szövetségi görög, megtanítani 
lehetetlen: ezen folyamot legalább is három évre kellene 
kiterjeszteni. 

A j o g - és hittani szaktudományok egyes tárgyait 
je lenleg kiirni s elemezni feleslegesnek tartottam, e tárgyra 
máskor vissza fogok térni, ha időm jobban megengedi , 
mint most. © 

HELYREIGAZÍTÁSA A GÖRGÉNYI HELV. HITV. EGY-
HÁZMEGYÉBEN TARTATOTT NÉPTANÍTÓI ÉRTEKEZ-

LETRÖLI TUDÓSÍTÁSNAK. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap f. évi 17-dik számában egy 
téves tudósítás jelenvén meg a görgényi h. h. egyh . -me-
gyében f. évi április 9 - é n tartatott néptanítói értekezletről, 
a prot. közönség közvéleménye iránti tisztelet kötelessé-
günkké teszi, azt az igazsághoz hiven kiigazítani. — Hogy 
azonban ne csak feleseléssel vegyük igénybe e becses lapok 
hasábait, szabadjon nt. szerkesztő ur engedelmével kissé 
fennebb menve, néhány szóval leirni a szóban forgó érte-
kezlet előzményeit s röviden előadni egyházmegyénknek a 
nevelés terén, meglehet nem mindig salamoni bölcseség-
gel , de kétségen kivül érezve az ügy szentségét, a l e g -
jobb akarattal tett lépéseit. 

Már 1848 előtt szívére vévén egyh.-megyénk az ur 
szózatát: elvész a tudomány nélküli nép, különösebb 
figyelmet kezdett a tanítás ügyére fordítni; minden papnak 
feleletteher alatti kötelességévé tette az iskolára való 
őrködést, a tanitónak szelíden, atyailag való oktatását, ezen-
kívül 5 — 6 iskolánként iskolafelügyelö körlelkészeket ren-
delt. Hogy ezek kötelességükben hiven eljárjanak, arra az 
egyházmegye részletes zsinata szoros felügyeletet gyako-
rolt mindig s gyakorol ma is. Ugy szintén az évenkénti ren-
des egyházvizsgálatnak egyik fő tárgya az iskolák állapota. 

Hogy munkánk nem volt egészen haszontalan, pirulás 
nélkül utalhatunk az eredményre: egyházmegyénk iskolái, 
noha egyházainkat a csekély népességű szegény közsé-
gek teszik, kiállják a versenyt tehetősebb szomszédaink i s -
koláival. 

Figyelmünk főtárgya természetesen minden mívelödés 
kulcsa, az olvasni tanítás vala. A célszerű hangolási módszer 
már 1848 előtt behozatott némely iskoláinkba, ma egyházme-
gyénk 38 tanítója közt csak is 5 egyén van, a körlelkészek 
és vizsgáló bizottmány hivatalos jelentései szerint, kiket 
eddigelé belevezetni nem sikerült. 

Nagy akadályul szolgált és szolgál ma is azon körül-

mény, hogy az iskolázást a téli hónapokon tul terjeszteni 
nemcsak a nép, hanem a tanítók szegénysége miatt sem l e -
hetett; másfelöl nem kevés fáradságba került a tanítás 
ügyének megnyerni oly mestereket, kik megőszültek azon 
hitben, hogy a — nem tanítás — de iskolatartás a kántor-
ság mellett csak mellékkötelesség; és az ifjú nemzedékben 
is még a tanítói képezde felállása után is, legkíméleteseb-
ben kifejezve, sok, nagyon sok a kívánnivaló. 

Hogy a papságnak a nevelésügy iránti köteles mű-
ködése a tanítók részéről ugy is kedvetlenséggel fogadott 
praeceptori jellemét elveszítse és szellemi elöhaladást e g y e -
dül eredményező önmunkásságra tért nyisson a tanítóknak, 
1858-ban tanítási értekezletet rendelt egyházmegyeirész le-
tes zsinatunk e három fokozatban : 

a) Ősszel, a tanítási szak beállta előtt a körlelké-
szekét. 

b) Ezt követőleg az egyes körlelkészekét a f e l ü g y e -
letük alá adott tanítókkal — s végre 

c) Általános iskolai értekezletet a tavaszi részletes zsi-
nat első napja délutánjára minden pap és tanítóval. 

Ezen határozat következtében 1858. őszén össze is ültek 
a kör lelkészek, hol is egyik körlelkész t. Benkö János péter-
laki lelkész ur felolvasott egy általa az iskolatanitók számára 
készített utasítást. A körlelkészek testülete ezen utasítást, 
melynek életrevalóságáról a péterlaki virágzó iskola fényes 
tanúbizonyságot tett, magáévá tevén, minden e g y h . - m e g y e -
beli iskolára nézve kötelező erejűnek nyilvánította és e lren-
delte, hogy azt minden tanitó a maga számára leirja. 

Az 1859 tavaszán tartatott első általános értekezleten 
e most emiitett utasítás felolvastatván — megvitattatván, a 
körlelkészek az iránti intézkedése megerösittetett. — Ezen 
uiasitás fejtegetése után ezen első értekezlet tárgya az o l -
vasni tanítás feletti részletes tanácskozás volt. 

Az olvasni tanítás minden mívelödés előfeltétele l e -
vén, a népiskolában kétségen kivül első tantárgy a vallás, 
és a második, mely csaknem hasonlatos az elsőhöz, a n e m -
zeti történelem. Épen ezek voltak tárgyai az 1860-diki á l -
talános értekezletnek. — A magyar történelemre nézve 
Rajcsányi Magyarország története vetetvén be köteles 
kézikönyvül, elrendeltetett, hogy minden tanitó abból k ivo-
natot készítsen, azon indokból, hogy ez alkalommal maga 
megtanulni legyen kénytelen, és e kivonatot az 1861-diki 
általános értekezletre hozza fel. 

Igy az 1861-diki ált. értekezletezen, sajnos í csak k e -
vesek által beadott kivonatok számbavétele s megbirálásával 
kezdődött, és minthogy e fontos tárgy érdekében igen k e -
vés történt, szükség volt azonnal újbóli tüzetes tárgyalá-
sára, melynek következtében ekkor következő gyakorlati 
intézkedések tétettek: 

a) A múltkor is rendelt kivonatkészités újból és s z o -
ros feleletteher alatt megrendeltetett a tanítóknak. 

b) Megbízatott egyik körlelkész t. Bod Sándor ur e g y 
oly rövid — a magyar történelem főbb pontjait gyermeki 
ész és kedélyhez alkalmazott tárgylagossággal kiemelő k i -
vonatot készitni, melyet egy télen a kisebb gyermekeknek 
is el lehessen tanítani, hogy igy egészet nyervén, mind az , 



887 ^ 888 

a kit a szegénység idő előtt kiszorít az iskolából, nemzete 
történelméből legalább általános képzetet vigyen ki, mind 
pedig a későbbi részletesebb tanításkor az iskolát folyta-
tóknál, l egyen mi szolgáljon szükséges egybekapcsoló tá-
jékozásul. 

c) E mellett a körlelkésznek a korszakot alkotó n e -
vezetesebb egyéniségek, és a honszeretet kitűnő példányai-
nak életrajzait dolgozzák ki a tanítók számára. 

Azt hiszszük, hogy a felebbi — jegyzőkönyvi adatok 
után — készült leírásból meggyőződhetik a prot. közönség, 
h o g y azon zavaros kép, melyben Gergely Lajos szászrégeni 
tanitó egyházmegyénket látta és mutatta be a prot. közön-
ségnek , hamis, — s annálfogva a tüzetes cáfolás mellőzésé-
vel elegendő lesz egyszerűen kimutatni az elöl emiitett tu-
dósitásbani botlásokat: 

1 ) Hamis azon ráfogás, hogy mi az olvasás elmellö-
zéséve l akarnánk egyebet tanítani, miről maga tudósító is 
meggyőződhetett volna, ha ama fenemlitett utasítást, k ö -
te lességéhez hiven, magának leirta volna. 

2 ) Nem igaz, hogy 36 tanítóból 16-an kivül a többi 
tanitó mind a betünevezö módszerrel kínozza növendékeit, 
mert, mint fenebb érintve volt, csak 5 van ilyen 35-böl . — 
Hogy a tökélyt elértük volna, nem állítjuk, de igen, hogy 
arra törekszünk, és est quoddamprodire tenus, stb. s ha az 
olvasni tanításban van is kívánnivaló, nem lehet szem elöl 
téveszteni a latin mondást: hoc faciendum, illud non 
omittendum. 

3) Hogy a tanácskozás folytán felmerült egy esetet, 
mi lyen intermezzo akármely gyűlésben is történhetik, hogy 
t. i. e g y valóban szánandó helyzetű — különben jobb sorsra 
méltó tanitótársa a szegénységről kezdett panaszolni, az 
egész értekezlet jellemzéseül tünteti fel, — és ez egyes s 
azonnal elnökileg rendre utasított feljajdulást költői sza-
badságot vesz magának (prózai nyelven más neve van} társai 
egész testületére kiterjeszteni, bizony,— mert menteni akar-
juk — azt kell mondanunk, nem tudta, mit cselekedett. 

Végül abban csakugyan némi igazat adunk önnek, 
hogy a mi értekezletünk nem e léggé értekezlet, mert a ta-
nítói kar a régi szenvedőleges állásból kiemelkedni még 
mind igen kevés kedvet mutat. S ugy látszik, és helyeseljük, 
— ez bántja az ön becsérzetét; de noha csakugyan társaira 
ébresztöleg kiván hatni, e hírlapi cikk helyett, melyet azok, 
jól tudja ön, nem is olvasnak, jobb lesz vala azon a zsebében 
l evő valaminek létezését egy árva szóval tudatni, — a mi 
igy az egyszeri tótra emlékeztet, ki keblébe rejtve sarkan-
tyúját, lova lustaságára panaszolt, — és az egyházmegyei 
gyű lés bizonynyal a legszívesebb örömmel nyújtott volna 
segédkezet , hogy annak alapján másnap, — a papság az egy-
házi ügyekkel levén elfoglalva, — önálló tanítói értekezlet 
létesüljön. 

A görgényi helv. hitv. egyházmegye 1861 május 2 9 -
kén tartott részletes zsinata megbízásából közli 

Szabó József \ 
iskolai értekezleti j egyző . 

FELELETEK A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE, MELYEKET 
A SZATMÁRNÉMETHI TANÜGYI BIZOTTMÁNY ELNÖKE 
TETT A TANÁRI KARNAK: 1 - s z ö r SZÜKSÉGES-E A 
SZATMÁR-NÉMETHI GYMNASIUMBAN AZ V-dik OSZ-
TÁLYHOZ A Vl-dikat ODA CSATOLNI ? 2 - szor A HAT 
OSZTÁLY A TANÁROK MOSTANI SZEMÉLYZETE ÁLTAL 
VEZETHETÖ-E CÉLOSAN ? VAGY NÖVÉLNI KELL A T A -

NÁROK LÉTSZÁMÁT ? 

A növelve oktatás és oktatva növelés célját, módját és 
szükségességét mások másutt igen sokszor és igen bőven 
előadván — e néhány sor föladata, megmutatni azt, 1-ször: 
hogy a helv. hitv. szatmár-némethi gymnasium már beállí-
tott s egy év óta pályáját futó V-dik osztályához a Vl-dik 
osztály jövő évben haladéktalanul oda csatlandó, — 2-szor : 
hogy a hat osztályú gymnasium vezetéséhez nem szükség 
ugyan hét s nyolc tanár (mint mennyi magyar honunk majd 
mindenik hat osztályában működik ez idő szerint), de hatnál 
kevesebb oly gymnasiumban, mely az idők követeléseinek 
eleget akar tenni — nem lehet a tanárok száma, — a 
mennyiben hatnál kevesebb egyén nem képezhet immár 
oly növendékeket, kik Magyarhon bármelyik gymna-
siuma VlI-dik osztályába bizton mehetnek s fölvétethetnek. 

Mi az elsőt i l leti: arra röviden csak annyi l egyen 
megjegyezve, hogy az V-dik osztályban több tanszak van, 
mely a tanév végével derékon szakad és csak aVI-dik o s z -
tályban fejeztethetik be teljesen, — mint például a latin é s 
magyar irodalom története, a vallás és mennyiségtan, a tör-
ténelem és görög nyelv elemei, melyek — ha más évtized-
ben s más képzettségű és modorú egyének vezetése alatt 
folytattatnának és fejeztetnének be, — akkép szenvednének 
mint a növények, melyek félnövésökben idegen földbe 
plántáltatnak s idegen kertészek gondja alá bízatnak. — Az 
iskola becsülete kívánja, hogy más tanodákba szállítandó 
növendékei a mértéket megüssék; — arra pedig csak ugy 
számithatni bizton, ha a tanfolyamok azon modorban r e -
kesztetnek be, melyen megindittatnak, — föltevén s m é g i s 
engedvén, hogy jól indíttattak meg azok. 

A IV-dik osztálylyal egy tanfolyam — az algymna-
siumi — teljesen berekesztetik; az V. Vl-dik osztályokban a 
bölcseleti tanszak alapja vettetik m e g ; — a VII és VlII-dik 
osztályokban pedig az előbölcsészet, természet- , mennyi-
ségtan és a classica irodalom éri el véghatárát, — bár e 
határt némelyek akkép óhajtják tovább nyújtani, hogy a 
gymnasiumot IX osztályúvá emelik. 

Mi a 2-dik feleletet illeti; — itt két dolog lesz figye-
lemre méltó: 

a ) Hogy hat osztályú gymnasiumhoz nem szükséges 
hét s nyolc tanár, — mint nagyobb tanodáink akarják. 

/9) Hogy hat tanárnál kevesebb nem vezetheti a hat 
osztályt, ha a jelen idők követeléseinek eleget akarunk 
tenni. 

Az elsőt azért állíthatjuk, mert szabad reménylenünk, 
miszerint a tanügy körül intézkedendő egyetemes testület, 
mely — hitünk szerint — a négy vagy minden magyar és 
erdélyhoni superintendentiák tanodáit vezető tanférfiak l e g -



bölcsebbjeinek és legtapasztaltabbjainak gyülekezete leend, 
— f igyelemre vévén minden érdeket, nem fogja követelni 
azt, mit a pesti nagy conferentia legnagyobb része kivánt, 
hogy az Entwurf gymnasiumink mindegyikében egész 
terjedelmében elfogadtassék, . . . mert ellen esetben a VI 
osztályu gymnasiumban a hét, nyolc tanár mulhatlanul 
szükségessé válnék , — a mennyiben nem volt, nincs, 
nem is lesz Magyarhonnak oly két tanférfia , ki másod ma-
gával az V-dik és Vl-dik osztály mindenik besorozott 
tudományát ugy bel-, mint külterjedelmileg előadhatná, 
betanithatná, söt csak be is tanultathatná (pedig még az 
Entwurfi pensumok mellé rendszeres mythologiát, római 
és görög régiségeket, literaria históriákat is kell azon osz -
tályokba soroznunk, melyek az Entwurfban csak ugy per 
tangentem kullognak); — ki ezekre vállalkozni merészked-
nék , az legkevésbbé váltaná be igéretét, mert vállalkoz-
ván azt nyilvánítaná, mikép vagy nem ismeri a terheket, 
melyeket vállaira akar emelni, — vagy tul is ismeri s be -
csüli tehetségét és lelke erejét, . . . mi mindkettő v e s z e -
delmes dolog oly tanodában, mely létét s becsületét pálya-
társai közt fentartani s növelni kivánja. 

Hogy hat tanárnál kevesebb még akkor sem vezethet 
hat osztályu gymnasiumot, midőn az imént emiitett bölcs fér-
fiak (kik a tanügy célszerű intézgetése végett gyakran f o g -
nak együtt tanácskozni) a helyi körülményeket és érdekeket 
figyelembe veendik: arról meg fog győződni és győzetni 
mindenki, ha látni fogja : 

a) Mit és mennyit kivánt hajdan a protestáns status 
azon három négy férfiutói, kiknek egyike a Coniunctica 
és Grammatica, — másika az alsó és felső syntactica, — 
harmadika a Rhetorica és Poetica osztályokat vezette kisebb 
tehetségű iskoláinkban, melyek azonban a magok helyére 
(például Sziget és Szatmár meg mások a magokéra) nélkü-
lözhetlenül szükségesek valának, mint a darab kenyérke a 
szegény ember hajlékába. 

b) Mit és mennyit kiván a tudományok mostani fej-
lettsége s a körülmények parancsoló szava a I. II. III. IV. 
V. és Vl-dik gymnasiális osztályok növendékeitől, mi a tu-
dományos műveltség conditio sine qua non-jául tekintetik 
már ma. 

1847 előtt a protestáns status kisebb tanodáinkban: 
Az I. és II. deák osztályban a latinnyelv elemein és 

kevés vallásos oktatáson és Magyarország földiratán kivül 
a mennyiségtanból a négy alapmüveietet kivánta a g y e r -
mekektől ; — s egy kis természetleirást ha tanultattak a 
praeceptor urak a gyermekekkel: a két osztály számára ki-
szabottak bevégzettekül tekintethettek; 

A III. és IV-dik — ugynevezet szófüzeti osztá-
lyokban a latin nyelv syntaxisa és az auctorok mellett k e -
vés vallástudományt, néhány levél természetrajzot, ó - g e o -
graphiát, egy kevés (succincta) ó-történelmet, mely inkább 
szent történettannak vala mondható, végre periodologiát 
tanultak. — A nemzeti — magyar — nyelvre, annak mon-
dat- és szófüzésére szinte semmi figyelem nem fordíttatott; 
— a IV-dik osztályban magyaráztak ugyan körbeszéd-tudo-
mányt, de azt is csak a latin periodusok kedvéért; — a 

mathematicumokból a törtekrőli részt, kevés viszonyt és 
aranyregulát;—a nézlettannak hirét sem hallották az V-dik 
osztályig. 

Az úgynevezett humanisták osztályai, a rhetorika 
és Poesis, kényelmesen taníttathattak egy classicus mivelt-
ségü professor által, ki egyik évben a rhetorikát tanitá 
két osztálynak; másik évben, ugyanazon osztályok növen-
dékeinek a Pöesist adá elő a hozzájok szükséges antiquitá-
sokkal, literaria históriákkal, rhetoricával, prosodiával, és 
mythologiával; — tanította még egyik évben Magyarhon 
történelmét, — másikban egy kis — szerfölött összerán-
tott — közép- és újkori universalis históriát, a természet-
tanból a testek köztulajdonságait, a számtanból a társaság, 
vegyí tés szabályait, az algebra alapműveleteit (de nem 
minden tanodában), a német és görög nyelvből gyakor-
latok fordítása mellett a nyelvtant, az igék és nevek alak-
tanát ; a geometriából a szögletek és oldalok mérése törvé-
nyeit s a vallásból a keresztyén vallás sarkigazságait. Igy 
ment ez kevés kivétellel Magyarország mindenik s z e g é -
nyebb gymnasiumában. Ily terjedelemben, ily idöosztással, 
ennyi tudományt, három jóravaló ember, hat osztályban, 
ma is kényelmesen eltanithatna, — el is tanítana. 

1850-től fogva mit s mennyit követelt az osztrák 
minisztérium iskoláinktól ? — azt már ne mondjuk e l ! — 
Mit kivánt (de mi még nincs megadva) a pesti 1860-diki 
septemberi egyetemes értekezlet a protestáns iskoláktól, s 
mennyi terhet kivánt rakni a gymnasiumok tanáraira? 
(minthogy hat osztályban azon terheket hat tanár ép Ugy 
meg nem birná, mint a széles határu Entwurf germanizáló 
pensumait), azt is tisztelettel mellőzve, csak azt teszszük le 
ide vázlatban: mit kívánhat ma a protestáns status, mit kí -
vánhat Szatmár intelligentiája, a szatmári és más kisebb 
erejű iskolák pártfogó testülete, mostani körülményeink kö -
zött egy haj osztályu gymnasiumtól ? s mi remélhető 
azon szakavatott, de a körülményeket s helyi érdekeket is 
latba veendő bölcs férfiaktól, kik bölcseségökre hallgatva, 
a tanodákat sem kívánják túlterhelni tudományokkal és 
tanárokkal, de azt sem engedik és soha nem is fogják meg-
engedni, hogy tanügyünk a hajdani vágásba zökkenjen 
vissza. 

Mig a superintendentiák és főiskolák küldötteiből 
újra alakítandó nagy értekezletek, később ezek előterjesz-
téseinek nyomán a zsinat elhatározná, vagy megállapítaná 
a tantárgyak és tanárok számát, alólirott, — itt Szatmárt — 
a hat egymást fölváltó osztályokban következőleg vélné a 
tanszakokat részint osztály,—részint szakrendszerben a k ö -
vetkező iS6í/2 isk. évben előadhatni : 

I. A gymnasium legalsó osztályában: a) A vallás-
tudományból , a hittan legvékonyabb e lemeit , az ó szövet-
ségi fejezetek olvasását a Bibliából. — b) A latin nyelvből, 
betütan, a beszédrészek megismertetése, declinatio, motio, 
comparatio, a rendes coniugatióknak, ha csak activa formája 
is a segédigeelöbocsátásával.Egyszerümondatok fejtegetése, 
egyszerű mondatok bővítése független és függő birtokossal, 
tárgyakkal, igehatározóval-, köt és indulatszavakkal, fordítva 
latinról magyarra és magyarról latinra; hogy a nevek és 
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igék ragozása e mondatok fejtegetése közben taníttatik 
m e g , azt emliteni is fölösleges. — E nyelvet megelőzi c ) 
— A magyar nyelvtan tanítása, a betütan, beszédrészek 
ismertetése, név- és igeragozás, cselekvő és szenvedő igék 
ismertetése és alkalmazása az egyszerű, de mindennemű 
bővítőkkel tágított mondatok mellett. Szavalás, fölolvasás. 
d) — Az egész föld polgári és természeti földrajza, e ) A 
számtanból a négy alapmüvelet teljesen, a törtszámok ér -
téke előbocsátása mellett azok összeadása és kivonása, f ) 
Szépírás, irásolvasás, dictandó írás. g ) A természetrajzból 
— mulatva tanulás végett — az állatok, növények és ás -
ványok alakjai mutogattatnak részint természetben, részint 
rajzban, — ha rajz. 

A tanárnak 24, a növendékeknek 26 órájuk van h e -
tenként. 

Jegyzés. Ez osztályban a rajzmester segélyével egy 
tanár oktatja a növendékeket; — a tanár rendes óráin k i -
vül styljavitással, szép- és helyesírási példányok igaz i tga -
tásával is foglalkozik; ezeken kivül a növendékeket, idő-
szakonként szállásaikon meglátogatja. 

II. A gymn. 2-dik osztályában: a) A vallásból, az er -
kölcstani r é s z , bibliaolvasás az újszövetségi részből, 
különösen az evangyéliumok. b) A latin nyelvből a nevek 
és igék alaktana — mind a rendeseké , mind a rendha-
gyóké — befejeztet ik, a mondattan, összetett mondatok 
elemezése és fordítása közben terjedelmesebben tárgyal-
tatik ; a nevek nemei, gyakorlatok fordítása és elemezése 
közben, szabályok alkalmazása mellett taníttathatnak be. 
— c) A magyar nyelvből összetett mondatok fejtege-
tése mellett az igetan ismételtetik, mondatok szerkesz-
tetnek ; — a rendhagyó igékkel a nevek és igék alaktana 
teljesen berekesztetik. Szavalás. — d) A Magyarhon tör-
téneteinek fele, Európa greographiája kíséretében, elpillant-
va Ázsiára is. e) — A természetrajzból: az álattan egészen, 
f ) A számtanból a mult éviek ismétlése után a rendes és 
tizedes törlek befejeztetnek, g ) Szép- és helyesírás szabá-
lyok mellett; irásolvasás, dictando írás. h) Rajz. 

III. A gymn. 3-dik osztályában : a) A vallásból az 
egyháztörténelem első fele. Bibliaolvasás. — b) A latin-
ból Cornelius Nepos elemezése és fordítása közben a s z ó -
füzés , — a szófüzés szabályai nyomán stilszerkesztés. — 
c) A magyar nyelvből szófüzés és a mondatokból körbe-
szédek szerkesztése, mindennemű körbeszédek fogalmazása. 
Szavalás d) A német nyelvből: betütan, beszédrészek, decli-
natio, motio, comparatio, segédigék s a rendes igék alak-
tana, egyszerű mondatok fejtegetése s fordítása mellett. — 
e ) A történettanból Magyarhon történelmének utolsó fele, 
Ázsia és Európa földrajza kíséretében, f ) A természetrajz-
ból növénytan, g ) A számtanból: viszonyok, egész s zá -
mokkal és törtekkel, egyszerű arányok egész és törtszá-
mokkal. — A nézlettanból, mely ez osztályban kezdetik 
meg,—vonalok, szegletek, egyenközök, három négy s több 
szegü idomok szemléltetése s készítése módja. — h) Szép-
és helyes irás; íratás; — fogalmazás a tanteremben, i ) 
Rajz. 

A tanárnak 24, a növendékeknek 26 órájuk van heten-

ként. A tanítás itt is osztályrendszeren megy, mint a két 
elsőben. 

IV. A 4-dik osztályban: a) A vallástanból: az e g y -
ház történelme utolsó fele. Bibliaolvasás.—b) A latinnyelv-
ből Phaedrus és Caesar, de Bello Gallico commentáriusainak 
fejtegetése és fordítása mellett az ékes szófüzés: rövid 
periodusok fogalmazása a kézikönyvekből vett sententiák 
nyomán, c ) A magyar nyelvből] a folyó beszédtudomány 
mellett a magyar jeles irók műveiben a fordák és ábrás 
mondások föl ismerése; kisebb szónoki müvek, különféle 
chriák fogalmazása. Fölolvasás, szavalás, d) A német nyelv-
ből az igék alaktana, a rendhagyó igék. Bővített mondatok 
fejtegetése, szerkesztése, fordítása németből magyarra s 
magyarból németre, e ) A történelemből, Göröghon és a ró -
mai birodalom történetei — előzményül a classicusokhoz, 
Ázsia, Áfrika és Európa földrajzával, f ) A természetrajz-
ból ásványtan és a vegytan elemei, g ) A mennyiségtan-
ból az algebrai négy rendes müvelet; a nézlettanból az 
egyenes vonalú idomok, területi nagyság kiszámítása, h) 
Példányok írása magyar, német és latin szabályok mellett, 
i ) Rajz. 

A tanítás osztályrendszerü. A tanárnak 24, a növen-
dékeknek 26 órájuk van hetenként. A tanár stylt javít, fogal-
mazásokat rendez, azokat tiszta naplóba viteti — kija-
vítja. 

V. Az 5-dik osztályban: a) vallásból a heidelbergai 
káté első fele a háladatosságig. Bibliaolvasás, b) A l a -
tin nyelvből Ovid Metamorphosisai és Elegiáinak ér te l -
mezése mellett a latin szótagmértéktan (Prosodia) Liviusból 
(bár ez auctor ez osztálynak még igen nehéz)je lesebb helyek 
elemzése és fordítása ; a Livius és Ovid korának irodalmi 
története. Kisebb cicerói chriák fogalmazása. — c)— Római 
régiségek d) — Római és görög mythologia. e) A görög 
nyelvből, mely ez osztályban fog megkezdetni: a nyelv 
elemei, a rendes igékkel befejezve; mondatok bontogatása, 
szerkesztése és fordítása, f ) A magyar nyelvből: a költé-
szettan általános és különös ré sze ; költemények fogalma-
zása kötött és kötetlen irmodorban. Szavalás. — g ) — A tör-
ténelemből, a hajdankor egész terjedelmében, az ó világ föld-
rajzával és chronologiájával. h) A természettan,—egészen— 
de csak kivonatilag. i) A német nyelvből erkölcsi e lbeszé-
lések fordítása, k) A mennyiségtanból, — a számtani rész -
ből : vegyítés , társaság, kamatszámítás stb. szabályai; 
aequat iokegy ismeretlennel; — a nézlettani részből kerü-
let és térszámitás. i ) Rajz. 

A tanítás szakrendszerű. A tanárnak 25, a növendé-
keknek 27 órájuk van. — Itt a szaktanitás szükségesképen 
megkezdendő. Itt 13 külön tudomány van elrakva (külön 
tudományoknak vétetvén a Prosodia, irodalmi történettan), 
melyekhez folytonos készülgetés kívántatik a tanár ré szé -
ről, holott szakrendszerben két osztályban (az V. és 
VI-dikban)] hat tanágat kell egyik egyik tanárnak e lő -
adnia. 

VI. A gymn. 6-dik osztályában: a) A vallásból a 
heidelbergai káté végig . Biblia olvasás, b) A latin nye lv -
ből „Caesar de bello civili commentáriusaiból" a jelesebb 



helyeket fordítják; Cicero válogatott oratioit értelmezik és 
megtanulják; Virgil eclogáiból hacsak egy párt is e l emez-
nek és megtanulnak a növendékek a szótagértméktan kedve-
ért (melyre a VII. és VIII. osztályokban Virgil Aeneise, 
Horácz odái és satyráinak költői ellemzése közben igen 
nagy lesz a szükség) — A latin irodalom történeteit, a köl -
tök, történetirók és szónokokról itt is tanulják, c) Görög régi-
ségtant. d) A görög nyelvből a grammaticumok teljesen b e -
fejeztetnek ; gyakorlatok fordíttatnak görögből magyarra 
és viszont, e ) A magyar nyelvből: a magyar irodalomtörté-
nete, — fogalmazások, — műfordítások kötött és kötetlen 
stylben. f ) A német nyelvből, kötött és prosa-stylben szer -
kesztett olvasmányok, különösen a természettanra vonat-
kozó prosa-müvek elemzése és fordítása, g ) A történelem-
ből a középkor eseményei — röviden; Magyarhonnak e 
korba eső történelme, pragmatice előadva, földrajz kísére-
tében. — h) A természettanból a földtan, geologia, r ö -
viden. i ) A mennyiségtan számtani részéből: hatványozás, 
gyökvonás számjegyekkel és algebrai kifejezésekkel; a 
nézlettanból: tömörmértan. k) Rajz. 

A tanítás szakrendszerben megy. — A tanárnak 25, 
a növendékeknek 27 órájuk van.—A német nyelvnek itt h e -
tenként csak két óra adatik, mert a IV. és Vl-dik osztályok-
ból szoktak Szepességre menni azok, kik a német nyelvet 
beszélni is kívánják. 

Megjegyzendő, mikép e terv a reáliák tekintetében 
kissé elüt az Entwurftól s igy a pesti nagy értekezlet ter-
vétöl is , de még sem annyira, hogy ez tanodánk növendékeit 
u g y e lgyengitené, hogy azok más tanodákba el ne fogadtat-
hatnának s elfogadtatván ne pályázhatnának. Különben is a 
szatmár-németi i tanügyi-bizottmány, midőn e tervet ide ig-
lenesen elfogadta, elhatározta, mikép e mellett a s.-pataki 
és debreceni tanterveket folytonosan figyelemmel fogja k i -
sérni. 

Addig nyujtózunk mi, meddig takarónk ér ; folytono-
san szemünk előtt tartjuk ama bölcs mondatot: „Sí brevis 
es, sedeas, ne stans videare sedere." Másokra e körülmé-
nyinkhez szabott tervet nem toljuk, magunk is csak addig 
használjuk, mig a szükség mást ir elénk. — Ezen 186% i s -
kolában már ezt használtuk az öt osztályban, a jövő i86l/2-
ben is ezt használjuk hat osztályú szerény tanodánkban. 

Bartók Gábor, 
gymn. igazgató. 

II. 

SZATMÁR, julius 4 - é n 1861. A helv. hitv. szatmár-
németii gymnasiumban az V-dik osztályhoz jövő 1 8 6 % isk. 
évben a Vl-dik is hozzá fog csatoltatni, ennélfogva a 
tanerőnek nevelése szükségessé vállván, az igazgatóság 
egy tanszékre pályázatot hirdet. A pályázók az I -sö gym-
nasialis osztály vezetésére hivatnak fel, melynek növendé-
kei osztályrendszerben fognak taníttatni. — Évi rendes fize-
tése a tanárnak 500. o. é. ft. ezenkívül 4 0 o. é. ft. szál lás-
bér és 6 Öl tűzi fa. — A pályázók bizonyítványaikat e. f. 
évi augusztus 20-dik napjáig, tanügybizottmányi elnök s 
főgondnok tek. Gyene Károly úrhoz siessenek megküldeni 
Szatmárra, — hol az évzáró vizsgálatok julius 2 4 - , 2 5 -

és 26-dik napjain fognak tartatni; — a jövő tanév pedig 
october 1 - s ö napján fog megkezdetni. 

Közli Bartók Gábor, 
igazgató. 

ZILAH, jul. 2. Ev. ref. gymnasiumunk a mult hó utol-
só hetében mutatta be egy hosszú év szorgalmának, a buzgó 
tanitók szintúgy, mint a tanulók részéről dicséretes gyümöl-
csét.—Ha a régibb exameneket a mostaniakkal összehason-
lítjuk külsőségre nézt, — ezeken némi lanyhaságot v e h e -
tünk észre a közönség részéről, minek természetesen a nö-
vendékekre is megfelelő hatása van. — A kegyeletteljes 
múltban az examen nevezetes innepély vala, melyen a v á -
rosnak s vidéknek notabilitásai tömegesen jelentek m e g ; a 
a tanuló pedig test-és lélekben összeszedve magát, t iszte-
letteljesen adott számot szellemi haladásáról. És ama külső-
ségnek azon erkölcsi hatása volt, hogy a tanuló, látva a 
reá fordított általános figyelmet, abból ösztönt merített 
szorgalma fokozására s a nagyobbak iránti tiszteletre. 

Jun. 29-kén az iskolai év ünnepélyes szertartással 
záratott be. Ez ünnepélyt a tanulósereg éneke: „Te benned 
bíztunk eleitől fogva," kezdte meg. Ezt követte a ca lcu-
lus- , tovább a gradus-felolvasás, harmónia és jntalom-
osztás. — Ez utóbbit megelőzőleg, je les tanárunk Török 
István egy rövid velős beszédben felfejtette az ily jutalom 
értelmét és célját. Gymnasialistáink száma 91, az e lemi-
osztályosoké 97. Amazok közt átalános kitűnő osztályú 21, 
2-dik osztályú 2. Jutalmat kaptak 19-en , az e lemi-osztály-
ban pedig 13. Ez utóbbiak id. b. Wesselényi Ferenc, i sko-
lánk egyik buzgó fögondnoka ajándékából. Legkitűnőbb 
jutalmat nyert a Vl-dik gymnasium növendéke Mezei Al-
bert, a magyar történelemből fölmutatott, önszorgalom ut-
ján szerzett s kielégítő ismereteiért — Szalai László disz-
kötetü magyar történelmét, t, Balog Pál ur ajándékából. 
Ugyan a tisztelt ur szívességéből a jövő tanévre jutalomul: 
Kemény János erdélyi fejedelem önleirása, az Erdély tör-
ténetéből legjelesebb pályázónak, és Trencséni Csák, tör-
téneti költői beszély Szász Károlytól, a legjobb versirónak, 
s kolozsvári tanuló Kiss Imre ajándékából az Utolsó Cza-
porog cimü regény a 2-dik legjobb versirónak, tűzettek ki. 

Ezt követte ugyan t. Török urnák következő beszéde : 
„Ismeretes mindnyájunk előtt t. h., hogy anyaszentegy-

házunknak országos törvények s békekötések által szente-
sitett önkormányzati joga a közelebb lefolyt évtizedben a 
fenálló hatalom által korlátoltatva, ennek hatása iskolánk 
beléletére is kiterjedett, a midőn 

„egyfelől a követni rendelt tanterv nem az iskolai fej-
lemények és szükségletek szüleménye volt, hanem a külor-
szágok elörehaladtabb intézeteitől kölcsönözött, és sok tekin-
tetben reánk nem alkalmazható intézkedések összege vala, 
melyeknek teljes életbeléptetésére részint a kellő pénzalap 
s tanitó-erö hiányzott, részint az akarat, a mennyiben az a 
protestáns és nemzeti közérzületet sértette. 

„Másfelöl csaknem merőben elenyészett protestáns e l -
dődeinknek azon soha e l éggénem dicsérhető, anyaszentegy-



házunk helyzetének bölcs felfogására mutató, poedagogico-
didacticai valóban talpraesett intézkedése, miszerint a fe j -
lettebb tanulók legyenek a kisebbeknek magántanitói; s 
midőn ezáltal amazokban önérzet, szorgalom ébresztetett, 
az önképzésre tágas tér nyilt j az iskolai év bevégeztével 
magasabb miveltség megszerezhetésére a vagyontalan ifjak-
nak anyagi eszköz nyújtatott, s a tanítvány és tsnitó közti 
szívélyes viszony mintegy soha meg nem szakadó lánc 
volt, mely nem csak az ők, hanem igen gyakran gyermekeik 
szívét is elválhatlanul egybekapcsolta. 

„És mondjam-e, t. h., mi jókat termett egyházi éspolgári 
életünkre nézve anyaszentegyházunk Önkormányzási jogából 
folyó ezen intézkedése?Elmondjam-e, hogy tanodáink,bárha 
legnagyobb részben szegénységök által gátoltatt; k is erejök 
kellő kifejtésében, mindamellett mind az egyhíz i , mind a 
polgári életnek kellő képzettségű, buzgó s az any iszentegy-
háznak ép ugy, mint a hazának jogait életükkel is örömest 
védelmező fiakat adtak régibb, mint ujabb időkben 

„Mondjam-e, hogy ama kornevelte fiak vezették és 
kormányozták egyházunkat s iskoláinkat az önkormányzás-
ban korlátoltatás közelebb lefolyt éveiben is, s tán most is 
csak azoktól várjuk iskoláinknak ama térre való v isszavezet -
tetését, hol azok századokon át oly áldásteljesen mun-
kálódtak ? 

„Nem, —hanem veletek együtt hálát adok a gondvise-
lésnek, hogy újból kezünkbe adta egyházunk s iskoláink 
kormányzását s ezáltal annak jövendőjét; és főbb pontokban 
előadom, hogy iskolánk elöjárósága az önkormányzás terére 
való lépését azzal kezdette meg, miszerint meghatározta, 
h o g y : 

„1. Az iskola közvetlen igazgatása, mely eddig egy 
tanárra van bizva, két tanárnak adassék át, kik közül az 
úgynevezett rector a fegyelmi s egyéb közügyeket, a poeda-
gogarcha a tanügyet vezesse s mindkét hivatal időről időre 
más-más tanárra bizassék a szerint, mint annak részleteit 
anyaszentegyházunk főtanácsa megállapitandja. 

„2 . Az elemi tanoda ezután is három osztálylyal álland 
fenn. mig iskolánk pénzereje megengedendi egy 4-dik o sz -
tály felállítását. Ezen elemi tanodából ki lesz rekesztve 
minden idegen nyelv tanulása, s a fösidy a magyar nyelvre 
lesz fektetve. 

„3 . A gymnasiumot 6 osztálylyal fentartandja, de oly 
móddal, hogy a német nyelv tanulása a 3-dik, ahel lennyelv 
tanulása pedig az 5-dik osztályban kezdessék meg s hazánk 
története nemcsak a világtörténetbe beolvadva, hanem me-
rőben önállóan is taníttassák. Önként értetődik, miként az 
erre való átmenetel fokozatos lesz s didacticai szempontok 
egy átalában nem ignoráltatnak. 

„4 . A régibb úgynevezett diákság visszaállittatik; a 
gymnasiumon felül 3 éves bölcsészeti tanfolyamot állítván fel, 
a melynek első osztályába ma beléptek az ez évben volt 6-dik 
gymnasiumi osztályunk növendékei s két év múlva mind 3 
osztálya megalakuland. Ennek növendékei az alsóbb osztá-
lyok tanulóinak magántanitói lesznek s a bölcsészeti tanfo-
lyam bevégzésével mint közoktatók fognak alkalmaztatni 
képzettségük mértéke szerint. 

„5 . A jövő tanévben mind az elemi tanoda, mind a 
gymnasium növendékei számára privát tanítókról lesz g o n -
doskodva, s egyszersmind meg van határozva a mondott 
tanulókra nézve, hogy mindeniknek privát tanítóval kell 
bírnia. 

„6. A közelebbi években nem levén diákjaink, meg 
kellett szűnni az iskolai bennlakásnak i s ; a jövő tanéven 
kezdve azonban a bennlakás újra életbe lépend, a mily mér-
tékben t. i. az iskolai helyiségek s a magántanítók száma 
tekintetbe vételével lehető leend. 

„Ezek azon változások főbb pontokban, melyeket ö n -
tájékozásul a t. hallgatóknak, szüléknek és tanulóknak tudá-
sába juttatni szükséges vala. A kegyelemnek és szeretetnek 
Istene adja, hogy ez intézkedések nyerjék meg a szülék 
bizalmát, szélesbitsék az iskola működési terét, Isten dicső-
ségére, hazánk s anyaszentegyházunk boldogitására!" 

E beszéd után az egész iskola, énekben dicsérve a 
fövalót, buzgó imát bocsátott Istenhez, mire iskolánk növen-
dékei a hozzájok intézett atyai figyelmeztetések és megáldó 
szavak után a nemzeti Hymnust é n e k e l v e , a sokaság köz -
megelégedéssel oszlott szét. Beretzky Károly. 

— - O - — - -

KÖNYVISMEETETÉS. 

Ráth Mór az égető szükségü iskolai kézikönyvek 
ügyében következő levelet intézett az iskolai igazgató-
ságokhoz : 

Igen tisztelt igazgatóság ! 
Szándékom levén még ezen nyár folytán Qönczy Pál 

nevelő és tanár ur több rendbeli iskolai kézi és ezekhez 
tartozó vezérkönyveit kiadni: bátor vagyok a t. c. igazga-
tóság becses figyelmébe következő munkákat ajánlani, s 
egyszersmind tisztelettel felkérni, méltóztassék kijelenteni: 
hajlandó-e ezen munkákat tanintézetében összesen vagy 
részben elfogadni, s elfogadás esetében egyik-egyikből 
hány példányra lészen iskolájában s z ü k s é g ? hogy igy 
a nyomatandó példányok száma iránt tájékozhassam ma-
gamat. 

1. A latin nyelvtan: kézikönyv az I. és II-dik osz-
tályú gymn. és reál tanulók számára, irta GönczyPál. 

2. Tanmódszeres vezérkönyv a latin nyelv tanítására, 
tanárok számára. Ezen könyvben lépésről lépésre v e z é -
relve van a tanitó, miként kell a latin nyelvet ok -
tatni , s e tantárgyat lehető könnyűvé s kel lemessé 
tenni. Az egész munka mondattani alapon van kidol-
gozva. — Az első folyamban csupán egyenes (egyszerű 
bővített, s egymás mellé sorolt) mondatok vannak. A 
második folyam a foglalt (összetett) mondatokat tárgyalja. 
— A mondatok alkotása közben észrevétlenül fejti ki s 
nehézség nélkül tanulja meg a gyermek a latinnyelv alak-
tanát (grammatika), a szófüzéstant (syntaxis). Ezen fokoza-
tos és gyakorlati előadásból származik a sikeres tudás 
s ez buzdítja fel a tanulót ezen nyelv könnyű tanulására. 



Ezen munka első folyama az ahhoz megkívántató v e -
zérkönyvvel együtt megjelenik september végére. 

3. Magyarország földrajza gymn. és reál tanulók 
számára, irta Gönczy Pál. Ezen munka folytatása azon föld-
rajzi kézikönyvnek, melyet szerző az elemi iskolák s z á -
mára je lenleg készit. A földrajz megjelenik f. é. november 
1 - s ö napjára. 

Midőn ez alkalommal könyvkereskedésemet,mely ezen-
túl is az iskolai ügynek különös figyelmet fog szentelni, to-
vábbi szíves pártfogásukba ajánlanám, maradok hazafiúi 
tisztelettel az igen tisztelt igazgatóságnak 

alázatos szolgája 
Ráth Mór, 

(Pesten a vastuskóhoz.) 

BELFÖLD. 

MÉLTÓSÁGOS SZÉKI GRÓF TELEKI SÁNDOR UR 
ALAPÍTVÁNYA. 

Legyen szabad bemutatnom a t. c. közönségnek egy 
szép áldozatot, mely máramaros-ugocsai egyházmegyénk 
oltárára tétetett. Az áldozatottevö mlgos Széki gróf Teleki 
Sándor ur egyházmegyénk köztiszteletben álló s egédgond-
noka, ki szivjóságáról hazaszerte ismeretes, kit legnemesb 
büszkeséggel mondunk miénknek. 

Nem szorult ugyan magasztaltatás végett gyenge 
tollamra a mlgos gróf érdeme, rég el van az ismerve a két 
Magyarhaza előtt; de szabadjon mégis szivem sugallatát 
követ nem, s azon pompás koszorúba, mit a közelismerés 
nyújt neki, tűznöm a tisztelet egy igénytelen virágát. 
Szabadjon parányiságomban nekem i s ; — hiszen a ' jó té -
kony szeretet mindenre kihat, mindent örvendeztet, emel, 
dicsőit, a legnagyobbat szintúgy, mint a legkisebbet; minta 
nap, mely magas pályáján tündökölve, nemcsak az ég kék 
kárpitjába szövi sugarai aranyszálait , — nemcsak az 
Óceán mérhetlen tükrében ragyogtatja dicsőségét: hanem 
világát aláárasztja a fűszálon rezgő parányi harmatcsöppre 
is , mely, aranyképét visszatükrözve , fénylőbbé lesz 
általa. 

Fölmutatom az áldozatot, közölve a minden ékes-
szólásnál hatályosabban szóló , alapitvány-levelet, mely 
egyházmegyénknek f. év junius 15-dik napján a bökenyi 
helv. hitv. egyház kebelében tartott tanácsülésében felol-
vastatott. 

„Alól is megirt ifj. gróf Teleki Sándor fájdalommal 
tapasztalván s érezvén azon szomorú sorsot , melylyel 
Magyarhon prot. egyházainak, az állam eddigelé mostoha 
gyermekeinek , szolgálatra tehetetlenné lett lelkészei s 
iskolatanárai , ugy nem különben azok árvái gyakorta 
küzdeni kénytelenek, ez okon az egyesült máramaros-
ugocsai helv. hitv. egyházmegye gyámoldája ftökéjének 
nevelésére ezennel ötszáz osztrák ért. forint alapítványt 
teszek következő föltételek alatt: 

1 -ör . Maga ezen tőke soha elkölthető ne l egyen , 
hanem annak csak kamatja fordittassék azon segélyezésekre, , 
melyekre a nevezett egyházmegyei gyámolda jövedelmei 
rendeltetve vannak. 

2-or . Ezen töke akár részletenként száz forintjával, 
akár Összesen fog kamatra kiadatni, s mint nevemet viselő-
alapítvány említtessék meg mindenkor a kölcsönök— 
mányban. 

3 -or . Ezen alapítványomnak fent kitett feltételeit t e l -
jesítenem ha az isteni gondviselés nem engedné, ö r ö k ö -
seimet azoknak teljesítésére ezennel kötelezem, oly világos1 

kikötéssel, hogy szabadságunkban álland, ugy nekem, mint' 
örököseimnek, ezen alapítvány tökéjét úrbéri kárpótlási 
kötelezvényekben nominális értékben bármikor is kifizetni. 

Engedje a kegyelem Istene! hogy protestáns e g y h á -
zunkra mielőbb oly boldog idő derüljön, mely az ilynemű 
gondoskodást fe les legessé tegye, s hivatalnokainak és azok 
utódainak nehéz helyzetüket, melylyel jelenben anyagilag 
nem ritkán küzdeniök kell, örökre elfeledtesse. 

Kelt Gyömrőn, mart. 29. 1861. 
Gr. Teleki Sándor s. 

„Ezen kegyes alapítványban foglalt ötszáz forint töke, 
folyó hó végé ig terjedő 5 % kamatjával együtt, és pedig e 
töke a gyámoldai pénztárnak átadatott f. évi julius 1 - tő l 
kezdve kamatozó ötszázforintos földtehermentesitési állam-
kötelezvényben, folyó hó végéig terjedő kamatja pedig 
készpénzben, Pataky János ur mint az alapító mlgos gróf 
megbízottja által mai napon lefizettetvén; a mélyen 
tisztelt alapító ö nagysága, avagy utódai, ez alapítványra 
többé semmivel nem tartozik, nem tartoznak. Ezennel mind-
ezt hálás köszönettel megismerjük. — Kelt Bökenyben, 
1861. jun. 15-kén tartott egyházmegyei tanácsülés alkal-
mával. Előttem: 

Batizi András Gönczy Dániel 
esperes. gyámpénztárnok." 
Vegye mlgos gróf nagylelkű alapitványaért, a haza és 

magyar protestáns egyház szine előtt, egyházmegyénk leg-
forróbb köszönetét. A jótékony szive által megvigasztalt és 
az évek elláthatlan során át megvigasztalandó özvegyek és 
árvák hálakönyüi tündököljenek örökfényü gyöngyként 
érdemei koszorújában. Nagy János, 

verböci lelkész, egyh.-megyei j egyző . 
Szellemi jótétemény. Méltóságos Széki gróf Teleki 

Sándor ur a máramaros-ugocsai egyházmegye mélyen 
tisztelt segédgondnoka az ugocsamegyei helv. hitv. s z e g é -
nyebb egyházak s ezek lelkészei számára a Prot. Egyház i . 
és Isk. Lapot két példányban járatja saját költségén. 

Nagy János verböci lelkész. 

A „Rorunk"-ban, melyből a mult számunkban ast -
erdélyi zsinatról szóló utolsó tudósítást is kölcsönöztük, aff 
ujonan választott unitárius püspök fogadtatásáról Kolozsvá-
rott a következőket olvassuk: 



Az erdélyi unitáriusok püspöke Kriza János tegnap-
előtt érkezett meg Tordáról, székhelyére, városunkba. A 
kolozsvári ekklézsia tagjaiból számos önkéntesen csatlako-
zott városi polgár kíséretében küldöttség ment elébe F e -
lekre, hol Gyergyai Ferenc unitárius egyházi tanácsos s 
egyszersmind városi főbíró meleg szavakkal üdvözölte, a 
kolozsvári ekklézsiának sajnálatát s egyúttal örömét fejezvén 
ki, hogy midőn szeretett első lelkésze reá nézve e minőség-
ben megszűnt működni : benne a vallásközönség su-
perintendense támadott fe l ; a mire a főpap ismert kedélyes 
modorában felelt, elmondván : igen jól tudja, hogy e m e g -
tiszteltetés a püspököt s nem Krizát a volt lelkészt illeti, de 
a püspök és Kriza kiegyeznek a kitüntetés felett. Örömét 
nyilvánitá, hogy az alkotmányos szabadság hajnalával a 
szabad választási j o g ismét elérkezvén, ez uton érte öt a 
kitüntetés, melyet soha sem keresett. — Ö nem leend az a 
pásztor, ki verőfényes domtetön ülve, mélázva legelteti 
nyáját s engedi azokat lent a völgyben az ínség s nyomor 
viharaitól látogatva elhagyatottan széledezni — ö leszáll, 
ö mindig együtt lesz híveivel, vigasztalni, bátoritni a 
csüggedöket , részvevöleg osztakozni a szerencsétlenek 
szomorúságában, — s kérve lelki nagy munkájához a g y á -

1 molitást, azzal végzé , hogy „ím még most dombtetőn 
állunk: menjünk le tehát a teendők völgyébe ! u Erre, 
hosszas éljenezés után, a számos diszfogatból álló menet, 
melynek élén nemzeti zászlós lovas bandérium száguldo-
zott, a tetőről leindulva, harangzűgás között a városba 
vonult. 

A HEVES-NAGY-KUNSÁGI ref. egyházmegye jul. 
2 - k á n Kisújszálláson tartá képviseleti közgyűlését, melynek 
egybehivását leginkább a népválasztás által ujjáalakult 
presbyteriumoknak a tractuale consistorium irányábani 
bizalmi nyilatkozhatása tette szükségessé. A szavazatok 
fölbontatván, a tr. consistorium in capite et membris tete-
mes általános szavazattöbbséggel meghagyatott, bizonysá-
gául egyrészről annak, miszerint az a 3 évi tisztújítás 
bizony nem, a szörnyűséges szörny, mely mindent felfor-
gatással fenyegetne; — és épen helyén lett volna elfogadni 
az e tárgybani azon indítványt, miszerint határozatilag ez 
alkalommal mondassék ki a 3 éviglenes hivatalkodás. — 
Miután azonban a tiszántúli egyházkerület a tisztújítást a 
zsinati tárgyak közé sorolta : hiában válaszoltatott, hogy 
ez sokaknál csak hátulsó ajtó, hogy ez csak szembekötősdi 
játék, mivel a holtiglanos esperesekkböl, holtiglanos s e g é d -
gondnokokból , assessorokból, a holtiglanos superinten-
densekböl s főgondnokból alakulandó zsinattól nem igen 
lehet várni, hogy maguk alól kivegyék a széket, de sőt a 
zsinattartást épen ezen s ehhez hasonló érdekeknél fogva 
késleltetik : tisztán abbeli pium desiderium-féle vezetteték 
jegyzőkönyvbe, hogy elvben a mi egyházmegyénk is ajánlja 
a ft. superintendentia figyelmébe a tisztújítást. Node jobb a 
•valami a semminél. Azután meg nincsenek is tisztában 
némelyek a tisztújítás fogalmával. Ugy képzelik, mintha 

minden 3 évben in capite et membris ujáalakittatnék a tr, 
consistorium, s épen ezért nyilatkoznak í g y : kérdés, három 
év múlva találtatnának-e ily alkalmas egyéniségek? Holott 
ha most ismétlenes megválasztatásuk megnyugtató öntudatuk 
édes jutalmául, tehát némileg dicsőségükre szolgált: a 
közbizalom többszöri nyilatkozása részünkre nem fokozná-e 
szivök nemességét, jellemük nagyságát, különösen e mi igen 
jeles cons. férfiainknak, legkülönösebben pedig esperesünk-
nek, ki nemcsak tractusunk-, de superintendentiánknak is 
egyik dísze és dicsekedése? A szent- lé leklebeget t volna-e 
a jeruzsálemi gyűlés fölött, ha (miként a budai zsinaton) 
consistorium, egyházi s világi törvényszéki birák fölállítá-
sáról s választásáról tanácskozandottak ? ! Országosan e l -
vetettük a budai kánonokat, de azt az e g y férges § - t , 
mely küriarchiát vugy hyerajxhiát egyiránt szülhet, e l fo-
gadtuk, s ellenóvszeréröl 70 év múlva tépelődünk! De ha 
az ág. ev. testvératyafiak iszonyodtak a tractuale consisto-
riumok fölállításától, s inkább és igen bölcsen s evangyél -
milag az egyes egyházak képviseletére alapították e g y h á z -
kormányzatukat : nekünk is helv. hitvallásuaknak in ultima 
analysi nem is a tisztujitásról, hanem magának a tractuale 
consistoriumnak megszüntetéséről kell határoznunk, mert 
nem illik, nem szabad uralkodni az Ur örökségén. 

A tractus pénztára, melyben 4 ,000, s a lelkész-tanitó-
özvegy-gyámolda, melyben 6 ,000 forint van, megvizsgál-
tattak. 

Betegségem sietve távozni kényszeritvén, a tractualis 
jegyzőkönyvnek, a tractus- és gyámolda pénztárszámadá-
sainak egyházanként! köröztetését, a m.-turi algymnasium-
nak közel 100 ,000 népességű egyházmegyénk általi l e l k e -
sebb segélyezését , a káplánok előléptetése biztosítását, s 
több ilyesek indítványozását mély fájdalommal kelle e lha-
lasztanom. 

A kisújszállási hitbuzgó és fényes egyház, hogy 
egyik elaggott isk.-tanítóját nyugdíjazta, mint szinte a 100 
terítékű gazdag asztalérí, melyhez az Úrban hivatalosok 
mindnyájan meghivattak, fogadja nyilvános hálánkat. 

Vári Szabó Sámuel 
tiszaföldvári lelkész. 

Az ev. ág. egyház ismét terhes veszteséget s zenve -
dett. KRAUS GOTTLIEB harkani lelkész és a felső soproni 
egyházmegye esperese, több mint huszonegy évi áldástel-
jes hivatolos működése után hosszas mellbetegség követ-
keztében életének 48-dik évében jobblétre szenderült. 
Áldás hamvaira. 

Szejpesség. A tizenhárom városból álló esperesség 
jun, 2 5 - é n tartotta gyűlését. A tanácskozás nevezetesebb, 
tárgyai e z e k : 

1. A miskolci esperesség jegyzökönyve 13-dik pont-
jára, valamint az Iglón tartott egyházmegyei tanácskoz-
mány indítványára vonatkozólag, mely szerint a superin-
tendensi fizetés 1200, a superintendens-kápláni300, az espe-
resi és jegyzői pedig 100 o .é. forintra határoztatott,azonmó-



dositás jött létre a szoros körülmények miatt, hogy a super-
íntendensnek 800 s káplánjának 200 o. é. forint fizettessék, 
a j e g y z ö s é g pedig, mint eddig, maradjon meg csak tisztelet-
hivatalnak. 

2. Ugyancsak a nevezett jegyzőkönyv 15-ik pontjára 
nézve, mely mindakét hitvallású közös ev. ref. theol. tan-
intézetről szól, a convent ugy nyilatkozott, hogy bár oly 
intézet fenállása igen sok tekintetben kívánatos, de annak 
támogatása mindaddig munkába nem vétethetik az anyag-
hiány miatt, mig az egyház aránylagos részt nem nyer az 
államkincstárból. 

3. A generál convent jegyzökönyvének 22-ik pontját 
i l letőleg pedig, mely indítványba hozta az ág. egyházi s e -
gélyegylet felállítását, a községek oda nyilatkoztak, hogy 
ők ezután is, mint eddig, a nevezett egyletet erejükhöz 
képest támogatják. Örömmel lepte meg a conventet azon 
tudósítás, hogy egy kegyes özvegy Iglón e célra 2 0 0 ftot 
ajándékozott. 

4. A 25-ik pontra nézve, mely az iskolák jobb rendbe 
hozására irányul, a tett indítványban egyet értenek. 

5. Végre a középponti bizottmány által az ág. e g y -
házat i l letőleg dolgozott és a községekkel azonnal közöltetett 
törvényjavaslatokra nézve is szinte egyetértenek, s óhajt-
ják, hogy bárcsak minélelöbb törvényerővel bírnának. 

(Ev. Wochenbl.J. 

VESZPRÉMI REF. EGYHÁZMEGYEI GYŰLÉS. Mező-
lakról, jun. 14-röl írják: Junius 14 -kén tarta fiatal keblű, 
honfiúi érzelmű nt. esperesünk Antal József ur egyházme-
gye i gyűlés t ; hol a képviseleti rendszer elfogadtatott; a 
hosszú éj után hazánkra mosolygó hajnal fénye uj élet tor-
nácán találja a ref. egyházat is, a képviseleti rendszerben. 
Méltóságteljesen a kor eszméinek megfelelöleg folyt a g y ü -
lés, s a nemzet vérévé vált rendszer nyomán, tisztelt e g y -
házi hivatalnokaink egymásután mondanak le hivatalukról, 
mint volt jegyzőnk t. Szalai Miklós lelkész ur s helyére 
majdnem átalános szavazattöbbséggel a minden közcélt me-
legen pártoló nt. Mező Dániel lelkész ur választatott j e g y -
zőnek, ki csak 3 évre fogadá el megtisztelő hivatalát, ú g y -
szintén a tanácsbirák is egymásután hagyják el székeiket a 
kor igényei szerint. Gyűlés végeztével köztiszteletü s e g é d -
gondnokunkt. Tóth Lajos ur hivott meg barátságos asztalá-
hoz ; hol nem hiányoztak hazánk boldogságát óhajtó lelkes 
toasztok, megemlékeztünk erélyes, lelkes országgyűlési kö -
veteinkről. Seregély György. 

— — 

TÁRCA. 
GYÁSZHÍR *) . 

Nt. szerkesztő ur ! Minthogy becses lapja ugy örö-
münk mint bűnk közlönye is, sietek t. olvasó közönségével , 
— kiket ez közelebbről érdekli, — tudatni: miként t isz-
telt lelkésztársunk tisztelendő GOLDBERGER JÁNOS, da-

* ) Az irományok közt eltévedt s azért késett el. Szerk. 

cso-lami ev . le lkész ,k i majdnem egy évtől fogva vizkórság^-
ban sínlödött, máj. 25 -kén jobb létre szenderült. Elhunytát 
kiváltképen kesergő özvegye , tiszt. Petényi Therézia, v a -
lamint fia tek. Goldberger Kálmán n.-l ibercsei birtokos, s 
leánya tiszt. Goldberger Mária, néhai tiszt. Petényi Nátán 
özvegye, fájdalomtelt szívvel siratják. — Hideg tetemei, 
lelkészi hivataloskodásának 32 évi sikerdus működése után, 
— és pedio1 2 éven át mint segédlelkész k.-zellei ev. e g y -
házban, Nográdmegyében, s 4 0 éven át, mint rendes l e l -
kész dacso-lami ev. egyházban, Hontmegyében, — május 
28-kán örök nyugalomra tétettek. Végtiszteletén szónokol-
tak : alólirott, és tiszt. Lörincsik János al-esperes ur, a 
liturgiát pedig nt. Masztis Ádám fő -esperes ur végezte. 
Örök nyugalomra kisérték, nagyszámú közönségén s e lár-
vult egyházán kivül, 4 honti s 8 nógrádi lelkész urak. 
Örök békében nyugodjék pora. 

Ambrózy János, 
szuhanyi ev. lelkész. 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missio számára: A tiszán-

inneni ref. egyházkerület 107 ft. 42 kr. — K. J. görgeteg i 
ref. lelkész 30 kr. 

A libánonvidéki keresztyének számára: A t. abádi 
ref. egyház 1 ft. 

Az alsó-vadászi egyház számára: T. Barta Lajos 
martonosi lelkész ur 1 ft. 

A pesti prot. árvaintézet számára : Szomor András 
huszárhadnagy ur 1 ft. — Borsós Imre 30 kr. 

A nemes-oroszi egyház, lelkész és tanitó számára : 
A t. abádi ref. egyház (az egyháznak) 1 ft. — a l e lkész -
nek 2 ft. — a tanítónak 1 ft. 

A Melanchton-szoborra: a tiszáninneni ref. e g y h á z -
kerület 3 ft. 1 kr. 

A Gusztáv-Adolf-egylet számára: A tiszáninneni 
ref. egyházkerület 147 ft. 77 kr. 

A mármaros-szigeti leégett egyház számára : A ne-
gyedi (Nyitramegyében) egyház és lelkész t. Bogár Zs ig -
mond ur 12 ft. 10 kr. Szerk. 

Gróf Ráday- könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Szegedi ref. egyház 5 ft. 10 kr., t.-abádi ref. egyház 4 ft, 
80 kr. Közli Török Pál. 

A pesti prot. theolog. collegium számára adott a t.-
abádi ref. egyház 1 ftot. Közli Török Pál. 

JELENTÉS 
A pesti ev. reform, theol. tanintézetben a folyó 1 %Q°/t-dik 
iskolaévi nyilvános vizsgálatok következő napokon és 
renddel fognak megtartatni: 

Julius 27 -én d. e. bibliai föld- és néprajzból Szalai 
Vince, bibliai régiségtanból s egyházi történelemből Faze-
kas József vezérlete mellett, d. u. héber nyelvből Ballagi 
Mór, uj testamentomi görög nyelvből Haberern Jonaihán7 

Isagogika, Kanonika, Kritika, Hermeneutika s ó szövetség 



magyarázatából Ballagi Mór, uj szövetség magyarázatából 
Peti József vezérlete mellett. 

Julius 2 9 - k é n d. e. Bölcsészetböl Haberern Jona-
ihán, Dogmatikából Ballagi Mór, Apologet ika s h i t fe leke-
z e t i tanrendszerekből Peti József vezérte mel le t t ; d . u. 
N é m e t nyelv és neveléstanból Haberern Jonathán, Homile-
i ika s egyházjogtanból Peti József vezérlete mellett. 

Mely közvizsgálatokra a dunamelléki egyházkerület s 
e g y h á z m e g y é k hivatalnokait, ez intézetre fe lügyelő b izot t -
mány s a pesti prot. választmány tagjait, e zen tanintézet 
pártfogóit , a növendékek atyjait v a g y gondnokait, általában 
a tudomány barátait megjelenni teljes tisztelettel kéri 

Pest. julius 1 0 - k é n 1861 . 
a theol. tanintézeti igazgatóság. 

MEGHÍVÓ 

a pesti helvét hitvallású egyház elemi és középiskolái-
ban f . évi julius hó 22-kétöl 2Q-káig a templomban kö-

vetkező renddel tartandó nyilvános vizsgálatra : 
Julius 22. délelőtt 8 — 1 2 - i g a középtanoda V. osztálya. 

Julius 22 . délután 4 órakor az elemiiskolal V. osztálya. 
„ 23. délelőtt 8 — 1 2 - i g a középtanoda IV. osztá lya . 
„ „ délután 4 órakor az elemiiskola III. osztálya. 
„ 24. délelőtt 8 — 1 2 - i g a középtanoda III. osztálya. 
„ „ délután 4 órakor az elemiiskola II. osztálya. 
„ 25. délelőtt 8 — 1 2 - i g a középtanoda II. osztálya* 
„ „ délután 4 órakor az elemiiskola I. oszálya. 
„ 26. délelőtt 8 — 1 2 - i g a középtanoda I oztálya. 
„ „ délután 4 órakor a leányiskola osztályai. 

A tantárgyak rende a középtanodában : 

8 — y 2 9 - i g vallás. 
V 2 9 — 9 - i g magyar nyelvtan. 
9 — % 1 0 - i g történelem. 
% 1 0 — 1 0 - i g m e n n y i s é g - é s természettan. 
1 0 — % 1 1 - i g latin nyelvtan. 
% 1 1 - 1 1 - i g természetrajz. 
1 1 - % 1 2 - i g földrajz. 
V 2 1 2 — 1 2 - i g német nyelvtan (az V. osztályban g ö r ö g 

nyelvtan) . 
Mely nyilvános vizsgálatra a t. c. szüléket, gyámokat s 

a neve lé sügy minden barátait tisztelettel hivja m e g 
Pesten, junius havában 1861 . 

az iskolai igazgatóság. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lagi Mór. 

Pályázat tanítói állomásra. 
A schvedlér i - szepesség i bányavárosi ág. hitv. ellemi tanitó-szék megürülvén, annak betöltésére csöd nyitta-

t i k . A 2 6 2 ft. 50 kr. o. é. állandó fizetésen, kivül ezen álllomás még következő é lvezésekekl jár : kényelmes lakás, 2 4 öl 
fa, 1 szekér széna, s a szokott stolabeli i l letmények körülbelöl 150 ft. o. é. Az ezen állomásra jelentkezni kivánók tanitói 
képes ségüke t , orgonálásbani s éneklésbeni jártasságukat, valamint edddigi foglalkozásukat illető okmányaikat f. é. au -
gusz tus 1 0 - i g beküldeni el ne mulasszák. Hárman a folyamodók közül próbára hivatni fognak. 

Kelt Schvedléren jun. 2 4 - k é n 1861 . Az ev. egyh. e lnöksége. ( 2 — 2 ) 

P á l y á z a t . 
A Pozsony városi ágost. hitv. evangelika egyházban a kántori állomás megürülvén, — annak betöltésére 

ezennel csőd nyittatik és a pályázni kivánók felszólittatnak, h o g y bizonyítványokkal ellátott folyamodványaikat f. é . 
jul ius hó 30 -d ik napjáig az egyház elöljáróságához küldjék be. 

A kántor k ö t e l e s s é g e : a templomi és temetési szolgálatokat teljesíteni nem különben az alsó és felső is-
kolai i fjúságot éneklésben és orgonálásban oktatni s gyakorolni, — miért is megkívántatik, hogy a general -bassban a[a-
pos tudománynyal bírjon s képes l egyen mind orgonálásban, mind éneklésben alapos oktatást adni. F ize tése 577 ft. 50 kr .o . 
é . s azonkívül a halottemetésért szabott járulékok. 

Kelt Pozsonyban junius 8 - k á n 1861 . Jeszenszky József, helyettes fe lügyelő . ( 3 — 3 ) 

E K T G E I j é s M A K r D E L L O M A L 
P e s t e n , E g y e t e m - u t z a 2 . s z á m . Megjelent és kapható, ugy mint minden könyvkereskedés által, 

pályakoszorúzott eposz fe z a s z K á r o l y t ó l . — Fűzve 2 ft. díszkiadás 3 ft. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. 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. szára. 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T É S I D I J : 
He lyben : 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. 

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

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

BUNSEN ÉS BAUR. 

II. 

(M. B.) Bunsen Keresztély Károly Jósiás 
1791. aug. 25-kén a Casseltől néhány mérföld-
nyire fekvó' waldecki kis fejedelemség régi. fő-
városában , Corbachban született. Atyja, ki 
derék, de vagyontalan, nyugalmazott katona-
tiszt volt, fia taníttatására csak igen keveset for-
dithatott, ugy hogy, midőn 1808-ban a 17 éves 
Bunsen a theologia hallgatása végett Marburgba 
ment, atyai áldásán kivül 100 tallért adott neki, 
és ez volt minden, a mit tehetett. 1809-ben a göt-
tingai egyetembe ment, hol Heyne és Heeren 
vezetése mellett, különösen a classicai és törté-
nelmi tanulmányoknak feküdt neki, a tanulással 
önfentartása végett a tanítást is kötvén össze. 

Nagy befolyással volt további fejlődésére 
azon baráti viszony, melyet a fiatal Bunsen itt a 
későbbi tudományos működéseikről nagy hírre ju-
tott Lücke Fridrik, Lachmann Károly és más, tehet-
ség és nemes iparkodás által kitűnő, jeles ifjakkal 
kötött.Még nagyobb befolyást gyakorolt jövő élet-
pályájára a már akkor érett korú Niebuhrral 
történt megismerkedése. 

1815-ben ugyanis néhány hónapot Berlin-
ben töltött, hol a már ekkor a rómaiak története 
körüli munkálatairól hires Niebuhr tanárkodott. 
Még mielőtt Niebulirt Bunsen személyesen ismerte 
volna, lelke élénk részvétre gyuladt ennek poli-
tikai jelleme és merész itészeti tanulmányai iránt. 
Mig mások megszomorodva szemlélték a Niebuhr 
scepticismusa által Titus Livius elbeszélésein 
tört réseket, a mi ifjú Bunsenünk elragadtatva 
csodálta, mikép foszlatja le a történelmi tények-

ről mélyreható itészeti elméjével a mesék halma-
zát, mely alá azok csaknem eltemetve voltak. 

A következő évben már Párisban találjuk a 
mindinkább előre törő fiatal tudóst, hol is a hires 
Sacy a persa és arab nyelvekben volt tanítója. 
Hogy az indiai nyelvek tanulmányozását na-
gyobb sikerrel folytathassa s bevégezhesse, In-
diába is el akart utazni. Azonban az erre kíván-
tató anyagi segély gyűjtésére kedvezőleg ajánl-
kozó alkalom , — mely szeiint egy előkelő 
amerikai egyént Európában teendő utazásában 
kísérni ígérkezett, csakhogy bizonyos segélyben 
részesüljön, — közbejött körülmények folytán 
elenyészett, miután Rómában, hová az amerikait 
bevárandó utazott, hasztalan várt, és darab ideig 
foglalkozás nélkül vesztegelt. 

E csalódás alapja lőn egész jövő életirányá-
nak. Niebuhr, ki mint követ, akkor Rómában 
lakott, Bunsent, kit még Berlinből ismert és ked-
velt, most pártfogása alá vette és 1818-ban kine-
vezteté követségi titkárnak. Ez határozott jöven-
dőbeli életpályája fölött s ezentúl a diplomatikai és 
tudós foglalkozást egész élte végéig együtt foly-
tatta. 

Tudományos vizsgálódásai most vallásos, sőt 
egészen theologiai színezetet kezdtek ölteni, a 
mennyiben a római régiségek tanulmányozása 
figyelmét kiválólag a keresztyén egyház első 
századaira vezette, melyeknek történeteire Bun-
sen dolgozatai addig ismeretlen világot derítettek. 

1822-ben III. Fridrik Vilmos porosz király 
Rómában tartózkodott. Tudvalevő dolog, meny-
nyit foglalkozott ez a király az egyházi ügyekkel, 
a liturgia és egyházkormányzat kérdéseivel; ő 
egyesitette államaiban a helvét és lutheri egyhá-



zat, mely munka önmagában véve dicső, és egyéb 
hibája nem volt, mint az, hogy a kormánytól és 
nem a kormányzottaktól, a polgári hatóságtól és 
nem az egyház tagjaitól eredt s felülről jött, a 
helyett, hogy alulról kellett volna lassan fejlődne. 

Nem tudjuk pontosan megmondani, mi volt 
a kérdés, de^egyszer a fejedelem egyházigazga-
tási terveiről beszédbe ered Bunsennel, és az ifjú 
követségi titkár egész bátorsággal és nyiltszivü-
séggel — mely két jellemvonást mindvégig meg-
őrzött — ellenmondani merészelt, sőt a király 
állításait meg is cáfolta. Azonban bár nyilt és 
bátor volt az ellenmondás, mégis oly tapintattal 
és tisztelettel volt ejtve, hogy a fejedelem nem-
csak hogy meg nem botránykozott rajta, hanem 
inkább jóakaró figyelemmel fordulván feléje, 
megígérte, hogy nem fog róla megfeledkezni. 
Csakugyan 1823-ban Niebuhr a diplomatikai 
pályáról visszavonulván, Bunsen lépett helyébe, 
először ugyancsak mint követhelyettes, de 1827. 
véglegesen kineveztetett minister-residensnek, 
és e minőségben maradt egész 1838-ig Rómá-
ban, m u n k á s s á g á t egyformán diplomatikai hiva-
talának és a tudománynak szentelvén. 

Mint követ a katholicismus és pápaság köz-
pontján méltósággal képviselte protestáns udva-
ra érdekeit. 1827-ben a vegyesházasságok ügyé-
ben Berlinbe hivatott, a honnan visszatérve, oly 
Brevet eszközölt ki 1832-ben XII. Leótól, a 
minőt senki nem reméllett. 

Mily nagy tekintélyre vergődött már akkor 
a diplomatiai világban, mutatja legvilágosabban 
az, hogy az akkor Rómában tartott európai érte-
kezlet őt bizta meg ama tervezet készítésével, 
mely „Memorandum del maggio 1832.u cim 
alatt ismeretes, s melynek célja volt kimutatni a 
pápai széknek ama reformokat, melyek az egy-
házi állam igazgatásában elkerülhetlen szüksé-
güekké váltak. 

Magában az örök városban oly intézeteknek 
lett alapitója, melyek nevét örökítették. A capi-
tolium közelében általa alapított prot. kóroda 
véghetetlen jótétemény szegény hitsorsosinkra 
nézve, kiknek ez intézet hiányában barátok és 
apácák ostromolásai ellen nem volt sehol mene-
dékük. Az ő műve az is, hogy egyedül a porosz 
követségnek van minden prot. követségek közt 
Rómában a capitolium közelében prot. imaháza. 

Minden bokros államügyi foglalatosságai 
nem vonták el figyelmét a tudományok mivelé-
sétől és régi nyelvek, történelem, régészet, a 
platóni bölcsészet, az egyház s ennek régészete és 
liturgiája, végre pedig a biblia s ennek magyará-
zata képezék szakadatlan tanulmányozása tá r -
gyait. 

Áldásteljes volt ez időtájban különösen az, 
a mit a római régészet érdekében tett s azon 
jótékony hatás, melyet ő a római kutatásokra 
gyakorolt, nem szűnt meg jó gyümölcsöket te-
remni eltávozása után sem. Német tudományos 
szelleme tetemesen szélesbitette a római régé-
szeknek kicsinységeken kapkodó ismereteit és uj 
irányt adott azok kutatásainak. 

„Róma leírása," melyet Plattnerrel együtt 
bocsátott közre s később „Hippolyt"-je eléggé 
mutatják Róma körül tett tanulmányainak széles 
körét s kifejtett fáradhatatlan szorgalmát. 

1826 óta régészi szenvedélyét még inkább 
élesztette Champollion a hieroglyphok éles eszű 
megfejtőjének Rómába jövetele. A hieroglyphok 
s Aegyptomnak tanulmányozására a fenmaradt 
emlékek nyomán a régi classicus Íróknál s a 
a bibliában e tárgyban található adatok összeha-
sonlítása által fordította ezután legfőbb igyeke-
zetét Bunsen, mint ezt e tárgyról kijött ily cimü 
munkája: „Aegyptom szerepe az egyetemes vi-
lágtörténetben, 5 kötet", tanúsítja. 

De nemcsak maga fáradozott szakadatlanul, 
hanem azon is volt egyszersmind, hogy a tudo-
mányok iránti buzgalmat másokban is felébresz-
sze s igy történt, hogy reávette Lepsiust, hogy 
Aegyptom körüli vizsgálódásoknak szentelvén 
életét , e tudományágat lehetőleg kifejtse, s 
hogy Lepsiusnak szándékát lehetősitse,több évre 
alapítványt eszközlött számára a berlini akadé-
miánál. Tudva levő, mily hasznos szolgálatot 
tett azóta Lepsius a régi világ e csodaországá-
nak bővebb ismeretére. 

Már csaknem azt lehete hinni, hogy Bunsen 
el sem fogja hagyni azt a Rómát, hol annyira 
otthonossá lett, és melynek emlékeit és neveze-
tességeit annyira megszerette. Mind a mellett azon 
szomorú vita következtében, mely 1836-ban a po-
rosz kormány és a pápa közt keletkezett, melynek 
kiegyenlítését ő kisértette meg, a dolog nem 
sikerülvén, visszahivatását kérte, s azt Angol-



országba teendő utazásra való engedély alakjában 
1838-ban meg is nyerte. 

1839-ben Schweizba küldetett, hogy Po-
roszországot a köztársaságnál képviselje és e 
minőségben töltött két évet Bernben, hol 1841. a 
„Passió és a szent hét" cimti munkáját adta ki. 

IV. Fridrik Wilmos 1841-ben történt trón-
ralépte u j fordulatot adott Bunsen életének. Az 
u j király még trónörökös korában ismerkedett 
volt meg Bunsennel és ez ismeretség nem soká 
oly benső baráti viszonynyá fejlődött, hogy min-
den udvari ármányok dacára 30 éven át minden 
u j érintkezés csak öregbité a kölcsönös tisztelet 
és szeretet érzeteit, melyek mindkettejüket bol-
dogiták. 

1841 tavaszán a király Bunsent Berlinbe 
hivta, hogy a Jeruzsálemben alapítandó evang. 
püspökség iránt alkudozásokat kezdjen Angol-
országgal. A püspökség felállítása sikerült oly-
formán, hogy a két nagyhatalom fölváltva nevezi 
Jeruzsálemben a püspököket. A két nép és két 
egyház ezen egyesítése által oly protestáns hata-
lom szándékoltatott keleten megállapittatni, mely 
a latin és görög befolyás mellett fenállhasson. 
Ez ügy szerencsés bevégezte után a király lon-
doni követének nevezte ki. 

Csakhamar hire terjedt Londonban azon 
fontos szolgálatoknak, melyeket Bunsen a pro-
testáns ügynek a katholikus világ fővárosában 
tett, ismeretesekké lettek tudományos vizsgáló-
dásinak fényes eredményei , minélfogva nem 
csoda, hogy nem sokára a legtermészetesebb 
összekötő kapocscsá vált a két protestáns nagy-
hatalom között. A német születésü Albert herceg 
kiváló jó indulattal s becsüléssel viseltetett a 
tudós követ iránt s igy mig a középosztály rész-
vétét a protestantismus iránti buzgalma által 
nyerte meg: az aristokratiát, hírneve, lelki fen-
sége, s a királyné férjével való baráti viszonya 
vonta hozzá. 

E szerencsés helyzet nem kis mértékben 
segítette elő azon jelentékeny s kitűnő befolyást, 
melyet Bunsen Londonban tartózkodása alatt az 
angol vallásos szellemre gyakorlott. 

A merev vakbuzgó ultra evangyéliomi párt 
az orthodox Anglia s a dogmatikai hűtlenség és 
skeptikai hitetlenség szülőfölde , Németország 
közé előítéletekből alkotott válaszfalat szeretett 

volna húzni s fentartani. E vakbuzgó törekvés-
nek Bunsen állhatatosan ellene dolgozott és azt 
valódi szabad keresztyén szellemmel folytonosan 
ostromolta. / 

Hogy mai nap szabadabb szellem kezd az 
angol theologiai világban lengedezni, s hogy 
Joiuett, Maurice s több mások az angol egyház 
kebelében minden rágalom és bántalmaztatás 
dacára gondolkozni mernek, nagy részben Bum-
sennek a kedélyekre gyakorlott befolyásának 
tulajdonitható. Minthogy munkás kegyessége s a 
protestantismus iránti buzgalma minden kifogá-
son felül állott, sokat megtehetett, a mit más nem 
tehetett volna. Ehhez járult még, hogy terjedel-
mes nyelvismereténél fogva képes volt egyszerre 
irni és nagyszerű munkáit angol nyelven is köz -̂
rebocsátani, mi szinte nagy előnyére szolgált, 
mert befolyását biztosította. 

A tudós világban jártasok tán még emlé-
keznek arra, hogy Mynoide Mynas görög, kit 
Villemain francia közoktatási minister az Athos 
hegyi barátok könyvtárának kikutatására kül-
dött, onnét a többek közt ily cimü 14-dik szá-
zadbeli kéziratot hozott: „Mindennemű szakadá-
rok megcáfolása." — A francia tudós Miller ez 
iratot Origenesnek tulajdonította és kértére az 
oxfordi egyetem kiadta. : 

Bunsen nagy érdekeltséggel vizsgálta át e 
régiséget, és bebizonyította, hogy nem Origenes-
től való, hanem szerinte legvalószínűbb, hogy 
Hippolytus, portusi (Rómához közel) püspöktől 
eredt, ki többek közt a Vatieanban levő csonka 
szobráról is nevezetes. Ezen igenis valószinü 
hypothesis okot adott Bunsennek egy terjedel-
mes munka írására, mely Hippolytus s Mynas 
kéziratából kiindulva, a római egyház régiségeire, 
liturgiájára s több más effélékre szélesen ki-
terjed. 

E munkából, melynek első kiadása csak-
hamar elfogyott, 1854-ben három külön művet 
alkotott e közös címmel: „Keresztyénség és em-
beriség." A terjedelmes munka első két köteté-
nek külön cime „Hippolytus és kora." A követ-
kező 3 kötet: „Analecta Ante-Nicaena" cimet 
visel és az első keresztyén századok oly meg-
becsülhetetlen okmányait tartalmazzák, melyek 
jó részt addig ismeretlen porladoztak a könyv-
tárakban és most Bunsen által éles kritikával 
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kisérve először láttak napvilágot. Az utolsó két 
kötetben: „A nyelv és vallásra alkalmazott egye-
temes történelem philosophiájának alapvonalai" az 
ujabb nyelvészeti és mytbologiai kutatások ered-
ményeit adja. 

Ugyanezen londoni követsége alkalmával 
igen jó eredménynyel működött azon népnek, 
melyet képviselt, azzal, melynek kebelében élt, 
egyesítésére. A porosz trónörökösnek az angol 
királyné idó'sb leányával való egybekelése szen-
tesitette s valósította azon szövetséget, melynek 
megszilárdításán ő oly sokáig munkálkodott. 

1848. királyának a prosz kormányzat és 
képviseletnek az angol parlament s ministerium 
mintájára történendő' átalakulását tanácsolta. E 
tanácsát ugyan nem követték, de dicső törekvése 
által még élénkebb rokonszenvet költött mindkét 
részben maga iránt, s Angolországban nem ke-
vesebb becsültetésben részesült politikai nézetei, 
mint ama magasztos buzgalma miatt, melylyel 
folyvást azon volt, hogy a protestáns tudományt 
a hagyomány nyűgeiből kiszabadítsa és az íté-
szét szigorát a theologiai tudományokban is 
meghonosítsa. 

Mint egykor Rómában, ugy most London-
ban is egészen hozzá szokott azon ország saját-
ságos szelleméhez, melyben jó hírét szinte meg-
alapította, még pedig a nélkül, hogy egyéniségé-
ből és független jelleméből egy cseppet is felál-
dozott volna. Ugy látszott, hogy most meg ezen 
protestáns fővárost nem birandja elhagyni, mely-
nek ő egyik legbefolyásosabb és legnépszerűbb 
emberévé vált. Mégis most másodszor is ő bon-
totta fel, miként először, a viszonyt, mely öt 
Londonhoz kötötte. A mint a krimi háború ki-
törni készült , Bunsen nem eszközölhetvén ki 
kormányától azt az elhatározást, melyet ő politi-
kailag szükségesnek látott* beadta ingadozás 
nélkül lemondását, — mely szép visszavonulás 
még inkább növelte azon jó véleményt, melylyel 
eddig is viseltettek irányában. — Angolország, 
melynek véleményét ez ügyben saját kormányáé-
nál többre becsülte, igen szerette volna, hogyha 
a jeles férfi az ő kebelébe telepszik s állandó la-
kását ott veszi élte fogytáig; de a leköszönt 
diplomata saját hazájába kívánkozott: ott akarta 
magányban tudományos munkálkodással eltöl-
teni még hátralevő napjait. 

IV. Fridrik Vilmos oly tisztelettel fogadta, 
a milyen őt megillette , sőt szép diplomatai 
pályája elismeréseül bárói rangra emelte. 

Bunsen Heidelbergbe , e tökéletes német 
szellemet lehellő s egyetemmel bíró városok jel-
lemét kifejező helyre vonult, mely város mind a 
tanulmányozásra megkívántató csenddel bir, 
mind a természet s művészet költészetének leg-
festőibb szépségeivel ékeskedik. — Itt egy sűrű 
fákkal benőtt halom tetején, a hajdani választó-
fejedelmek félig romba dőlt nagyszerű palotájá-
nak árnyékában a hatvanas exminister egész ifjú 
erővel s lelkesültséggel újra hozzáfogott ked-
venc tanulmányaihoz, a theologia és történe-
lemhez. 

1857-ben megkezdte azon nagyszerű emlék 
alkotását, melyet életcélja tetőpontjának tartott, 
akkor fogott hozzá az u. n. „biblia mű*' Írásához, 
mely a szentírásnak forditását, magyarázatát és 
bevezetését tartalmazza. 

Ez óriás munkával egy időben másik, szinte 
ily nagyszerű terjedelemre számított tervü mun-
kát bocsátott közre, melynek csupa címe is már 
sejteti a tárgy nagyszerűségét, e cim: „Isten a 
történelemben," 3 kötet 8-adrétben. 

Dacára minden régiségbuvári szenvedélyé-
nek, a jövendőről sem feledkezett el. A multat 
iskolának tekintette a jelen számára, — bányá-
nak, melynek különféle termékeinek a jövő veszi 
hasznát. 

Már 1845-ben irt Bunsen angol és német 
nyelven egy munkát „a jövőbeli egyház szer-
vezetéről/' Tiz évvel később megjelent ,,az idők 
jelei" cimű munkája, mely nagy hírre kapott 
mind saját életrevalósága, mind pedig azon élénk 
vita miatt, melyet támasztott Ezen kitünőleg 
szabadelvű nyilatkozat a legszenvedélyesebb 
ellenzéket támasztotta a porosz egyház tulcon-
servativ s kizárólagos párthívei részéről. A 
protestantismusnak Montalarnbertje, Stahl, berlini 
tanár, a felsőház tagja, főnöke egy oly hagyomá-
nyos pártnak, mely a legtulzóbb angol puseis-
musnál alig valamivel ér többet „Bunsen ellen" 
cimű gunyirattal felelt az „idők jeleire," mely 
szinte oly nagy zajt okozott, mint a munka, 
melyet cáfolt. — Néhány hónáp alatt az „idők 
jeleiből" három kiadás jelent meg s a Bunsen 
elleni füzet csaknem közvetlen első megjelenése 



után újra nyomatott. Egy harmadik irat is jelent 
meg Schenkel tanártól e cimmel: „Bunsen mel-
lett, Sfcahlellen" s szinte oly élénk kelendőségben 
részesült, mint a két előző társa. A vitával egész 
Németország foglalkozott. 

Ily rendkívüli szellemi munkásságnak szen-
telt heidelbergi tartózkodását időnként kelleme-
sen félbeszakították Párisba, Bonnba és a király 
meghívására 1857-ben Berlinbe tett utazásai. — 
Ez utóbbi alkalommal, midőn az „Evangelical 
Alliance" Berlinben tartott üléseit jelenlétével 
diszitendö jelent meg, szerencsés voltam én is 
közelebbről megismerkedni a nagy férfiúval. 
Ewald, legbensőbb és báró Eötvös József igen 
tisztelt barátja által ajánlva, a legszivesb fogad-
tatásban részesültem és 8 napig a reggeli ülés 
előtti órákat mindennap nála töltöttem. 

Külső feltűnését, mely benső jellemének is 
hű kifejezése volt, azt hiszem, jól jellemzem, ha 
állítom, hogy Bunsen németnek olyan volt, mint 
a mi Deákunk magyarnak. Ugyanazon egészsé-
séges kinézés, erős, kövérségre hajló testalkat, 
piros, a déli nap által gyöngén barnított szabá-
lyos arc, — nyájas, de szellemdus arckifejezés, 
lelkes s sokat mondó szemekkel véghetetlen 
kedves benyomást tettek mindazokra , kikkel 
barátságos beszélgetésbe ereszkedett. Rövid is-
meretségem ideje alatt alkalmam volt tapasztalni, 
mity nagy áld,ás az egy országra nézve, ha oly 
férfival bir, ki a nemzet szellemi törekvései akár-
mely ágának középpontjául van elismerve. Vala-
hányszor meglátogattam, mindig más látogatók-
kal jöttem nála össze, hol egy rövid fél órai 
beszélgetés közben az illetők sok évi kutatásaik 
eredményeit tárták ki, ugy hogy, a mire másnak 
különben sok havi olvasást kell vala szentelnie, 
azt élőszóbeli előadás után megannyi negyed 
óra alatt és sokkal élénkebben tehette sajátjává. 
Első nap nála találtam a jeruzsálemi porosz 
consult, ki a sz. városban tett sok évi topogra-
phiai vizsgálódásainak eredményeit adta elő, és 
számos hibás adatokra figyelmeztetett, melyek 
az eddigi leíróknál találtatnak. Másnap nála 
mulatósom alatt odajött egy angol utas, ki a felső 
aegyptomi katarakták körül tett tapasztalatait 
beszélte el és azon vidékek geographiai viszo-
nyait fejtegette, — s igy ment az folyvást. 

Csak ily uton lesz lehetővé egy egyéni-

ségnek kora összes tudományos törekedéseinek 
színvonalára emelkedni és oly szellemi műveket 
alkotni, melyek azt egyetemleg visszatükrözni 
képesek. 

Midőn a magyar prot. egyház dolgaira ke -
rült a beszélgetés , ügyünk teljes ismeretére 
mutató lelkesedéssel emelte ki autonomiánk mel-
letti küzdelmünk magasztos voltát és kárhoztató-
lag szólott Haase , jenai tanárnak , különben 
barátjának, amaz ismeretes nyilatkozatáról, mely 
a bécsi ministeriumnak egyházunkra vonatkozó 
munkálatát azért dicsőitette, mert a németországi 
protestánsok ma sem birnak annyi községi sza-
badsággal, mint a mennyit ama ministeri rende-
let nekünk akart octroyirozni. Igen bölcsen 
jegyezte meg erre Bunsen, hogy ha prot. állam-
ban nyirbáltatik meg a prot. egyház szabadsága, 
az sem üdvös ugyan, de legalább az egyház lé-
tele nincs veszélyeztetvé, mig a catholicismus 
közepett az állam discretiójára bizott protestáns 
egyház, lételének föltételeiben van veszedelemnek 
kitéve. S azért igen okosan cselekszünk, ha tör-
vény által biztosított szabadságunkat, octroyiro-
zott legfényesebb rendtartásért is, be nem cse-
réljük. 

(Folyt, köv.) 

SZ. K. URNÁK A PROT. EGYH. ÉS ISK. LAP 23-dik SZÁ-
MÁBAN KÖZLÖTT „ŐSZINTE SZAVÁRA A LELKIPÁSZ-

TORKODÁS ÜGYÉBEN MÉG ŐSZINTÉBB SZÓ. 

(Folyt, és vége) . 

Emliti Sz. K. ur azt is, hogy a nép azt hiszi, hogy a 
lelkész kevéssel is beeri s elhagyja a 99 gazdag egyházat, 
hogy őtet, mint vezető nélkülit felkeresse, mert hisz a le l -
késztől hallja, hogy nem földi, hanem mennyei kincs után 
kell törekedni. Nem hiszem hitben ily együgyűnek legpa-
rányibb leányegyházunk híveit sem. Egyébiránt meg kell 
vallani, az volna az igazi apostoli szellem és buzgóság, ha 
a gazdag jövedelmű városi papok elmennének pásztorkodni 
a különben is miveltebb, képzettebb hívektől, mint Pál 
apostol Rómából Korinthusba stb. Ha elhagynák a megvi -
lágosított, evangyéliomi oktatásokkal jóllakott, s a templo-
mot csak szép Actor hallgatásáért, időtöltés s mulatsága 
végett gyakorlókat, s elvállalnák a lelki s testi nyomorral 
küzdő elhagyatott egyházak gondját. Nem pedig roszból 
jóba, jóból jobba költözködnének. De ki lelkesül, ki buzdul 
ily vállalatra? Maga Sz. K. ur, —kitől a cikk végén a nagy 
leckét kaptuk, a mihez kellene alkalmazkodnunk — maga 
sem vállalkozott csak a moldvai atyafiakhoz sem, pedig az 



a missio nem épen a buzgóság péteri prédikációi által 
kiérdemelhető kenyeret igérte, hanem támaszkodik a nt. 
Ballagi ur pártfogása és közbenjárására naponként szapo-
rodó téritési perselyre . . . De tán Sz. K. úrban a vallásos 
buzgalom csak a hon határaig terjed, mert hazaszeretete 
is nem kevésbbé nagy? Meglehet. És ebben az esetben azt 
hiszem, hogyha Kun-Szent-Miklósról az ábrányi jelen é let -
ár szerint számitott 300 forint fizetésre meghivatását e s z -
közölnénk , becsületbeli kötelességének tartaná azt e l -
fogadni. 

Felhozatik az is, hogy a szegény egyház a mennyei 
kincsek tárházának sáfára részére, ha ez szegény is tud 
lenni örömest igér anyagi vagyonából, s a megígért ado-
mányt nem tekinti terhes adózásnak, de végtelen előnyös 
cserének. Ugy van! nem tekinti a nép tehernek a fizetést, 
midőn alapitja áldozattal a parochiát egy két évig vagy mig 
az alapitók élnek, de az utódok átkozzák is a nagylelkű 
atyákat, kik a fiakra ily terheket raktak. 

Csudálkozva kérdi Sz. K. ur, hogy midőn a kis e g y -
ház apostoli szellemű lelkipásztort nyer, hogy válhat az a 
várva várt pap oly teherré, hogy ezt maga is érezvén, 
tagosításra gondol ? s ő maga igy felelt a kérdésre! Ugy 
hogy a hívek benne csalatkoznak! „Mert látnak egy em-
bert, ki, bár hirdeti a megfeszített Krisztust, azért nem tudja 
testét megfeszíteni stb. Hát a ki jobb fizetésért más helyre 
m e g y : nem azt kívánja, mit a tagositó, t. i. jövedelme 
többödését ? Innen következik, hogy illetlen, keresztyéni-
etlen a kis egyházból a Sz. K. ur logicájánál fogva a jöve -
delmezőbbe vándorolni, mert mindannyiszor a hivek m e g -
csalatkoznak benne, mindannyiszor látnak a papban egy 
hozzájok még a gyarlóságokban is hasonló kapadozó, na-
gyobb dijért leledző embert. 

A mit Sz. K. ur a népnek papjátóli el idegenedésének 
okául alább elsorol, hogy ,,az evangyéliomi szegény nő f i l -
lérével lelkesítő lelkész megkönyezi a domesticára adan-
dó fillért; és a belső ékességet keresni utaló hitszónok 
magát, nejét, gyűrűkkel, karperecekkel, gyöngyökkel c ico-
mázza; s továbbá hogy a békét, egyetértést, szeretetet 
prédikáló a tanítóval botrányos ellenségeskedésben él. 
Ezekre sorban igy felelek. A mi az első vádat illeti: józan 
ember az önkénytes adományt, hogy megkönnyezze, kép-
telenség. A másodikra azt mondom, hogy ha a szegény 
papné kezén gyűrűt, karján perecet, nyakán ékességet lát, 
azt nem férje cicomázó hiúságából s fényleni erőlködéséből 
nyerte, hanem szülei hagyomány után. Már pedig inkább 
méltánylatot, mint megrovást érdemel, a ki szent erek-
lyeként tekinti azokat, a mik a szülei szeretet kézze l fog-
ható tárgyai, a vonzalomnak gyöngéd jelei. Igaz, hogy rosz 
tapintat szegénynek csillogó ékszereket aggatni magára, 
de szegény papnő nem is rakja fel azokat, hanem csak 
szekrényében reggeti , * ) mig a szükségtől — kivált ha sok 

* } Mert az ékszerekhez csillogó öltözet, selyem, bársony, 
kellenek, ki hiúságból ékszereket akar hordani az divat-
szerün is öltözködik. Szegénytől pedig mindakettő 
nem telik. É. A. 

gyermekek szüléje lett — kényszeríttetve, zálogházba, vagy 
épen örökre idegen kézbe nem bocsátja, és igy tulajdon-
képen az ékszer letett pénz, melyhez a kikerülhetetlenség 
esetében nyulunk, oly tárgya a takaréktárnak, mit őrétől, 
a szivünkben fogamzott kegyeletes ragaszkodástól, nem 
könnyen vehetünk ki másra felhasználandók, hanem csak 
bizonyos időhöz kötött felmondással, a kegyelet érzetével 
soká küzdő felmondással. Egyébiránt a hiúságból hordo-
zott gyűrűnek kézentartásában azon előny van, hogy ott az 
eltulajdonithatás veszélyének legkevésbbé van kitéve,és épen 
egy lclkésztársunkról tudom, hogy ily kezén őrzött csekély 
becsű aaranynak köszönheté bizonyoskörülmények közt m e g -
szabadulását az elfogatástól. — No de ! legyenek ezek az é k -
szerhordás hitvány védvei általában : annyi mégis tagad-
hatatlan, hogy az egyházak tagosításáról irt cikkben a s z e -
gény papságból semmi esetre sem telhetett s szerezhetett 
gyöngyöket , karperecet és gyűrűket hordó papnékért a fér-
jeket róvni meg, épen nincs helyén. 

A harmadik vádra, mely népet lelkésztől idegenitő 
jelenségképen felhozatik, hogy ,,a békét, szeretetet prédi-
káló pap a vele érintkező tanítóval botrányos el lenségeske-
désben él ," azt fe le lem: Legszentebb igyekezet és akarat 
mellett sem élhet némelyik tanítóval kivánt békességben a 
pap ; — mert — e léggé sajnos, de ugy van, hogy találko-
zik nem ritkán a tanitók közt tisztátalan és mégis pelen-
gérre, Ítélet alá nem állitható jellem, és ha ezt meg i smer-
jük lehet -e vádolnunk az ily tanítóval viszálkodó l e lkész t? 
hiszen maga az Idvezitö sem tudott kibékülni soha az álnok 
Farizeusokkal. 

,,Ha a lelkész a Jézus hü szolgája igyekszik lenni — 
igy okoskodik alább Sz. K. ur — nern foghatom fel, miként 
gyengülhet azon egyház, mely ily Jézushoz vezetni t ö -
rekvő elemet minél többet óhajt magának szerezni ? hisz az 
egy irányban működő erő annál jobban hat, minél többed 
magával van" Sőt inkább ! a lelkészi möködésnél az élet 
ellenkezőt mutat. A hol több pap van, kevés kivétellel, pár-
toskodás, szeretetlenség uralkodik, s a legjobb esetben f e -
szültség a lelkészek között, a közügyekre nézve pedig 
zsibadtság. A Sz. K. ur által feltételezett vállvetö munkás-
ság ellenében külön érdekek, nem egyezhető nézetek dol-
goznak és ugyanazért példák igazolják, hogy a több lelké— 
szü egyházban sem erély, sem buzgalom nem képes annyi 
jót teremteni, mint az egylelkészü gyülekezetben. S igy jó 
tapintatára mutat a catholica egyháznak azon intézkedése, 
hogy ugyanazon község papjai is külön körvonalzott e g y -
házkörrel bírjanak. — Sz. K. urnák e pontban kifejtett 
okoskodása is e szerint sántikál. 

Szép leckét ír elönkbe Sz. K. ur, emlegetvén az Idve-
zitö ama szavait „Vegyétek fel az én igámat stb." Köszön-
jük alássan; hanem szabadjon reménylenünk, hogy ha maj-
dan sikerülne meghivatnunk szent vallásunk egyik bajnokát 
Sz. K. urat oly egyház által, hol magának, vagy nejének, 
vagy gyermekének kellend meghúzni a harangot, mielőtt 
könyörgésre menne, — mert van i lyen! ujjal mutathatnék 
r e á ! melynek jövedelméből, kivált gyermekes család, c s e -
lédet sem tarthat, a lelkészettel pedig még a haranghűzás 



is összeköttetésben áll, — szabadjon, mondom, reményleni, 
hogy eljövend a szegény lelkészek közé, hogy példájával 
mutassa meg, miként kell a jézusi keresztet, a szegénységet , 
valóban papi lelkesedéssel tűrni s benne munkálkodni. 

Sz. I{. ur mondja: „Ha hivatalnok, hadd panaszkod-
j é k ; ha Istenben bizó szolga, nem fog stb." Guny e z ! s z e -
rencsés körülmények közt élőtől a szegényekhez. Mire ama 
cigány szavaival felelek, miket ez a mezitlábát szép piros 
czizmának nevező s batárban mellette elrobogott urnák v á -
laszképen adott: „Könnyű azs urnák az iveges hintóból 
besílni." 

Sz. K. ur sehogy semtud megszabadulni azon r ö g -
eszmétől, hogy a tagosítást pártolók gazdagodásért eped-
nek, mert 715. lapon az ismeretlen cikkírót ismét azzal 
gyanúsítja, hogy kérdések kérdésévé teszi a gazdagodást. 
— E méltatlan gyanú kénytelenit Sz. K. úrtól azt kérdezni : 
„Talán minden egyházat Kun-Sz.-Miklóshoz hasonlónak, 
vagy csak kevéssel kisebbnek képzel? S mivel 10 — 12 
tálas dalidóról beszél, nem hiszi, hogy nagyszámú s z e g é -
nyebb paptársainknak az elavuló s rongyolni kezdő köntös 
helyett is alig telik ujat venni, nem hogy oly nagyszerű 
lakmározásokra telnék, minőkről álmodozik! 

Hivatkozik Kálvin csekély fizetésére, mit Genf neki 
adott. De talán mellékesen a konyha felé kerülve, mint az 
ajándékot nyiltan elfogadni nem akaró hivatalnok házához, 
bevándoroltak teljesen kielégitő mértékben az accidentiák^ 
olyformán, mint a bodrogközi papokhoz ininden háztól a 
disznólábak, sódarok s egyebek oly számban, hogy család-
jaik el sem fogyaszthatják saját asztaluknál. — Vagy oly 
alakban, mint T. Keszibentett egy uri hallgató lelkészével : 
kölcsön kért 5 üres hordót szüret idején, és szüret után 
megtöltve küldte vissza azokat. Mert ha a nagy reformá-
torral ilyesmik nem történtek, s mégis a kevéssel m e g e l é -
gedés példaképéül álliltathatik fe l : nagyon érdekes lenne, 
ha Sz. K. ur magát megszegényitvén, reducálná becsületes , 
nem mondom gazdag fizetését a Kálvin chartájára, — hogy 
mi szegény papok megszégyení te tve lesüthetnénk s z e -
meinket ! ! — Ha már idézett tekintélyt: jobb lett vala a J é -
zust idézni. S vállalkozhatnék csak példa kedveért is arra Sz. 
K. ur, hogy egyházának jogerejü dijlevelét elszakítva, hall-
gatói közt csak házról házra járva élősködnék: ez még 
apostolibb jutalma lenne a lelkipásztorságnak a Kálviné-
nál is. 

Sz. K. ur a sóhajt is eltiltja a lelkész ajakáról, mert 
szinte a csak hivatalnok s nem Istenben-bizó szolga p a -
naszkodhatik. Hát a Jézus, midőn felkiáltott ,,En Istenem! 
miért hagyál el ennyire engem" mi volt? hivatalnok-e 
csak, vagy atyjában hivő gyermek, Istenben bizó szolga 
mindamellett is ? 

Veszedelmes eszméül tünteti fel Sz. K. ur további 
amaz állítását: „a filiákon jobb az erkölcs." Azt én sem 
merem állítani átalánosságban, hogy jobb volna, de azt 
igen, hogy a pap irányában jobb, — ott kedvesebb is a pap, 
mert nincs alkalma a leányegyháznak mindennap az u n a -
lomig találkozni. A nem minden percben élvezhetön-kap-
kodás emberi természetünk g y e n g e s é g e . — Debrecennek 

egy nem régen meghalt lelkésze, hatalmas egyházi szónoka 
évenként 5 — 6 - s z o r lépvén szószékbe, annyira áhított volt, 
hogy az ö prédikátiói mindig megtelték hivőkkel a temp-
lomot. - - De hogy a filiákra térjek vissza, szeretettebb 
annak körében az egyház szolgája azért is, mert a rosz 
emberek általi sértegetés s ebből eredhető kedvetlensé-
geknek sincs gyakori alkalma. 

„ A légben rejtező és érlelődő eszmétől fél Sz. K. 
ur, mely meghódítván az álladalmat, nem fogná kötelezni a 
polgárokat arra, hogy bármelyik felekezethez tartozza-
nak." Ha csakugyan bekövetkeznék is ez az idő, mint 
mondatik : „az egyház soha sem fog elveszni: tehát az az 
eset álland elő, hogy a ki a vihar alatt össze nem roskad 
le^késztársaink közül, az nyájteremtésre fog hivatni lelke 
sugallata nyomán. S ha teremt, lesz gyülekezete. A ki p e -
dig a helyett, hogy a hullámok közül biztos révpartra v e r -
gődnék, még ideig óráig sem tudja magát fentartani a vizek 
felületén, s elmerül : bukását fájlalhatja az élvemaradó, de 
az igazság diadalát az ő halála bizonyára nem fogja k é s -
leltetni * ) . Az életre termett eszme a vihart kiállja, s f en -
tartandja magát világ végezete ig ; az idétlen nyomorék s z ü -
lött, vagy roskatag testben sinlődő elvénült öreg kívánato-
sabb, hogy sírba szálljon. Azért amaz, hogy ne l egyen 
terhe az államnak; azért ez, hogy szabadítsa fel intézmé-
nyeinek önsúlya nyűgéből azokat, kik abban üdvöt ha k e r e s -
tek sem találtak. 

Az áradat által összegyűlt nép,ha magára hagyatik,hogy 
lehiggadjon,bizonyára tisztább fogalmakhoz jut, ha állami te-
kintély által sem kegyelt , sem üldöztetett hitbajnokok tanítása 
után önbelátása és lelki szükségletei szerint választ vallást. 
És a semmiféle tekintély s confessiók által meg nem kötött 
hitszónok, ha képes volt hívőket nyerni s minden állami 
védelem, de egyszersmind háborgattatás nélkül naponként 
területeket hódítóbbá teheti eszméit: jele, hogy életrevaló 
a mit hirdet s kívánandó, hogy éljen is ! Győzzön a mi jobb ! 
Ha egyszerre fel nem fedezhetné is valaki a valót, ha a 
tömlöc rabja nem nézhet is egyszerre vakulás nélkül a 
napba: igazságot szomjúhozó lelke valóban nem fog addig 
nyugodni, mig jobbnál jobb kinyomatál nem találandja fel 
hitéletének. — És az igy nyert gyülekezet fogja szívesen 
és emberül jutalmazni pásztorát; s viszont a tanításai szelle-
métől megélhetését feltételező lelkész fogja valóban épitni 
az erkölcsiség országát* 

A gyakran megujulható méltatlankodások lehetetleui-
tésén ne is igyekezzünk, ezt mondja, bár más szavakban, Sz. 
K. ur később, „ h o g y legyen alkalma a papnak a képmutató 
Farizeust és a világfi Sadduceust a jóra inteni s kötelessé-
gei teljesítésére buzdítani." Ez az okoskodás oda vezet, 
hogy a törvényszékek se gátolják az emberölést, mert k i 
találna menni a divatból, vagy tán helyesebben, forgalom-
ból, gyakorlatból, és akkor, hiába nagy hasztalan ott lesz a 
tiz parancsban, hogy „ne ölj !" vagy a szegény pap aztán 

* ) Jól mondja Gamáliel: „Ha Istentől van a tanács és do-
log, ti nem bonthatjátok fel , hogy Isten ellen ne láttas-
satok tusakodni; ha pedig emberektől, magától semmi-
vé leszen. Csel. IV. 1 7 . " 



nem is fog- prédikálhatni a gyilkosságról. Szegényen rajta 
vesz az e tárgyról fáradsággal irt munkája. — Oh bizony 
lesz mások testéből kihúzandó tövis is elég, ha szinte s a -
ját szívünket nem fogná egy is sebezni. Lesz elég gyom i r -
tandó, minek gyomlálására serkentsük hallgatóinkat, ha 
konkolyhintőt saját földünkhöz nem engedünk is k ö z e -
lileni. 

Azt is mondja Sz. K. ur, hogy a s zegénység és n y o -
morúság nem azonosok. Látott már sok szegény napszá-
most, ki verejtékes fekete kenyere mellől is szánakozva 
nézett az aranytól halvány gazdagra, s ebből azt következ-
teti, hogy az érzette, miszerint az a nyomorult, ki lelkileg 
koldus, s leggazdagabb az, ki megelégedett. Hát hiszi Sz. 
K. ur, hogy az a bizonyos szegény minden beszédje mellett 
is nem cserélt volna ama gazdaggal helyzetet? Én nem! 
Mert egy az, hogy az aranytól nem is sárgul meg senki, 
vagy ha átvitt értelemben, mértékletlen élet által megsár-
gul is, ugyancsak az arany meg is színesítheti józansággal 
párosult orvosi segély utján (bár nem mindenkor) ! — és 
a szegény ember nem is logicázik olyan nagyon, mint Sz. K. 
ur. . . . gondolja! S még ha gyógyithatlan nyavalyában 
látja is a gazdagot, övéihez való nagy szerelméből, hogy 
gyermekeire hagyhassa a képzelt vagy valóban meglevő 
kincset : szivesen átvenné az uradalommal együtt a be teg -
séget is. — Én szinte hallottam zsiros pirítóssal reggel j ó l -
lakott embert a rözsetüz mellől felkeltében igy nyilat-
kozni : ,,Most már ö felségével sem cserélnék ! u De beszéd 
ez csak. Kináltatott volna meg hát egy telek földdel: talán 
azt is felfogadta volna, hogy pirítóst többet nem eszik. A 
gazdagság terhei, bajai, veszélyei emlegetésére sóhajt ugyan 
a s zegény; de szívében (persze ! a terheket oda nem gon-
dolva) olthatlan vágya van boldogabb állapotra*). 

Veszedelmes segélynek mondja Sz. K. ur a l e lkész-
ségek tagosítását, még pedig oly veszélyesnek, mely a túl-
terhelés miatt sülyedö hajóról legelőször is a kormányke-
reket vetné ki. Én ellenkezőleg vagyok meggyőződve. — 
Hadseregünkben az ütegkocsik 1849 - ig négykereküek v a -
lának, s alig tudánk velők a szük területeken megfordulni, 
többször a felfordulás veszélyének tétettek ki azok, s miu-
tán megmutatták az orosz hadak, hogy kétkerekű szekere-
ken könnyebb, biztosabb álló helyében megforditni az üte -
get, és célszerű készítéssel csaknem annyira terhelhető 
a két kerék, mint a négy: azt hiszem, minden szakértő be -
látja, hogy a gyorsan tehető mozgás szempontjából, kivált 
kevésbbé kedvező táborhelyeken, szük téreken végetlenül 
előnyösebb ez. S mi történik akkor, midőn 4 kerék helyett 
kettőt használnak ? a megmaradt kettőhöz illesztik a kor-
mányrudat s punctum. Igy áll a dolog az affiliált egyházak-
kal is, kivétetvén, vagy Sz. K. ur szerint kivettetvén a kor-
mányzó első kereke, melynek nyomába jár a hátulsó, — k é -
pesittetik a megmaradóit a távol levőnek helyét pótolni, ily-

* ) Volt arra is eset, hogy az élet veszélyeztetésével járó 
betegség orvoslását 4 bankó forintokba kerülőnek 
nyilvánító sebész ily választ kapott a betegtől: , ,Inkább 
dögöljek meg uram ! ugy a hogy vagyok." E. A. 

formán: A lelkészi hivatalok tagosítása után megürült pap-
lak tétetik, tanitói lakká, az iskolai fundus pedig nevelési 
tökévé, ugy a tanítókat illőn dijazó, mint az iskolai f e l s ze -
relés költségeit fedező alappá. — Mely, földilleték által is 
nagyobbittathatván,biztosítékul szolgálna egyszersmind arra, 
hogy az egyházak képzettebb tanítókat nyernének, mert 
nagyobb dijért nagyobb az ösztön a készületre. Hiába: 
kétségbevonhatlan, hogy a pályadijak, valamint más té-
ren eredmény nélkül nem maradnak itt is versenyt 
idéznek elő. S ki tagadhatja, hogy igy lelkipásztor 
nélkül is különb egyház áll elő, mintha a nyomorba 
sülyedett, semmi üdvös eszmét fel nem karolható, pénz-
hiány miatt mindig veszteglő kis egyház 6 lelkipásztor 
által nyerne vigaszt, tanácsot, oktatást s egyebet. Kell 
előbb jó iskolának s a nevelés kellékeinek minden tekintet-
ben megfelelőnek lenni, hol a vad alanyokba a lehelő legf i -
nomabb fajú ágak oltassanak. Mert az igy nevelt fák széthor-
datva, minden további gond és kertész keze nélkül is éde -
sebb gyümölcsöket hoznak, mint a beoltatlanok. Tudjuk 
ellenben, hogy a vén ágba nehezen fogan, s ha az iskolá-
ból szilaj, vad természettel kikerült fiatal, szívós férfikorá-
ban kerül metszökés alá (mert addig cselékhedik, vagy 
különben is a jót fontolgatva nem kereső gondatlanság ko -
rát éli), hiába nyesegetjük a fattyú és oldalhajtásokat, a 
gyümölcs ugy is fanyar lesz. Bojtorjánról ki szedhet 

figét ? 

De legyen e lég ennyi! Bezárom cikkemet azon nyi -
latkozattal, hogy a leckét csak szegény lelkésztárstól s z e -
rettem volna hallani. Igy azon meggyőződésben élek, hogy 
a ki az egyházak tagosítása ellen van, az vagy rajongó 
fanaticus, vagy apostoli buzgóságot utcák szögletein alFec-
taló szenvelgő Farizeus, vagy a világot rózsaszínben látó 
poéta. 

Isten velünk ! Édes Ábrahám 
f.-ábrányi ref. lelkész 

—^Oss-

ISKOLAÜGY. 

TANITÓKÉPEZDEÜGY. 

Jun. 12. és 13. tartotta a békési ág. egyházmegye 
esperesi gyűlését Nagylakon, hol az igazgatást illető kér-

* ) Szerkesztői elvemhez hiven nem akartam e magában 
figyelemre méltó cikk folyamatját csillagozás által fé l -
beszakítani, sem szövegét változtatni; de ki kell j e -
lentenem sajnálkozásomat, hogy szerző nem kisérte 
figyelemmel a lapnak e kérdésben eddig telt nyilatko-
zatait, mert akkor tudhatta volna, hogy Sz. K. nem 
Szász Károly, s nem ejtett volna szókat, melyek 
világosan Szász Károly igen tisztelt barátomra cé loz -
nak. — Egyébként óhajtanám, hogy a kik e lapokban 
irnak, mindig szem előtt tartanák, hogy prot. egyházi 
közügyek vitatásában soha ne azt nézzék, hogy ki 
mondott valamit, hanem mit mondott. Ezt az emberi 
tekintélyt nem ismerő protestantismus elve is igy 
hozná magával. Szerk. 



dések mellett a Szarvason felállítandó tanítóképezde tette 
a vitatkozásoknak legérdekesebb tárgyát. Ugyanis már rég 
oíiajtott tárgya az egyházmegyének egy tanítóképezde fe l -
állítása, de a mely az 1849-tö l kezdődött idők mostohasá-
gán mindeddig megtörött. Most azonban a kedvezőbb kö -
rülmények, a szabad kéz az iskolák igazgatásában és ,,az 
ág. hitv. tanárok tanácskozmánya által tett iskolaszerve-
zeti javas la tok"— melyek a gymnasium szervezésére ti-
z e n e g y egyént, kikből három segédtanár lehet, elégnek 
tartanak: azon kedvező helyzetbe hozták az egyházme-
gyét , miszerint elérkezettnek látja az időt a tanítóképezde 
életbe léptetésére; annyival is inkább pedig, mivel mig 
e g y részről néhány tanárszék üresen áll, addig más ré sz -
ről a jelenleg működő tanitóerökben oly egyének állanak 
rendelkezése alatt, kik a nevezett képezde vezetésében a 
legjobb reményekre jogosítanak. De hogy a gymnasium 
ekképen hátrányt ne szenvedjen, az illetőket uj erők fogják 
pótolni. S erre nézve Mihálovics József, ki az 186°/i . évben 
már mint segédtanár működött, Benka Julius és Zsilinszky 
Mihály, kik tanpályájukat je lenleg végezik a német e g y e -
temeken, indítványba is tétettek. 

A tanítóképezde minél előbbi, még a következő 186 y a . 
iskolai évben leendő felállithatása tekintetéből nt. Torkos 
Károly esperes april 3. egy bizottmányi gyűlést hívott 
Össze tanárok lelkészek és tanítókból, hogy a gymnasium 
és tervezett seminárium egyesítésének fontos ügye felett 
tanácskozzanak. Itt először az alapszabályok állapíttattak 
meg, azután a megkívántató tanerők és eszközök vétettek 
tárgyalás alá, majd végre az ut és mód, t. i. hogy a terv 
miként vitethessék keresztül az egyházak ujabb terhelése 
nélkül, lön megvitatva. A bizottmány tanácskozmánya 
eredményeinek a senioratus előtt minél tisztábban való fe l -
tüntethetése végett nem csak hogy jegyzökönyvet veze -
tett, hanem még kebléből egy választmányt is nevezett ki, 
— tagjai levén Horváth Sámuel volt esperes, Gaal Dániel 
tanitó, mindketten Tótkomlósról, és Petz Julius mezöberé-
nyi lelkész, a végre, hogy a gyűlésig egy összefüggő tu-
dósítást s vele egyetemben egy átalános alapvonások-
ban kimutatott tervet készítsenek. 

A tudósítás lényege röviden e z : 
A tanitóképezdének mint ilyennek a gymnasiumtól való 

szétválasztása már csak azért sem volna helyeselhető, mi-
vel az azon színezetet hordozná magán, miszerint az 
irányadó tényezők nem tudtak tisztába jönni a fetett, hogy 
e g y oly intézetnek, minő egy seminárium, célja és elve a 
dressura-e, vagy pedig a nevelés. De nem helyeselhető 
továbbá azért sem, mivel igy a növendékek a gymnasium 
kebléből kiszakittatván, minden átmenet nélkül ültettetné-
nek át egy egészen ismeretlen intézet földjébe. A szaka-
dást s az ebből származott hiányt semmi közvetítő, semmi 
ügynevezett praeparandia sem volna képes kipótolni. To-
vábbá a szétválasztás ellen szól még azon körülmény is, 
hogy ez által a növendékek még oly időben kénytelenit-
tetnének tanpályát választani, a midőn még az érettség kora 
hiányzik. Ezért a bizottmány teljesen ellene van a 4-dik 
gymnasiumi osztályból a tanitóképezdébe való átmenetel-

nek. De nem helyeselhető végre azért sem, mivel ez által 
a gymnasium és a tanítóképezde növendékei közt bizonyos 
kast-különbség jöne létre, mely szinte nemkívánatos. 

Ezek után a bizottmány teljesen ellenzi a tanitóképez-
dének a gymnasiumtól való szétválasztását, mig ellenben 
az önálló és mélyebb tudományosságra emelkedhetés és a 
teljes érettségi korra, — hol az ifjú már szabadon határoz-
hat tanpályája felett, s mely a philosophiai tudományokra 
való átmenetelnél kezdődik, — eljuthatás szempontjából a 
szoros összeköttetést javasolja annyival is inkább pedig, 
mivel mig egy részről a gymnásiumnak célja az, hogy az 
ifjút a magasabb tudományok tanulmányozására előkészítse, 
belőle ágazván ki minden tanpályák, igy a seminariumi i s : 
addig más részről meg az, hogy humanisticus képzés ál -
tal a szív és jellemet egyaránt kifejtse, — s ezeknek pedig 
mindegyikére, az ész, a SZÍVÓS és tiszta jel lem kifejtésére a 
tanítóknak szükségük van, sőt bennök, mondhatni, e lenged-
hetlen kellék. 

De ezen szellemi oldalak mellett nem téveszté a b i -
zottmány az anyagiakat sem, melyek szinte nagy befolyás-
sal vannak a tanpályák választására, mondván, hogy a ki a 
társaséletben szerényebb pályát választ, szükséges, hogy 
az rövidebb időt és kevesebb anyagot vegyen igénybe, 
mint más fényesebb pályára törekvő. 

E szempontot is tekintetbe véve, ugy formulázta most 
már a bizottmány javaslatát, hogy a képezdei pálya, bár 
más tanpályákkal, melyek csak a gymnasium bevégeztével 
kezdődnek, ez is egy alapon nyugszik, már a gymnasium-
ban megkezdődjék, ugy hogy a 7-dik és 8-dik osztályban 
a leendő tanitók az úgynevezett classicus nyelvek tanulása 
alól, mely hetenként 6 — 1 0 órát veszen igénybe, fe lmen-
tessenek, s helyette addig szaktudományuk elméleti r é szé -
ből, Paedagogica, Didactica, Methodica és vallásból (bibliai 
bevezetés, bibliaismertetés, bibliatörténet, egyháztörténet 
a reformatio története, különösebben pedig a hazai), ének- , 
zongora- és orgonálásból vegyenek oktatást, a többi g y m -
nasiumi, különösen pedig a philosophiai tudományok hall-
gatása szinte kötelező erejű levén. S ha e szerint két év 
alatt az elméleti tudományok elvégeztettek, a harmadik 
gyakorlati évben a növendékek a népiskolákban előforduló 
egyes tantárgyak módszerének elmélete mellett az elemi 
iskolákban a tanítóképezde igazgatójának felügyelete alatt 
a rendes tanitó oldalánál gyakorlati oktatásban is részes i t -
tessenek. Az előadottak nyomán óhajtja a bizottmány annak 
kimondását: hogy a tanítóképezde három évi tanpályájával, 
bár saját, az iskolai tanácstól függő igazgatással bír, a gym-
nasiummal egyesitett önálló szerves egészet képez. 

A bizottmány ezen indítványát az e g y . m. gyűlés e l -
fogadván, a válaszadás határidejéül a segédtanárokat i l le -
tő leg jul. 31 -é t tűzte ki. A többi szervezésre vonatkozó 
dolgokat, minő a gymnasiummal való egyesítés , a tanerők 
elrendezése stb, a szarvasi gymnasium iskolatanácsára 
bízta. 

Nagyon érdekes volt még „az ág. hitv. tanárok ta-
nácskozmánya által tett iskolaszervezési javaslatok" fo ly -
tán bemutatott előterjesztés intézeteink vezetésének utja 
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és módja felett, a mely legalább a zsinatig azon módon 
el is fogadtatott, kivévén a vallástanitásra vonatkozó j a -
vaslatot, melyre nézve a szarvasi gymnasiumban használt 
gyakorlat lön megerősitve. 

A 7-dik és 8-dik osztályban a geographiának és a 
históriának külön tanitása lön elfogadva, de ugy, hogy az 
egyik évben az általános földrajz és történet, a másikban 
pedig a hazai történet és földrajz tárgyaltassanak. 

A mult évi Orosházán tartott gyűlésen a segé lyegy-
let felállítási tervének kidolgozására kinevezett bizottmány 
szinte előterjesztvén javaslatát: az egészen a Gusztáv 
Adolf-egylet szervezési mintáját ájánlja. Elvileg ez is e l fo-
gadtatott, de az egyházak eddigi szokásos használataikban 
meghagyattak. 

A többi dolgok kisebb nagyobb mértékben mind a 
beligazgatásra vonatkoztak. Pecz Gyula. 

A nyíregyházi evang. tanitó-képezde-igaz-
gatóságától e napokban vettünk egy levelet s 
illetőleg tudósítást, melyben megkérettünk, hogy 
a mellékelt tudósitványból annyit közöljünk, 
mennyit célszerűnek s az olvasó közönség előtt 
érdekesnek találunk. Véleményünk az, hogy az 
ily közléseket lehető terjedelemben kötelességünk, 
közölni s reményijük, hogyha ebbeli tisztünk-
ben ekkép járunk el, t. dolgozótársunknak bele-
egyezését ugy most, mint máskor is kinyerjük. 

Szerk. 
A nyíregyházi evang. tanitó-képezde-igazg atósága jelen-

tésének főpontjai. 
Nagytiszteletü és nagytekintetü egyházkerület! 

Második éve immár elmúlt, hogy a tiszai evang. tanitó" 
képezdének igazgatója vagyok, és a körülményekhez u g y ' 
mint tehetségemhez képest minden törekvésem oda volt 
irányozva, hogy az intézetet, ha azt rögtön virulásnak nem 
is lehet indítani, legalább zsenge életét fentartsam. 

A képezde mult évi élete kevésben különbözik annak 
első évi folyamától, mindazáltal szabad legyen kötelességem 
szerint a nt. és nagytekintetü kerületi gyűlés elébe e k ö -
vetkezőket terjesztenem : 

1. A mult iskolai évben a szükségelt tanerők hiánya 
miatt más növendékeket fel nem lehetett venni, kivévén 
Üveges György nevü árva ifjút rendkívüli tanulóul, kit t. 
Demeter János s.-kazai lelkész ur — nagylelkű segé lyéve l 
biztatva — küldött Nyíregyházára, a nélkül, hogy e s e g é -
lyezést a t. lelkész ur teljesítette, vagy talán teljesíthette 
volna, s kit szülő helyére visszaküldeni, a könyörületesség 
ugy, mint a lelkiismeret egyaránt tiltott. 

2. A tanulók létszáma öttel megfogyott, nevezetesen 
Scherlacher Károly a mult évi nyári szün-idöben magán-
körülményei miatti elkeseredésből bakkancsosnak csapott 
f e l ; — Patziger Pál Ózdon, Droppa Albert Kükemezőn, 

Bobcsek Samu Korponán, Iíresz János pedig Tállyán nyer-
tek alkalmazást. 

3. A tanulók szorgalmát s erkölcsi magukviseletét 
illetőleg panasz alig lehet. Azonban ez idén is bebizonyult 
az, hogy csekély előkészülettel biró s csekély tehetségű 
ifjakkal a baj nagy, a nélkül, hogy az eredmény arányosan 
e légséges ,vo!na. 

Általánosságban elmondható, hogy a könyvnélküli 
tanulás kielégítő vala, a tananyag önálló feldolgozása, 
alkalmazása pedig az igényeknek egészben meg nem felelt. 
Igaz ugyan, hogy a tanfolyamból még egy év hátra van, és 
sokat lehet még az alatt elérni, de a mechanicus ü g y e s s é -
get az orgonálásban néhány ifjak—kiknek száma azonban 
igen csekély — aligha meg fogják szerezhetni. — Oka 
ennek egyszerűen azon körülményben rejlik, hogy ezen 
illetők a zenészeiben semminemű előismerettel ellátva nem 
voltak, — de különben is ehhez képességgel nem birnak. 

4. Az 1 8 6 0 — 1 - i k iskolai évben a tantárgyak a k ö -
vetkezők valának: 

a) Luther Kátéjának utolsó három fejezete Herder 
magyarázata szerint, hetenkénti két órában. 

b) 0 szövetségi történetek Dinter szerint, hetenkénti 
2 órában. 

c) Egyházi ének, szám szerint 40, Ritter szerint h e -
tenként 2 órában. 

d) Neve lés - és oktatástan Schwarz-Curtman szerint 
(különösen vallásbeli tanulmány és az irvaolvasásnak metho-
dicája) hetenként 3 órában. 

e ) Számvetés Grube szerint, hetenkét 2 órában. 

0 Világtörténelem Bredow szerint , hetenkénti 2 
órában. 

g ) Természettan Crüger szerint, hetenkénti 2 órában. 
h) Orgona melletti önálló éneklés, második félévben, 

hetenkénti 2 órában. 
i) Magyar- és német nyelv az ujabb tanmódszer 

alapján, hetenkénti 4 órában. 
k) Tót nyelv Tomek szerint, hetenkénti 2 órában. 
1) Orgonálás Ritter szerint, hetenkénti 12 órában. 
Ezen tantárgyak közül az első 9 - e t tanította az 

igazgatótanár Noszágh János, — a 10-ket Brocken Lajos 
tiszteletes, — 11-ket t. Szenífy Gyula ur. 

5. A tanulók legnagyobb előmenetelt a nyelvekben, 
számvetésben s orgonálásban tanúsítottak. 

6. A tápintézetben 15 ifjú étkezett, még pedig ugy, 
hogy ezeknek legnagyobb része ingyen-étkezést nyert. — 
A tápintézet kizárólag jótékony adakozásokból tartatik fen, 
— s e tekintetben a nagyérdemű evang. közönség s min-
den ügybarátnak hálás elismerését nyilvánosan jelenti ki 
az igazgatóság. 

7. Miként a mult évben, ugy ez idén is nemes Nyír-
egyháza városa a képezdének 50,000 • ° j ó földet adott 
használatul, miért is a képezde igazgatósága kedves k ö t e -
lességének tartja nyilvános háláját ezúttal is kifejezni. 

8. Dacára annak, hogy a protestáns jótékony adomá-
nyozások oly sokoldalulag s oly gyakran vétetnek igénybe 
— ezen érzülete a protestáns közönségnek hála Isten — 



nem csökkent. — Tanúsága ennek azon körülmény is, hogy 
képezdénk épen ily jótékony adakozás utján reményli bir-
tokába juthatni — egy nagyobbacska s körülbelül 4 — 5 0 0 
ft. értéket képviselendő — orgonának. 

Noszág János 
igazgató tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Protestáns egyházi népkönyvtár. 
Szomorú való tehát, hogy az egyházi népkönyvtár 

megszüntettetett a mit N. Sz. S. ur a Prot. Egyh. Isk. Lap 
24-dik számában röviden közlött, azt az immár hivatalos 
uton kezeimhez jutott fötiszteletü tiszántúli egyházkerületi 
gyűlés kinyomatott jegyzökönyve 76-dik számából bőveb-
ben olvasom, s ugy hiszem, velem együtt igen sokan fájdal-
mas érzéssel olvassák, mert alig képzelhetek protestáns 
embert, ki önmaga előtt ne pirulna, midőn olvassa, annyi-
val inkább mi tiszántúliak, hogy Debrecenben folyó 1 8 6 1 -
dik évi april 20-kán kimondatott: a megindításkor üdvösnek 
talált, s biztosnak látszott számításra fektetett vállalat, mind 
szellemi mind anyagi tekintetben tapasztalt részvétlenség 
miatt megszüntettetik. 

Sokkal kisebb vagyok, mint a főt. superintendentia 
határozatát bonckés alá venni bátorkodnám, sokkal inkább 
tisztelem egyházi elöjáróimat, mint feltehetném rólok, hogy 
bármily, főleg pedig az említett ügyben hozott határozatu-
kat komoly megfontolás nélkül tették volna; de mégis l e -
hetetlen ez ügyben szót nem emelnem, mert az fáj nekem, 
hogy letörölhetlen szennyfolt esett rajtunk, mely a milyen 
meggyalázó, épen oly káros. Megszégyenítő, hogy egy négy 
füzeikéből álló olcsó munka szellemi és anyagi részvét -
lenség miatt szüntettetik meg ily nagy egyházkerületben 
mint a tiszántúli; — káros, mert az olvasással nem örö -
mest foglalkozó, vallásos könyvek olvasásában még inkább 
nem gyönyörködő népnek nem nyujtatik alkalom a le lkiek-
beni erősödésre, hanem továbbra is tudomány nélkül ha-
gyatik, hogy elveszszen. 

Üdvösnek találtaott megindításakor e vállalat, igen, 
mert a lelkes őrállók előtt lebegett az apostoli parancs: 
^vigyázzatok, mert a ti e l lenségtek" mint az ordító orosz-
lány, szélyel jár, keresvén, kit elnyeljen, kinek ellentálí-
jatok, erősek lévén a hitben." 

Üdvösnek találtatott, hogy népies olvasmányok által a 
tisztább vallás alapigazságaival a nép jól megismerkedjék s 
azokkal örömest foglalkozzék ; — üdvösnek találtatott, hogy 
egyháza múltját, jelenét ismerje; üdvösnek, hogy hasztalan, 
sőt káros idözésektől elvonatván, hasznos olvasmányokat 
kapjon, melyek gyönyörködtetve oktassanak : — és fájda-
lom ! e vállalat szellemi és anyagi részvétlenség miatt m e g -
szüntettetett. 

Megfelelt-e teljesen kitűzött céljának e vállalat rövid 
kétévi folyama, nem feladatom ezúttal fejtegetni! — az 

első évi folyam szakértő által biráltatott meg a Prot. Egyh. 
Isk. Lapban, a második évfolyam bírálat tárgya nem volt 
tudtommal. — Legyen szabad csak annyit mondanom e t e -
kintetben, hogy ha szinte minden magasabb várakozásoknak 
nem felelt is meg a mii, a nép előtt e l éggé kedves olvas-
mány volt, és idővel a munkálkodók bele jővén a népies i r -
modorba és tárgyakba, e vállalatnak áldást árasztó nyoma 
meglátszott volna a protestáns népen: épen azért fáj, hogy 
megszűnt, fáj, hogy egy kerület, mely nyolcadfélszázezer 
lelket számlál, nyíltan kimondja, miként nem képes fentar-
tani e szükséges és üdvös vállalatot, nem képes szellemi 
részvétlenség miatt. 

A tiszántúli egyházkerületben van 551 anyaegy-
ház, egy főiskola, 6 algymnasium, s ezekben rendes és s e -
gédlelkészek, tanárok és tanitók szép számmal, s ezeknek, 
ha már a nagyszámú világi mivelt protestáns híveket nem 
vesszük számba, ezeknek szellemi részvétlensége miatt bu-
kott meg a vállalat; — súlyos teher uraim, melyért Isten 
ítélőszéke s önlelkiismeretünk előtt felelősek leszünk és va -
gyunk. — Igaz, hogy nem adatott mindnyájunknak oly írói 
képesség, mint K. Tóth Mihálynak, Baksaynak, a két R é -
vésznek, s más jelesebb dolgozó társainak a népkönyvtár-
nak és egyházi irodalomnak, de talán mégis kisebb-na-
gyobb sikerrel lehetett volna működnünk nekünk is, har-
mad-vagy negyedrendű pásztoroknak, kik hivatva v a -
gyunk, szóval írással és tettel munkálni az egyház felvi-
rágzását. —Vagy talán igen sokaknál kisszerű foglalkozás-
nak látszott a nép számára dolgozni ? — gondolják meg az 
ekként vélekedők, hogy az egyház alapja a nép, és ha az 
alap erős, csak akkor biztos az épület; és igy a látható 
egyházat alkotó nép kezébe, a harcoló anyaszentegyház 
hívei használatára nagyon szükséges adni hitelveinkkel 
megegyező olvasmányokat, tiszta igazságokat a vallásos 
ismeret terén; — és a nép nem marad hálátlan, mert ha 
szinte kezdetben, szokatlan lévén előtte a komoly szellemi 
foglalkozés, részvétlennek vagy épen hidegnek mutatkozik 
is, lassanként megszokja s később örömmel fogadja, l e g -
alább én ezt tapasztaltam, mind a protestáns naptárral, 
mind a protestáns népkönyvtárral. 

Ha más hitfelekezetek mozognak e téren, vallásos-
ságot ébresztő olcsó könyvekkel bőven látják el hitfeleiket : 
avagy szabad-e nekünk végkép félbenhagyni az elkezdett 
vállalatot? Mulaszthatlan kötelesség hitrokonink, a kevés 
miveltségü nép kezébe vallásos erkölcsi könyvet adni, 
melylyel családi körükben foglalkozzanak, az iskolában és 
templomban nyert tanúságokat tovább fej leszszék; — én 
megvallom őszintén, inkább morális kényszert használtam 
volna a superintendentia helyzetében a szellemi erők 
közremükédése eszközlésére, mint kimondtam volna a szel-
lemi részvétlenséget. 

De talán nem is annyira szellemi, mint anyagi rész -
vétlenség miatt szűnt meg e vállalat, legalább a j e g y z ő -
könyv szavaiból inkább ez tűnik k i : — Jánosy Károly ur 
alapítványi igéretét be nem váltotta, az esperes urak e g y -
házmegyéjükre számított példányaikat át nem vették, ennél-



fogva pénzhiány miatt nem folytatható, 1200 ft. tartozás 
fedezetlen áll. 

Hogy t. Jánosy ur nagybecsű ajánlatát be nem fizette, 
ezen csudálkozom, ismerve, tapasztalva az ö lelkes buzgal-
mát az egyházi dolgok körül lefolyt nehéz időkben, — 
tudva, mily szempontból tette indítványát és ajánlatát; — 
talán oly akadály szülte a fizetés elmaradását, mi könnyen 
elhárítható lesz, és Jánosy ur ápoló karjaira fogadja g y e r -
mekét, s nem hagyja örökre meghalni kedvelt szülöttjét, 
az áldott eszmét: hogy mi is mozogjunk, mikor mások s e -
besen haladnak. 

Az egyházkerület számítása biztosnak látszott a nép-
könyvtár kiadása ügyében, ez igaz, de előre féltem tőle, 
hogy a kivitelben meg fog bukni, mert a végrehajtó espe-
res urak nem fejtenek ki elég erélyt: s ime az eredmény 
meg is mutatta, nem akarok példákat említeni fel, hanem 
azt mégis nagyon szeretném, ha a szerkesztő és kiadó 
urak számadása világ elébe bocsáttatnék oly tiszta kimuta-
tással, hogy abból mindenki láthatná, melyik egyházmegye 
hány példánynyal vett kevesebbet, mint tartozott: ugy hi-
szem, lesz elég, kivált ha még az is figyelembe vétethetnék 
s elkülönittethelnék, hogy egyes lelkesebb egyházak hivei 
a biztosítani tartozott Összegnél mennyivel vettek többet, 
mert egybeolvasztván, ezeknek részvétök, buzgóságok pó -
tolta más egyházak híveinek részvétlenségét és hidegségét, 
mely részvétlenség és hidegség honnan ered, nem fe j tege-
tem, mert hiszen ugy is tudja mindenki. 

Ily kedvezőtlen körülmények között, hogy több z a -
var ne idéztessék elő, jól tette a föt. superintendentia, hogy 
megszüntette a népkönyvtár kiadatását; — de a megszün-
tetés csak felfüggesztés legyen, mielőbb hozassék tisztába 
ez ügy, és a jövő 1862-dik évre indittassék meg ujra. 
Legyen szabad esdekelve kérnem a superintendentiát a 
népkönyvtár ujolagi megindításáért, mert ugy hiszem, ná-
lamnál jobban átlátják, mily szükséggé vált hazánkban prot. 
híveink kezébe gyönyörködtetve tanitó vallásos olvas-
mányt adni. — Ha némi módosítás kívántatik a szerkesztés-
ben, ám tétessék meg, a mennyire lehet tétessék elég a kü-
lönféle kívánalmaknak, csak a legfőbb cél, a nép vallásos 
ismeretének protest. szellembeni mívelése, emelése, a tiszta 
erkölcsiség felvirágoztatása soha szem elöl ne tévesztessék; 
ezért, ha szükség, külhoni, idegen nyelven irott munkák is 
fordíttassanak át s adassanak ki. 

Ha a sárospataki tudományos füzetek folynak szép 
rendben, miért ne folyhatnának a népkönyvtár füzetei is, 
hiszen ennek több olvasója volt és lesz. 

Az egyház és vallás jelene és jövője megkívánja, 
hogy az üdvös vállalat phönixként uj életre ébredjen és a 
szennyfolt letörölve, a támadt hézag, a nagy hiány kipó-
tolva legyen. Ha egyátalában nem birná fentartani a t i -
szántúli superintendentia, egyesüljön a négy, vagy az összes 
magyarországi protestantismus ; közös a szükség, közös a 
kötelesség, egyesült erő nyújtson balzsamot és erőt. 

Ezek igénytelen szavaim, uraim! egyházunk elöljárói! 
a népkönyvtár ügyében, ne feledjétek Jóel próféta szavait: 
„Elvész a nyáj, melynek élése nincs," azért hát Pál apostol 

tanácsa megtartandó: „Viseljetek gondot az egész nyáj -
ról, melyben a szent lélek titeket vigyázókká tesz az I s -
ten anyaszentegyházának legeltetésére, mert jönek ti k ö z i -
tekbe gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, söt ti 
körületek is támadnak, kik ellenkező dolgokat szólnak, 
hogy a tanítványokat eláltassák." Csel. 20, 28. 29. 30 . 

Midőn bizton hiszszük, hogy a fentebbi so-
rokban közlött szomorú hir, mely egy közhasznú 
és népszerű vállalatnak részvéthiánya miatt tör-
tént kora megszüntetését oly méltó és igazi pro-
testáns szellemtől áthatott feljajdulással adja é r -
tésünkre, velünk együtt minden jó protestáns 
keblét fajdalommal tölti el,—megkell vallanunk, 
hogy e fájdalom súlya ránk kétszeresen nehezül, 
a mennyiben a közügy veszteségén kivül még 
egy minket közelebb érdeklő ügyet is aggasztólag 
juttat eszünkbe. Nagy és fontos s talán egy 
szebb jövő küszöbén állunk, ugy nemzetileg, 
mint egyházilag; országos alkotmányunk szerint 
épen ugy, mint egyházunk autonomicus szerke-
zeténél fogva a legszélesb alapra fektetett nép-
képviselet alapján immár a nép tetemesb része 
is jogokkal bir, hogy a legfontosabb politicai 
és egyházi ügyek intézésébe, vagy mint választó, 
vagy mint választott, tehát közvetve, vagy köz-
vetlenül illetékesen befolyhasson. Ugyanazért, 
ha a jövőt kockáztatni nem akarjuk, sohasem volt 
nagyobb szükségünk rá, mint épen ma, hogy 
népünk öntudatát, érettségét és önállóságát min-
den kitelhető módon felébreszszük, kifejtsük és 
megszilárdítsuk. S ime, midőn azt lehetne hin-
nünk, hogy a hazának minden hű fia át van 
hatva a honfiúi kötelesség azon érzetétől, mely-
nél fogva buzditás, ajánlás és pártfogás által 
minden oly vállalatot támogatni és biztositani tar-
toznék, mely a közhasznú ismereteknek komoly 
és lelkiismeretes terjesztését tűzte feladatul; mi-
dőn azt kellene reménylenünk, hogy protestáns 
egyházunk minden tagja, átértve vallásunk szel-
lemét s különösen ma, midőn egyházaink ország-
szerte a valódi népképviselet alapján szerveztet-
nek, egész apostoli buzgósággal azon van, hogy 
minden olyan vállalatot, mely népünknél a keresz-
tyéni tudatot, az egyház iránti nagyobb érdekelt-
séget s a valláserkölcsös élet fejlesztését és ne-
mesítését tűzte feladatul, pártol, ajánl és terjeszt, 
s ha ilyen nem volna, annak létesítését sürgetné: 
szomorúan azt kell tapasztalnunk, hogy egy 



s tegyék ezt nem miértünk, hanem a közmivelt-
ség, az egyház és erkölcsi élet szent érdekeinek 
nevében, hogy az előfizetők számának szaporo-
dásával képesek lehessünk továbbra is és igy j ö -
vőre is ez egyetlen, olcsó ( l ft. o. p. félévre) 
egyházi népszerű vállalatot fentarthatni. Csak 
egy-két buzgó ügybarát minden községben, mint 
ezt néhány községről oly dicséretesen tapasztal-
juk, s mi biztosak vagyunk, hogy a siker az elő-
fizetők szaporodását illetőleg, s azon áldás, mit 
viszonzásul népünk közfelvilágositására nézve 
eszközölni óhajtunk, el nem marad Szerk. 

ilyen már létező közhasznú, olcsó és népszerű 
vállalat, egy oly egyházkerületben, mely nyol-
cadfélszázezer lelket számlál, anyagi és szellemi 
részvétlenség miatt megszűnik! Nem akarunk 
mélyebben azon okok nyomozásába bocsátkozni, 
melyek e szomorú jelenséget előidézték; elég ha 
velünk együtt mindenki sajnosan kénytelen érezni, 
hogy az szégyenitő egész felekezetünkre nézve 
s egyik hangosan beszélő bizonyítványa a szelle-
mi érdekeltség és egyházias közszellem hiányá-
nak, mig másfelől kétségbeejtő tanulság mind-
azokra s ezek közt ránk nézve is, kik egyházi és 
közmíveltségi ügyeink érdekében meginditott 
vállalatok kezelői vagyunk. Nem fogadhatjuk el 
ugyan alapos mentségül, de mégis felhozhatnék 
talán, hogy a „debreceni egyházi népkönyvtár1 ' 
inkább csak a tiszántúli egyházkerületre számított 
s annak már alapításakor ugy intézkedtek, hogy 
az mintegy csak azon kerület egyházi közlönye 
legyen s igy nem csoda, miután szűkebb körre 
volt szoritva, hogy megszűnt; hanem mit mond-
juk mi, kik ez év elején meginditott „HAZI KINCS-
TÁR4 ' -unkkal az egész ország, illetőleg egyetemes 
prot. hitfelekezetünk szükségét tartottuk szemünk 
előtt, annak részvétére támaszkodtunk, és dacára 
annak, hogy lapunk irányát és tartalmát illető-
leg naponként elismerő, hízelgő levelekkel tisztel-
tetünk meg, — mégis csalatkozánk annyira, hogy 
ha jobb remény fejében eddig nem tettük is azt, 
mit a népkönyvtár kezelői immár nyilvánosan 
kimondának, hogy lapunkat felfüggeszszük, ezen-
nel — mint azt már, fájdalom, többször tevők — 
kénytelenek vagyunk nyilatkoztatni, hogy ha a 
részvét és buzgóság néplapunk irányában ked-
vezőbben nem fordul, az előfizetők csekély száma 
s az e miatt reánk sulyosodó áldozattevés tovább 
nem birása miatt, mi is nem sokára hasonló 
sorsra jutunk. 

Felhasználjuk tehát ez alkalmat, és egész bi-
zalommal és reménynyel fordulunk még egyszer 
lelkésztársainkhoz, a tanitó urakhoz s átalában a 
községek míveltebb tagjaihoz s kérve kérjük: fe-
jezzék ki és küldjék be hozzánk egész nyíltsággal 
és őszintséggel kifogásaikat vagy helyeslésüket, 
igényeiket és óhajtásaikat lapunk irányát és 
szerkezetét illetőleg, — s ha tapasztalandották, 
hogy mi azoknak a legnagyobb készséggel eleget 
tettünk, legyenek rajta és kövessenek el mindent, 

.-Or 

BELFÖLD. 

EGY KIS UTÓHANG A JUNIUS 27-diki NYÍREGYHÁZI 
KÖZLÉSHEZ. 

Rendkívüli viszonyok, sokszor rendkívüli intézkedé-
seket is igényelnek. — Ily alapon jött létre a közlésben 
„törvénytelennek" nevezett nyíregyházi mostani presbyte-
rium is ; s hála az égnek, hogy mégis csak létre jött, s most, 
mint „tényleges hatalom" köréhez képest csakugyan m ű -
ködik is. — Mi, nyíregyházi uj lelkészek azt már igy 
találtuk, s szerencséseknek tartjuk magunkat, hogy hódolva 
az igazságnak kinyilatkoztathatjuk, miszerint hitünk és 
meggyőződésünk az, hogy azon három év, melyre az 
megválasztatott, vagy legalább létre jött, szerencsétlen 
egyházunk részére nem fog elveszni, azért, 

1. Mert ezen presbyterium több oly egyháztagokat 
is zár magába, kik az intelligens részhez tartoznak, nem-
csak, hanem ismert buzgóságoknál és képességűknél fogva 
ítélve, az egyház java felett híven őrködni protestáns k ö -
telességüknek tartandják.—-Csak Nikelszky Mátyás, Kacska 
János, Kovács Mihály, Mánik József, Schmal Károly, R i s z -
dorfer János (városi főjegyző) , Dencs János stb. tanács -
tagokat említem fel. 

2. Mert ezen presbyterium már eddig is bőven b e -
bizonyította , hogy a jó tanácsot , bár honnan jőjön, 
elfogadja és követi, egy némely nyugtalan (nem presbyte-
rek) szavára, kik itt-ott néha még a régi modor szerint 
próbálnak fellépni, egy cseppet sem hal lgat; miről tanús-
kodnak annak már eddig is életbeléptetett többféle üdvös 
intézkedései, mint p. o. az iskolák célba vett gyökeres 
szervezete , a hiányzó 4 tanitó isméti megválasztása iránti 
rendelkezés , az egyház zavarba jött pénzviszonyainak 
tisztába és kellő rendbe hozatala, a templom körüli kövezet 
letétele stb. 

3. Mert — s ezért hála legyen az egek Urának — 
már eddig is sikerült az egyházbeli intelligentia több t e -
kintélyes és befolyásos tagját, mint p. o. a buzgó Majerszky 
Lajos városi főbírót , az érdemkoszorus Kralowánszky 



András városi és egyházi veterán tagot, a derék Matheidesz 
Gusztáv iskolatanácsi uj világi elnököt s több másokat az 
egyház érdekeihez ismét közelebb hozni. És jó az Isten, 
jót ád még nekünk i s ! — Ö nem engedend szégyenbe 
esnünk az egész intelligens rész isméti megnyerését illető 
reményünkben sem, mert hiszem — és ezt bizonynyal a 
nyíregyházi intelligentia is jól tudja — az intelligens ember 
azért az, hogy intelligentia ját egyháza számára is g y ü -
mölcsöztesse, a multat feledje, háladatosságot az emberek-
től csak kivételképen várjon, magát másokért feláldozza, 
s hogy ennek igy kell lenni, s hogy az nem lehet különben, 
azt mindig, mint első, ö lássa be. 

Az meglehet, hogy a tisztelt közönség Nyíregyháza 
nevével egy ideig a köztéren gyérebben fog, mint eddig, 
találkozni, mert ezen egyháznak sebei — ha az igazat 
megvalljuk — erkölcsi és anyagi sebei igen mélyek, mi-
szerint talán hosszasb időre is leend szüksége, hogy ezen 
kettős kóranyagot testéből kiűzhesse, miért természetesen, 
mindenekelőtt, szép csendesen csak a saját maga g y ó g y -
tárához látand hozzá; az azonban nem lehet, ne is legyen, 
nem is lesz, hogy Nyíregyháza Isten segedelmével régi 
helyét a kerületben ismét elébb-utóbb — talán nem is oly 
későn, mint sokan gondolták — el ne foglalja. Faxit Deus ! 

Nyíregyháza, jul. 13. 1861. Bartholomeidesz János 
nyíregyházi ev. lelkész. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

X. 

Az életben annyi nyughatatlanságnak vagyunk kitéve, 
s főkép, ha elv és igazságért küzdünk, s a mások boldogi-
tásán is munkálkodunk: nem is véljük, mikor riaszt fel az 
ellen bántalmainak habverése a fáradozás utáni lelki nyu-
galomból , melynek karjain véres verítékünket felszáradni 
hittük. Küzdés után küzdés, veríték után uj veríték, mely-
ben megszakadozik a lélek, s nem merem mondani, hogy 
nem veszít életerejének lángjaiból. Van gondolat, mely a 
lelket tűzhöz hasonlítja, mely szétszóratván az élet viharai 
által, elenyész a tűz egyetemisége, s az életerő, melyben 
isteniség van : megmarad csak a szétszórt szikrázatokban. 
Nem állítom, de nem is tagadom, vallásos hitemmel ez 
semmi ellenkezésbe nem jő, mert ha a lélek szétszóratnék 
is, mint egyetem; szikráiban uj élete van örökkévalóságá-
nak. Ily gondolat s minden más ilyes nem egyszer fordul 
meg lelkünk előtt, midőn magunkkal, lelkünk erejével ugy 
szólván tisztában vagyunk, látjuk, mit teszünk s mire 
vagyunk képesek; midőn csak annyi becse van előttünk az 
életnek, a mennyit ér, s magasabb céljainkon kivül minden 
hiu lángolás elalszik küzdelmünk viharában. Jó hogy igy 
van; mert ha a lélek önmagának, az eszméknek lángjaitól 
nem tüzelne, nem lenne semmi erkölcsi vívmány, nem lenne 
önzéstelen vallás-, haza- és szabadságszeretet; e nélkül az 
emberiség megváltátása sem érlelődött volna meg a l e g -
nagyobb gladiator Krisztus kebelében. 

Ne vélje senki is, hogy mindez pusztán tévedező 
gondolat; van úgynevezett elmerengés bölcsészetben, 
poesisban és az életben is. A mit mondok, egy forrásból jő, 
melyből valami benső erő mindig uj habokat hány f e l ; a 
habok megmérhetetlenek, s ha hánykódás után nyugalomra 
szállnak i s : megmaradnak elmosódott cseppekben alapjául 
a leendő uj haboknak. De most simítsuk el a habokat, ne 
lássék a léleknek megroncsolás után maga által összetört 
érze te ; hisz, mondaná egy valaki, nem kell ily elvont g o n -
dolatokkal tépelődnöm, s csak a pálya keserű tapasztalatait 
kell egy a lélek verítékével harmatozott virágbokrétába 
összeszednem. 

Legyen ugy. De hogy napjaink és életünk fonala 
szenvedésink habjaiban förösztgeti magát, s mint az elját-
szódott hur a küzdésben eresztgeti szét kisebb szálait : ezt 
senki nem tagadhatja. 

Most következik, a mit önök várnak tőlem. Ploestrői 
írtam legközelebb, és ezen levelem után ottani hiveim sorsa 
Bukarestbe szólított. Ezen ut egy előbbi levelemben emiitett 
jövevények számára ajándékozott temető miatt volt. Több 
zavar, veszekedés és botrány történt már a temető 
miatt, melyeket nem akarok elősorolni. A Sztároszt mosván 
kezét, mint Pilátus: nehogy valami véres jelenet adja elő 
magát, s én vagy hiveim okoltassunk: egy evang. elöljáró-
val elmentünk a bukaresti osztrák consulatushoz, hogy 
igazítsa, vagy igazittassa el a dolgot, mert, ha a nép közt, 
élesztetvén más által az el lenségeskedés, valami baj talál 
lenni: sem én, sem általában mi protestánsok okai nem 
leszünk. Jó biztatással bocsátottak e l ; különben pedig k i -
jelentők, hogy ha el nem igazittatik ezen dolog, a föld az 
oláhoké levén s általuk ajándékoztatván: kénytelenek l e -
szünk az oláh ministeriumhoz folyamodni. 

Eddig ezen csak pár sorban emiitett kellemetlen ügy. 
A mi ezután j ő : személyemre nézve még kellemetlenebb 
vala. A consulatusnál tudtomra adatott, hogy én fel vagyok 
jelentve, mint politikai agitator. Én jól tudván, honnan fu a 
szél : bebizonyítását kértem, k i ? és mit mondott? mert ily 
általánosságban semmi vádat el nem fogadok. Szépen felel-
tek erre is. De mért folytatnám ezt tovább ? Elég az, hogy 
bármily kellemetlenül éreztem magam a vád miatt, d icse-
kedésemnek tartom az apostolok és reformatio bajnokai 
példájára vádoltatni, üldöztetni Krisztus s az evangyéliom 
örök igazságainak prédikálásaért. 

A consulatus szememre veté azt is, hogy két e g y h á -
zat szerkesztettem össze s az ő hire és tudomása nélkül. 
Én feleltem: nem gondoltam, hogy ez szükséges. E g y é b -
iránt egyházaim protectio alá helyezésével nem volt okom, 
hogy siessek, még most is várok : az idő majd megtanít, s 
én az ö tanulságát fogom követni. 

Bukarestből visszatérvén, egy vasárnap reggel alka-
lomszerüleg prédikáltam Filipp 1, 2 5 — 3 0 . versek szerint. 
Hétfőn vévén a főtiszt, erdélyi püspök ur zsinatra meghívó 
leve lé t , indultam Erdélybe. Zsinat előtt Kolozsvárra men-
tem, részint, hogy a kormányzó gróf Mikó Imre ö exce l len-
tiájával találkozzam, részint, hogy a szükséges egyházi 



könyveket, miket Magyarországról s épen Pestről hónapok 
óta hasztalan sürgetek, beszerezzem. 

Kolozsvárt azon lelki élvezeten kivül, melyet ott levő 
barátim s kevés ismerösim körében nyertem, mind az 
akkor tartatott úgynevezett Juniálison, mind a censurán volt 
alkalmam tapasztalni a kolozsvári főiskola ifjúságának 
szellemi életrevalóságát; adja Isten, hogy a tavasz szép 
bimbaiból teljes virágok nyíljanak, a haza és anyaszentegy-
ház kebelére hajolok. 

Ugyancsak Kolozsvártt jelen voltam az erdélyi mél-
tóságos föegyházi tanács gyűlésén, hol örömmel tapasz-
taltam világi jeleseinknek az egyházi ügyek körüli tapin-
tatos buzgólkodását. 

A ploesti egyház fögondnokául gróf Kemény Sámuel 
urat kértem fel és nyertem meg. — S ezen kivül sok szép 
Ígéretet vettem egyesektől, hogy a moldva-oláhországi 
missió ügyét pártfogolandják. Adja Isten, hogy ugy legyen! 
Nem mulasztom el megemlíteni azt is, hogy Dr. Ballagi 
Mór urat a ploesti egyház presbyteréül választottuk. 

Most indulok Szent-György fe lé , hogy az erdélyi 
közzsinaton magam terjeszszem elő az elhagyatottak ügyét. 
Isten veled Kolozsvár, Erdély Pestje! a vándor, ki benned 
megpihent, lehet hogy soká, igen soká fog üdvözölhetni; 
Isten veled ! 

Kolozsvár, junius 12. 1861. 
Czelder Márton reform, lelkipásztor. 

BÉCS, jun. 19. Az alsóház mai ülésében Schmerling 
minister a tyroli vallásügyet illető interpellatióra, követke-
zőleg fe le l t : a császár a tyroli országgyűlés határozatától 
megtagadta a szentesítést. A kormány a protestáns pátens 
fentartását és az az ellen intézett bárminemű törvénytelen 
izgatások irányában szigorú rendszabályok alkalmazását 
igéri. 

A Südd. Zeitung, ugyané tárgyban, következőről ér-
tesít : a ministerium titkos megbízásaival egy különös kor-
mánybiztos küldetett Tyrolba, hogy az ottani v iszonyo-
kat, melyek a protestáns-törvény elleni izgatás következté-
ben oly sajátságosan alakultak, szorosabban megvizsgálja s 
azokról tudósítást terjeszszen elő.—Mint állíttatik, az egész 
dolgot a tyroli hivatalnokok mellőzésével és titokban kellett 
elintézni, minthogy a korona tartomány egész bureaucra-
tiája, élükön a helytartóval, a ministerium ellenére a hit— 
egység részére dolgozik. 

Éjszaki Csehország. Mint a Prot. Kirchenzeitung tu-
dósit, Csehországban is utánzásra találnak a tyroli ultra-
montánok reactionárius törekvései. Az auschai kerület alt-
theini községében ugyanis a községelöljáró egy Írásbeli 
hirdetésben pénzbüntetés terhe alatt tiltotta meg, az ö köz-
ségében házaknak vagy földbirtoknak protestánsok részére 
történendő eladását. Reméljük, hogy az ily jelenetek nem 
kerülik ki a magas birodalmi tanács figyelmét. 

Majland. A Voss Ztg. írja: Salvoni Antal, egy bre-
sciai köztiszteletben álló pap, felhívást intézett a clerushoz 
e g y szabad cath. egyház alapítására s azt következő sza-
vakkal végz i : „Szenteljük magunkat, óh nemes szolgák, 

szenteljük haladék nélkül a Krisztus egyházának. Minden e l -
veszett pillanat a legsajnosabb következéseket vonhatja maga 
után. Nem látjátok-e, hogy a pillanat sietségre int, hogy az 
egyház és nemzet s a clerus és a nép közötti szakadás már 
megkezdődött. — Jaj nekünk, ha e szakadás küzdelembe tör 
ki, mely Olaszhont egy szomorú válság veszélyeivel fenye-
getendő — Lehet, hogy mindnyájunk romlását fogja az 
okozni, hanem annyi bizonyos, hogy az egyháznak romlá-
sára leend." Közelebbről egyjegyzék fog köröztetni, mely 
azon papoktól fog aláíratni, kik a szabad cath. egyházhoz 
csatlakoznak. 

Göttinga, jun. 12. Lünemann G. theol. és philosofíai 
doctor, eddigelö a göttingai egyetemben a theologiának 
rendkívüli tanára és az uj testamentumra vonatkozó több 
exegeticai müvek hires irója, mint rendes tanár, a bécsi 
egyetemhez hivatott. 

Auscha-ból a Presse-nek következőt írnak : „Rosen-
dorfban, Csehország tetscheni kerületében fekvő község-
ben mult hó 14-én egy evangélicus temetés volt. A holttes-
tet a rendes temetőbe akarták temetni; azonban ezt nem 
tehették, mert a cath. lelkész az ottani evangelicusok r é -
szére a temetőnek azon részét jelölte ki temetkezési helyül, 
hova eddigelö az öngyilkosok és véletlenül feltalált szeren-
csétlenek temettettek s a mely a temető többi részétől egy 
árok által van elválasztva. Az evang. lelkész az 1856-ki 
ministeri rendeletre hivatkozott, de hasztalan; a kerületi 
hivatalhoz kellett hát folyamodni. Hanem a cath. lelkész a 
kiküldött hivatalnokoknak, sőt az egyház patrónusa képvi-
selőjének is ellenállott, kinyilatkoztatván, hogy ő az ö házi 
jogát az evangelicusok által nem engedi megcsorbittatni s 
végre az ö kegyes buzgóságában egy hivatalnok által tett 
azon ajánlatot is, hogy a holttest tehát legalább addig, mig 
az ügyben egy bizottmány határozni fog, a halottak házába 
vitessék, visszautasította. Utóvégre is kénytelen volt a hiva-
talnok a halott eltemetésére a falun kivül jelölni ki egy kis 
helyet." Szomorú jogegyenlőség, midőn a különböző vallás-
felekezetek tagjai még halálukban sem pihenhetnek ugyan 
azon földben. 

Éjszaknyugoti Pomerania QUhlich L. mint szabad 
vallási-missionárius). Már régen ohajtottam ön lapja szá-
mára — igy ir a tudósító Pomerániából a Prot. Kirch. 
Zeitung szerkesztőjének — tudósítást küldeni azon missio-
ról, mely a Magdeburgból jött Uhlich ur személyében, mint 
az úgynevezett szabad vallási községek főképviselőjében, 
vidékünket a mult év őszén szerencsélteté. Egy kis szabad 
község, mely Franzburg városkában az elmúlt nyáron ala-
kult s meg a Danzigban 15 év óta létező társulat hivták öt 
meg, hogy nálok egy beszédet tartson. Uhlich szívesen en-
gedett a meghívásnak s miután barátai a rendőrségtől e n g e -
délyt szereztek neki, meg is tartá beszédét egy nagy t e -
remben, százakra menő, mindkétnemü hallgatóság je lenlé-
tében. A különben igen folyékony előadásnak következő 
átalános tárgya volt: „az igazság utáni jogos törekvésről s 
a vallásnak ehhez való viszonyáról." Tudósító alanyi Íté-
lete szerint, az őt teljesen hidegen hagyó beszéd „pengő 
érc és zengő cimbalom" volt. Ha valaki keresztyéninek n e -



vezné ezen előadást, nem volna hü az igazsághoz. Minden-
esetre, beszélt ühlich ur az istenségről i s : észrevette azt, 
mondá a többek közt, a Franzburgtól Stralsundig vezető 
uton is, nem különben az égen úszkáló felhőkben, valamint 
a réteken illatozó szénaboglyákban; tehát nem csak látta 
azt, hanem szagolta is. 

Az előadás végeztével két hallgató azonnal vitába 
ereszkedett Uhlich úrral, söt az egyik, Dr. Engelbrecht, 
ösztönözve is érezte magát, hogy néhány nap múlva egy 
irodalmi egyesületben előadást is tartson e théma felett: 
„Uhlich vallástana és annak megcáfolása." Uhlich már csak 
Magdeburgba térte után értesülvén ez eseményről e lké-
rette magának Engelbrecht ur előadásának szövegét, ki is 
azt hivén, hogy Uhlich ur legfölebb csak olvasás végett 
kéri, szivesen átengedte azt. Hanem néhány hét múlva egy 
kis irat jelent meg Magdeburgban, következő címmel :„Ein 
Flugblatt über die gegnerischen religiösen Vortráge des 
Arztes Dr. Engelbrecht und des Predigers Uhlich in Stral-
sund. Herausg. von Uhlich." (Röpirat Dr. Engelbrecht és 
Uhlich lelkész ellenpárti vallásos előadásaik felett.) — Dr. 
E. ur nem várt effélét s egyátalában nem érezte magát 
hivatva az ellen fellépni, — mindössze is hirlap utján, n é -
hány sorban rótta meg az indiscrét eljárást. Tudósító 
egyébiránt lehetlennek is tartja, hogy egy valódi evang. 
keresztyén Uhlich úrral, vagy elvtársaival szóvitába e r e s z -
kedhessék, miután köztök, mint elvi alap, minden egyesü-
lési pont hiányzik. A mint Stralsundban vége volt az e l ő -
adásnak, tudósítóhoz egy szomszédja ily szavakkal fordult: 
„Megfoghatatlan, hogy az államhatóság megengedi , hogy a 
keresztyénség ellen ily nyíltan lépjenek fel, mint Uhlich; 
vájjon szabad volna-e épen igy nyilvános előadásokat tar-
tani az alkotmányos monarchia, a király s állam ellen ?" 
„Ha az egyházii hatóság — válaszóla erre tudósító — min-
dig oly elnéző lett volna az úgynevezett szabad községek 
irányában, mint jelenleg, ugy ma már keveset hallanánk 
i lyenekről; hanem az üldözés által a martyromságbizonyos 
nemét idézi elö az ember; hagyják csak magokra szaba-
don Ronge, Uhlich és más ilyen urakat és ne háborgassák, 
— csakhamar vége lesz a szabad községeknek, melyeknek 
hitágazatban semmi hely sincs hagyva" a személyes is ten-
ség , a bűnbánat, hit által való megigazulás, imádság és 
halhatatlanság „számára." Különben Uhlich saját nyilat-
kozatai szerint még több izben lesz alkalmunk az ö nézete i -
vel találkozni. Előttünk van a Gothában megjelent „szabad 
vallási, 1861-dik évre szóló Naptáru-nak második évi fo -
lyama. Ebben a 13—19-ik lapokon van közölve Uhlichtól: „a 
szabad vallás kézikönyve." E kézikönyv teljes átnézetet 
nyújt mindarról, a mit Uhlich, mint a szabad vallási irány 
főképviselője szerint" a világról, az emberiségről, az Énről, 
az igaz, szép és jó törvényről, a különös emberi viszonyokról, 
a jövőről és a szabad községekről", tartani lehet. K. J. 

Midőn homiletikát hallgató 3-ad éves theologusainkat 
a predikátio készitésébe gyakorlatilag is bevezetém, — mé-

lyen áthatva azon meggyőződéstől, hogy minden későbbi 
siker leginkább az első munkálatok minél nagyobb gonddal 
és figyelemmel történő kidolgozásától függ : e szempont-
ból célszerűnek találtam nevezett tanitványink közt egy kis 
nemes versenyt és pályázatot nyitni olyképen, miszerint a 
legjobbnak Ítélendő beszédet valamelyik egyházi közlöny-
ben kiadni igérkezém. 

Tisztelt barátom és tiszttársam Ballagi Mór ur szíves 
volt e célra magában az Egyházi s Iskolai lapban nyitni 
tért, — mihez képest itt közöljük a társai közt leginkább < 
sikerültnek itélt munkát, ugy a mint szerzője e lkész í -
tette. Táplál bennünket a remény, hogy e lapok t. olvasói 
is méltónak itélendik az elolvasásra s a neki nyújtott s z e -
rény koszorúra. PetiJ. 

KÖZÖNSÉGES EGYHÁZI-BESZÉD. 

Alapige Luk. 21, 2 5 — 2 8 . 
„Akkor lesznek jelek a napban, a holdban és a csilla-

gokban : és a földön a pogánynépeknek szorongattatások, 
tanácsokban való megfogyatkozásnak miatta, mivelhogy a 
tenger és a hab zűgni f o g ! Az emberek is elámulnak a f é -
lelem miatt, és azoknak várások miatt, melyek e földnek 
kerekségére következnek: mert az egeknek hatalmasságai 
megindulnak. És akkor meglátják az embernek fiát eljöni a 
felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel . Mikor pedig 
ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel 
fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok." 

Főtétel: Az isteni örök igazságtétel soha el nem ma-
rad, sem 

1. A büntetésben, sem 
2. Az áldásban. 
Krisztus örömhirnök volt k. h ; az ö szájából soha 

sem lehetett mást, mint reményt, vigasztalást hallani, most 
pedig egyszerre elnémulnak ajkain az örömnek szavai. V é -
gén állott ö már földi pályájának és nagy munkája még b e -
végzetlen vala. Erősen nyomta szívét a prófétáknak mon-
dása : megverem a pásztort és elszélyednek a juhok; 
mélyen sebzé Jeruzsálemnek közelgő elpusztulása; mert 
Jeruzsálem volt a keresztyénség bölcsője, és a tanítványok 
még valóban kisdedek valának, kiknek az élet eddig csak 
egy csendes édes álom volt mesterök szerető kebelén. Itt 
volt az idő, hogy őket felköltse s nekik megmutassa a j ö -
vendőket. Remegő kezekkel emeli fel a függönyt, mely a 
titkokat takará, mert alatta iszonyú dolgok rejlettek, melye-
ket a még g y e n g e tanítványoknak meg kellett látniok. Ott 
látták ezek, a mint egy nemzetség a másikra támad és 
egyik ország a másik ellen, a mint a föld megindul és éh -
ség s döghalál emészti fel annak lakóit. Ott terült el s z e -
meik előtt a szent város, a mint a seregektől körülvétetett 
és a pogányoktól eltapodtatott és nem maradt benne kő k ö -
vön. Remegve bár, de félre-vonta a függönyt, hogy mind 
ezek bekövetkezvén ne esenek kétségbe, hogy ne ugy t e -
kintsék mint Zsidóországnak vele együtt a Krisztus val lá-
sának végelpusztulását, hanem megismervén a multat, mint 
ennek természetes következményét tekintsék a jövőt ; hogy 
ne a véletlen müvének tartsák a veszedelmet, hanem az is-
teni örök igazságtételnek, mely soha el nem marad, sem 

1) A büntetésben, sem 
2) Az áldásban. 



Az isteni igazságtétel tehát nem marad el 
1 ) A büntetésben. 
Tudjuk k. h. mily hü gondviselője volt Isten Izrael 

fiainak; kezdettől fogva dajkálta, nevelte és oktatta őket; 
adott nekik bölcs papokat, hatalmas prófétákat és értelmes 
vezéreket, de ök a papokra nem hallgatlak, a vezéreket 
nem követték. Valahányszor Jehova láthatólag belenyúlt 
Izrael történetébe prófétáinak működése által s valahány-
szor ezek az isteni kéznek ellene szegül tek; mindannyiszor 
előállott a sujtoló isteni igazságtétel. Ellenben valahányszor 
figyelt a nép Jehova szavára, mindannyiszor tapasztalta 
annak áldását. És ez a két tény annyiszor ismétlődött, mi-
szerint Izraelnek egész története nem egyéb, mint kimutatása 
az isteni elégtételnek ugy a büntetésben, mint az áldásban. 

Alapigénkben a megváltó a legfenségesebb, de e g y -
szersmind legborzasztóbb példáját mutatja fel Izrael előtt 
ezen isteni igazságtételnek. Miután e nép a legutolsó idő-
kig makacsul ellene szegült az isteni kéz bár rejtett, de 
mégis világos m ű k ö d é s é n e k s ő t még most az idők teljes-
ségében, midőn az ur láthatólag lép fel és személyes m e g -
jelenésével vezérli a történetet, még most sem hajták meg 
fejeiket, hanem hitetlenül azt kérdezik Faraóval: Ki az ur, 
hogy neki engedelmeskedjünk? De nemcsak ez, hanem ül -
dözőbe veszik azokat, kik felismerték a mindeneket egy 
szent cél felé vezérlő isteni kezet; sőt hogy csordultig te l -
jék a mérték, magát az idők vezérét megfeszítették. I lye-
nek voltak az előzmények. Ha Isten ellen jársz — igy szól 
Ézsaiás próféta — fegyver emészt meg ; és folytatja : ordít-
satok, mert közel vagyon az urnák napja, melyen a min-
denhatótól pusztulás érkezik. Ily előzményeknek az isteni 
igazság folytán természetes következménye volt azon v é g -
pusztulás, melyet Jézus látnoki szemekkel, a legélénkebb 
színezettel ír le. Adott az ur e népnek jeleket, de nem fél-
tek ; inost adott jeleket a napban és a holdban és az embe-
rek megrémülének; adott nekik eleitől fogva csudákat, de 
azokat nem hitték; most elámulának azoknak várása miatt, 
a melyek jőni fognak. Most féltek és remegtek, de már 
késő volt. Látták a közelgő veszedelmet előnyomulni. Mint 
midőn a láthatáron emelkedő sötét fellegek közelednek, 
midőn a villámok keresztül szeldelik és a dörgés megráz-
kódtatja az ég boltozatját; ugy borilák el Izraelt az e l len-
s é g e s hadak, ugy rázkódtatták meg a földet és a szent 
város porba omlott. 

Elpusztult Jeruzsálem, nem maradt benne kő kövön, 
mert az isteni igazságtétel nem marad el a büntetésben. De 
nem marad el 

2) Az áldásban sem. 
Izraelnek egész történetén végig húzódik aranylánc-

ként k. h. egy nemzetség, mely hü vala Jehovához, a nép-
nek minden elpártolása alatt is. Ez volt Dávid nemzetsége, 
mely az idők teljességében megváltót adott az emberiség-
nek. — Jeruzsálem veszedelmekor azt lehetett volna várni, 
h o g y ezen nemzetség és azok is, kik ezzel szellemi rokon-
ságban állanak, el fognak veszni a többivel együtt, de épen 
itt van az isteni áldó elégtétel, hogy alapigénk szerint: 
akkor meglátják az embernek fiát, és tudjuk, hogy a kik ő 

reá néznek, mint a pusztán felemelt érckigyóra, meg nem 
halnak. Épen ebben áll az Istennek áldó elégtétele, hogy 
azok akkor meglátták az embernek fiát, vagyis fe l i s -
merték Istenfiának és megváltónak, kinek beszédére hallgat-
ván, a veszedelmet elkerülhették. De nem csak ebben, mert 
századokon át viaskodni egy pártoskodó néppel, azokat 
folytonosan inteni, tanitani és tőlük mégis megvettetni és 
üldöztetni • továbbá egy oly embernek követője lenni, kit a 
világ megvet és üldöz és keresztre fesz i t ; azon tanokat 
vallani és hirdetni, a melyekért a legkínosabb halállal f e -
nyegettek és büntettek ; mindezekért kevés elégtétel volna 
csupán a veszedelemtöli megszabadulás. Hanem folytatja 
megváltónk jövendölését: ha mindezek kezdenek m e g -
lenni, emeljétek fel fejeteket, mert elközelget a ti váltság-
tok ! És tudjuk k. h. hogy Jeruzsálem romjain épült fel a 
keresztyénségnek erős vára. 

El kelle tehát a sz. városnak pusztulni és a földdel 
egyenlővé tétetni, hogy igy az egyenesített földbe hintet-
hessék az evangyéliom magva. Mig ez fenálla, addig az 
elvetett mag nem eshetett máshová, mint vagy a sziklára, 
vagy az útra, hol ha csírázni kezdett is, fel nem növeked-
hetett. De most Izraelnak fiai, kik sem magok be nem vet-
ték az igét, sem azt másokban nem engedték m e g g y ö k e -
rezni, magok is üldözöttekké levén, a keresztyénséget többé 
nem üldözhették. 

És csakugyan Jeruzsálemben, a hol a keresztyénsé-
get már csirájában elfojthatónak vélték, alakult meg az 
első keresztyén gyülekezet. — Ott, a hol eddig a holt betű 
uralkodott, most az élő szeretet lett uralkodóvá, a hol a 
népeknek roskadozó országa elpusztult, ott Istennek o r -
szága emelkedett fel, és midőn az ember azt hitte, hogy 
eljött a végitélet, akkor mondja az Istennek fia: emeljétek 
fel fejeiteket, mert elközelget a ti váltságtok. 

Ilyen k. h. az isteni igazságtétel, sujtoló és rettenetes, 
de mig egyik kézzel sujt, addig a másikkal felemel, mig 
egyikkel rettent, a másikkal bátorít és vigasztal. Mig e g y -
felől azt mondja az isteni s zó : megbüntetem az atyáknak 
vétkeit harmad és negyedíziglen, addig másfelöl áldást ígér 
azoknak ezeriziglen, a kik ötet félik. Büntetés és áldás 
tehát az, a mit az isteni igazságtétel mindenütt és mind-
örökké osztogat. 

Azért rettegj ember, ki vétkezél, mert a véteknek 
dija büntetés, az erkölcstelen életnek erkölcsi halál. Retteg-
jetek népek, kik magatok közt meghasonlottatok, mert a 
meghasonlás a rabságnak és megsemmisülésnek szülője. 
Rettegj felsöség, ki hatalmadat nem a népek felemelésére, 
de elnyomására forditád; járj a te szívednek utaiban és s z e -
meidnek látásában, de megtudjad, hogy mindezekért Isten 
ítéletre vonsz. A prófétaként vaspennával vannak felírva a 
te vétkeid. És rettegj egyház, ki nem épitéd folytonosan 
a Krisztusnak templomát, kinek tagjai nem egyek hitben, 
reményben, szeretetben, hanem reményök hiu, hitök g y e n g e 
és szeretetök lankadt. Kérdem, mi sors vár reád egyház ? 
Felelnék, de feleljen helyettem kinekkinek saját lelke. 

Ellenben emeld fel fejedet ember, ki engedél az i s -
teni kéz útmutatásának; emeld fel fejedet nép és ország, 



ki e l ég g é megbűnhődtél multadért, kinek jelszava nép- és 
vi lágszabadság, mert e lközelget a te váltságod. Emeld fel 
fejedet egyház , ki naponként hordasz a keresztyénség 
nagy templomának felépítéséhez, ha nem köveket , legalább 
porszemeket ; emeld fel fejedet keresztyénség , ki sokat 
üldöztettél és reménylj e g y jobb hazát, benne az erény 
diadalát! 

Mert a mint elpusztult biinei miatt Jeruzsálem a sz. 
város, és a mint diadalmaskodva emelkedett ki romjai k ö -
zül a keresz tyénség : u g y büntet és ugy áld az isteni örök 
igazságtétel , mely soha el nem marad, mind e mai napig. 
Amen. Zongor Endre. 

Adakozások. 
A moldva-oláhországi missió számára : Cserki Ist-

ván nádosladányi le lkész és országos képviselő 2 ft. A 
diószegi o lvasó-egy le t részéről annak jegyzője Kassai I g -
nác ur 6 ft. — A szegedi ref. egyház részéről annak l e lké -
sze t. Varga Pál ur 3 ft. 48 kr. 

A libánonvidéki keresztgének számára : Főt. Bodola 
Sámuel püspök ő méltósága az erdélyi ref. a n y a s z e n t e g y -
ház különböző egyházmegyé i részéről küldött 27 ft. 

Az alsó-vadászi egyház, lelkész és tanitó számára: 
Főt. Bodola Sámuel püspök ur ö méltósága az erdélyi ref . 
anyaszentegyház különböző egyházmegyé i részéről küldött 
(az egyháznak) = 110 ft. 2 4 kr. — Cserki István nádos -
ladányi leik. és orsz. képviselő ur (az egyháznak) 2 ft. 

A pesti prot. árvaintézet számára: Cserki István 
nádosladányi le lkész és országos képviselő l ft. Szerk. 

A tatai h. h. e g y h á z m e g y e a pesti ev. reform, f ő i s -
kola javára 100 ft. alapítványt tenni s ez ös szegnek két 
évi hatos kamatját elküldeni szíveskedett . 

Egressy Galambos Sámuel ur, Pestmegyének tiszti 
főügyvéde , boldogult nejének, dabasi Halász Amália 
asszonynak kívánatára s emlékére 2 0 0 0 ftnyi alapítványt 
urb. kárment. köte lezvényekben kegyeskedett a pesti r e f . 
egyház iskoláinak javára tenni s alulirtnak átadni. 

Közli Tőrök Pál. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

H I R D E T É S E K . 

Csőd tanítói állomásokra. 
A helv. hitv. békési egyházközség a kebelében 1848 előtt létezett , de a nehéz időkben akaratja e l lenére 

megszüntetett gymnasiumi osztályokat az előbbinél szilárdabb alapon, oly módon határozván el ismét létesíteni, hogy a 
gymnasiumi osztályok tantárgyai közé a reál-tudományok is célszerűen beosztassanak; most e g y előre az i g a z g a t ó -
tanári állomásra hirdet csődöt, — a többi tanárok az osztályok szaporodásával, — m'elyekben a debreceni tanterv s z e -
rint a 4 alsó osztályokban az osztályrendszer állapittatik meg — fognak választatni. 

Igazgató tanár évi fizetése : 1 ) Iskolai alapból 100 ft. o. é. az egyház községtől = 2 0 0 ft. o. é. 2 ) 20 köböl 
buza, 20 köböl árpa. 3 ) 40 hold föld szabad használata. 4 ) T isz tességes lak a központi iskola emeletében. 

Ugyanazon egyházközség elhatározta egy fe lső leányiskola felállítását is, hol a harmad s ezen felüli éve s 
iskolás leánykák, az iskolai tanterv nyomán, az egyházközség elöjárósága által megállapítandó tantárgyakra — a k ö z ö n -
ségesb női munkák tanítása is ide értetvén — fognak taníttatni; ezen állomás betöltésére is ezennel azon m e g j e g y -
zésse l nyittatik csőd, hogy mivel ezen iskolatanitó köte lessége leend, Vasárnapokon isteni tisztelet után egy órán az 
úgynevezet t l egények és hajadonok most gyakorlatban levő vallási oktatása mint szinte a gymnasiumi osztályok s z a -
porodtával a vallástannak azon órákoni oktatása, a mikor neje által a lánykák a női munkákban gyakoroltatnak: e z e n 
tanítói állomásra, csak papi-tudományokat végzet t egyének pályázhatnak; — ha most nőtlenek lennének, a felsőbb 
rendeletek értelmében, mint leánytanitók, 3 hónap alatt nősülni köteleztetnek. 

A felső leányiskolatanitó évi fizetése: 1) 150 ft. o. é. s nejének tiszteletdíjul női munkák tanításáért = 
50 ft. o. é ; 2 ) 20 köböl buza, 20 köböl árpa; 3 ) 40 hold föld szabad használata; 4 ) Tisztességes lak, mely a mostani 
elócskult lak helyén a legköze lebbi évben fog újból építtetni. 

Gyermekek, mint a többi iskoláinkban, ugy ezen iskolákban sem fizetnek semmi tandijt. 
Az ezen tanitói állomásokat elnyerni óhajtók felkérelnek, hogy iskolai s más szükséges bizonyítványokkal 

fölszerelt folyamodványaikat, bérmentve, folyó évi september 1 - s ö napjáig az e g y h á z k ö z s é g lelkipásztori — vagy 
gondnoki hivatalához küldeni szíveskedjenek. 

Békésen az 1861-d ik évi junius 7 - k é n tartott presbyteri gyűlésből . 
Elekes András, lelkipásztor. Salamon István, gondnok. 

C2-D Csőd kántori állomásra. 
A kun-szent-iniklósi ref. egyházban ürességben levő orgonista-kántori állomásra, rrielylyel 142 ft. 4 0 kr. o. é. 

készpénz, szabad lakás, vagy a helyett 50 ft. o. é., 6 pesti mérő tiszta, ugyanannyi kétszeres buza, 4 pesti mérő zab, 3 
akó bor ; 50 font só, 5 hold szántóföld és a temetési stóla jövedelme volt eddig összekötve, mely fizetést azonban a z 
egyház azon szándékból, h o g y ezen orgonista-kántorság idővel ismét tanítósággal is költessék össze , most e lő l egesen 
100 o. é. ft., a tanilás megkezdődésekor ismét 100 o. é. forinttal határozott fölebb emelni, — ezennel o ly móddal nyi t ta-
tik csőd, hogy a pályázni kívánók f. évi Sz. Mihály napjáig, e lő leges bejelentés mellett, bármely vasárnapon, magok 
személyes bemutatása és orgonálási s éneklési képességűk ismertetése végett itt helyben megjelenjenek. — Kelt 
Kun-Szent-Miklóson, julius 11-kén 1861. A kun-szent-miklósi ref. egyház elöljárósága. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Melléklet: Magyar Irodalmi Közlöny. Kiadja Oszterlamm Károly, könyvkereskedése Pesten (Erzsébettér en) 



PROTESTÁNS 

LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D Ó -

h i v a t a l : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

ELOFIZETESX D I J : 
He lyben : 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 akiadóhivatalban. 

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

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

NÉPKÉPVISELET S TISZTÚJÍTÁS AZ EGY-
HÁZBAN. 

Nem akartam e tárgyban hamarabb felszó-
lalni, nehogy az eszmét, mely lassacskán gyü-
mölcsösé fejlik, vagy koránérésre s idő előtt hul-
lásra siettessem; vagy a megcsökönösült hátra-
tartásnak (reactio) tegyek szolgálatot. — Most 
midőn a Prot. Egyh. és Isk. Lap koronként hozza 
a hirt, mikép egyik egyházmegyében mind a 
tisztújítás, mind a képviselet diadallal keresztül 
ment, a másikban a zsinati tárgyak közé soroz-
tatva helyesen ellialasztatott: vélem, hogy észre-
vételeim közlése sem korainak, sem elkésettnek 
nem fog tartatni. 

Sajátunk a változat kedvelése. Nincsen is a 
földön semmi állandó, csak a változás. De hát 
valami nagy változás s uj dolog-e az egyházban 
a képviselet ? Teljességgel nem. Mert hát mik a 
nép véneiből állított tanácsosok, esperesek, se-
gédgondnokok, tanácsbirák, fő- és aljegyzők, 
dékánok, gondviselők, egyházfiak, felügyelők, 
görögösen püspökök, deákosan superintenden-
sek, ha nem az egyház képviselői? Avagy nem 
az egyházak általános szavazata által választatva 
lépnek-e ők az egyházi kormányra a kötelesség 
szent érzetével ünnepélyes eskü mellett ? Mint 
ilyenek, nem azokat képviselik-e, kik őket szabad 
szavazattal választották? — És miután megvá-
lasztották s a választó-bizodalom megerősítésére, 
Istenre hivatkozva esküvel lekötelezték magukat 
arra, hogy hivatalukban az evangyéliomi hit 
elvei szerint az egyházi törvények értelmét kö-
vetve járnak el: illik-e ? helyén van-e ? tőlök a 
kölcsönös bizodalmat megvonni, s minden gyű-

lésre idő szerint választott ideiglenes, nem is 
felavatott, nem is esküvel kötelezett képviselők 
küldésével nyilvánitni, hogy a közszavazattal 
választott, gyakorlat és tapasztalat által tanított 
tiszteletes és tekintetes férfiakban nem bizunk 
többé, hacsak az egyházaknak ad hoc képviselői 
jelen nincsenek a gyűlésen. Inkább tudnak-e 
ezek a közügyben intézkedni, szólani, vezényleni, 
mint azok, kik minden egyházak szavazatával 
lépvén a kormányzat terére, egyenként, ott talál-
ták régi ősz bajnokait a vallásnak s egyetemes 
egyháznak és azoknak nem megvetendő, leg-
alább nem mindig megvetendő, nyomdokin in-
dultak. 

Ne bontsd el a régi határt, melyet csinálta-
nak a te eleid. Példa XXII : 12. 

Mikor ősapáink az egyházat a reform, val-
lási egyszerűséghez idomítva rendezték, belátták 
kétségtelenül azt, hogy miután a gazdag anya-
egyház kebeléből a bibliával hónuk alatt, min-
den anyai adomány, menyasszonyi ékességek, 
hozomány és örökség nélkül eljöttünk, az apos-
toli hittanra visszaalakított egyháznak épen ugy, 
mint hajdan a jeruzsálemi pompás és dusjövedel-
mü egyháztól elszakadtnak az u j keresztség után, 
talpköve, egyedül a hivők szivére leszen fektetve. 
Ugyanazért az önkormányzat elvéhez ragasz-
kodva, njinden közteherviselő tagnak, kivált az 
alapító i^agyobb tehetségeknek igenis bőv mér-
tékben engedték oda az elvitázhatatlan szabad-
ságot és befolyást az egyház kormányzatában. De 
mivel ismerték ama megcáfolhatlan igazságot is : 
,,plus est in uno saepe quam in túrba boni,u s 
tudván, hogy a hajdani Bábel épen azért nem 
épült fel, mivel az épitő erő igenis nagy mérték-



ben, de az egység az erőben legkevésbbé sem 
volt képviselve, alkalmazkodtak az apostolok 
példájához és azon voltak, hogy a Csel. XIV: 22. 
nyomán, „minden gyülekezetekben választassa-
nak idősbek" (seniorok), kik rendet tartsanak és 
a közdolgokat kezeljék, annyi számmal, a meny-
nyit a körülmények kivántak vagy javalltak: 
magyar példaszóként, addig nyújtózva, meddig 
a takaró ért. 

Ha már ezek meg vannak választva az egy-
házban, a Csel. VI : 3. találtató, hihetőleg népes-
ségi arányban; s meg vannak választva az egy-
házban ; és ezeknek az egyházmegyékből! össze-
jövetele (auvodos) synodusa alkotja az egyházke-
rületi főkormányszéket: kérdem, mi ez, hanemha 
a legkövetkezetesebb képviseleti rendszer? — 
Kell-e, szükséges-e, üdvös-e, ezt az apostoli 
cselekedetek szerinti képviseletet szélesebb alapra 
fektetni? A feleletet a gondolkozó fők Ítéletére 
bizom. Igaz, hogy vannak oly mellékes célok 
és tervek, mik csak tömeg és nyers erő által 
létesíthetők; de ilyeneknek az egyház keritésén 
kivül kell maradni. 

Elég, hogy az oly széles értelemben vett 
képviselet, miszerint minden egyház legalább 
kettőt, a nagyobbak népességi arányban többet, 
például 50°/2 —100% s igy tovább küldenének 
képviselőkül, anyagi tehetségünk mérve szerint 
kivihetetlen, habár minden egyházmegyében t a -
lálkozik is egy s két szellemileg s vagyonilag 
gazdag Tót Lajos a képviselő-testület igazság 
mellett egyebét is éhező tömegének elfogadására. 
Mert különben alkalmas helyiség, terem, szálloda 
kell ahhoz, hogy csak 20—22 rendes hivatalnok 
s 80 — 9() képviselő az ügyes-bajos egyéneken 
kivül, enyhelyet találjon. Azonban egyik egyház 
sem örömest költekezik többnyire üres láda 
mellett oly dologra, mit magára szükségfelettinek, 
gazdálkodási szempontból károsnak itél. A mely 
egyháznak érdekében van is, ügye tárgyalásánál 
a gyűlésen megjelenni, a mezei munka miatt 
sokszor alig talál kebelében egy pár egyént, ki 
a képviselőséget elvállalja. A gyakorlat azt bi-
zonyítja, hogy az ily széles képviseleti rendszer 
a k. k. Verordnung-ban s Entwurf-ban találtató 
impiacticabel tervekhez számitható. Azért, miután 
elvileg általánosan kimondatott, s itt-ott gyakor-
latilag kisérletbe is vétetett; maradjon a képvi-

selet az evangyéliomi rendszerre visszaujitott 
egyházak szabad tetszésére ugy, mint az Alsó-
Borsodban évek óta szokásban van. 

A másik tárgyról, az egyházi tisztujitásról 
röviden szólok. Csak két kérdést állitván fel. 

1. Ha a hivatalnokok kellő hűséggel és 
buzgósággal forgolódnak tisztükben, van-e szük-
ség tisztújításra? s nyerend-e vele a közügy? 
Talán, ha haszon: másnak is ? ! 

2. Hanyagság , tehetetlenség , mennyivel • 
inkább hűtlenség esetében, oly rémületes küri-
hierárkhák-e azok, hogy senki sem merészked-
jék őket megszólitni, hogy a hivatalt tegyék le ? 
s a testületek, melyek őket megszavazták, oly 
gyávák-e, hogy ne lennének képesek megsza-
vazni, hogy ők nem hivatalnokok többé ? 

A gyakori tisztujitásnak tarsa a korteske-
dés. Mondjad a tisztújítást az egyházi kormány-
zat virágának; sötét árnya leszen annak a kor-
teskedés. S mit nyerünk vele ? Az eddigi pártok, 
mik huzamosb időtérben végre Összesimultak, 
minden három évben uj harcra kelnek, s az egy-
ház mennyországa, melynek alapja a béke és 
szeretet, nem épül. Ne mondjad, hogy nincs rá 
példa. Tudok esetet, mikor a nők is belevegyül-
tek ; a gyűlést tartó hely szomszédjában csopor-
tosultak s kendőt lobogtató gyors-lovas által 
rendelték meg a futári tudósítást, ha győzött-e 
szavazattöbbséggel a párt, melynek ők amazo-
nai voltak, és kis fehér kezecskéikkel tapsoltak a 
kedves hírnek. — Biberunt kávéból, magnum 
áldomás. Az önfeláldozást kivánó hivatalok, kik-
nek vállain voltak az egyházban mindenkor ? 
nemde, azokén, kik egyházias buzgósággal, tű-
réssel, tevékenységgel kitűntek ? Hozd be a kor-
teskedést, azok kezébe jutand az egyház közügye, 
kik e jövedelmetlen hivatalra még fölülfizetni is 
készek lesznek, csakhogy, mi eddig sem példa 
nélküli, bizonyos céloknál létrául használhassák 
azt. Az egész uj szövetségi könyvben nincs rá 
példa, hogy az egyszer elválasztott vének u j 
választás alá állíttattak volna. Ha netalán valaki 
gondolja, „Cicero pro domo sua", az idő kérlel-
hetlenül meg fogja bizonyitni, hogy téved. De 
erről legyen elég. 

Hanem van még, mit szinte nem magamért, 
hanem az egyház általános nyugalmáért s tiszt-
társaim sorsa iránti féltékeny szívvel meg kell 



említenem. Sokára tudott a reform, egyházi moz-
galom, mint szelektől zaklatott tenger, ugy meg-
csöndesülni és kisimulni, hogy az évenkénti pap-
változtatás , a lelkésznek egyházból-egyházba 
gyakran fél időn is kényszeritett költözködése, 
legalább három évig terjedő helyben-nyugvással 
váltassék fel. Az 1791. budai zsinat 9-ik kánonja 
13-ik száma 5-ik pontjában hozott rendelet sem 
örvendhetett mindjárt kellő eredménynek. Több 
mint félszázad kellett arra, mig megszűnt az a 
visszaélés, miszerint igen sokszor megtörtént az, 
mit Péczeli József meséjében olvashatunk : 

Ha a legjobb papra egy-két előkelő 
Megharagszik, akkor ott ki nem telel ő. 

Alig 20 éve, hogy a lelkipásztort a canonicus 
három év végének közeledtével marasztalni, vagy 
elbocsátását jelenteni szokott kellemetlen tisztel-
gés kikopni indult a divatból. Hozzátok szokásba 
a három éves tisztújítást, visszaidézitek a titeket 
minden harmadik évben kiszavazó korszakot is. 
Mert ha szolgatársaitok iránt, kiket egy karral 
ti, másikkal az egyházak emeltek tiszteletpolcra, 
türelmetlenek, vagy csak változásukat óhajtók is 
lesztek: mint várhatnátok, hogy az egyházköz-
ség, melynek ti adjátok a példát, irányotokban 
magát máskép viselje ? Magunk alatt vágni a fát 
nem bölcseség. Edes Albert 

alsó-borsodi esperes. 

EGYHÁZI FEGYELEM. 
Az eszmében igen szép belmissioról már 

sokat irtak ezen becses lapok hasábjain; de vall-
juk meg az igazat, az mindaddig nem fogja 
megteremni kivánt gyümölcsét, mig az erkölcsöt 
illetőleg, jelen hideg és közönyös egyházi éle-
tünkben a fegyelem karöltve nem jár a többi 
szabályokkal. 

Valamint régen az elhatalmazó vétkek árja 
ellen leghatalmasabb eszköz volt az egyházi 
fegyelem: ugy jelen korunkban ennek nem léte 
egyik legfőbb oka azon sok erkölcstelenségnek, 
mely az egyház kebelében mind inkább-inkább 
felüti sátorát. — Nem is vesztette el erejét és 
tekintélyét mindaddig, mignem az elöljárók vele 
mértéktelenül visszaélve, a felső hatalmasságok 
jogait megsértették. Melyből önkényt következik, 

miszerint az egyházi fegyelem, melynek egy 
részről sem az evangyéliumi tudománynyal el-
lenkezni, sem más részről a fejedelmek jogát s a 
haza közcsendét és javát megsérteni nem szabad, 
ha evangyéliomi szellemben gyakoroltatik, épen 
ugy gyógyit, mint orvosolt az apostolok idejében, 
s az első keresztyének közt, mivel az evangyéliom 
szerinti fegyelem használásának ama hires angol 
tudós, Klaude szerint, az a tulajdonsága van, hogy 
midőn harcol, nevekedik, midőn veszt, gyarapo-
dik, hasonló a természethez, mely minden erejét 
arra a részre fordítja, mely meg van sértve, vagy 
gyengülve. Opusc. tom. 4. p. 47. 

A helyett azonban , hogy több magános 
tudósoknak ide vonatkozó értelmét előhorda-
nók, lássuk magát a szentírást, mely legtekinté-
lyesebb alapja az egyházi fegyelemnek. 

E szerint eleitől fogva ki szokták az egyház-
nak külső társaságából rekeszteni azokat, kik 
cselekedeteikkel azt mutatták meg, miszerint ők 
a hivö-egyliáz lelki társaságához nem tartoznak. 
Es valamint, mint egy tudós mondja: a „természeti 
testnek tagját csak akkor szokták elvágni, mi-
dőn látják, hogy a fene beleesett és az elevenségtől 
megfosztatott: ugy a kitiltás által is nem lehet 
senki mást az egyháztól elszakasztani, hanem 
kik felől méltán fel lehet ténni, hogy lelkiképen 
meghaltanak. Maga a Krisztus egyetlenegy bűn-
ért, melyben valaki megátalkodott és megjobbulni 
nem akart, megengedte, hogy az ilyen ugy tekin-
tessék, mint pogány és fukar. Lásd Máté 18: 15, 
16., 17. 

A korinthusi gyülekezetben egy ember vér 
ellen való paráznaságba esett, és hogy ezt a 
gyülekezet nem rekeszté ki a maga kebeléből, 
ráirt az egyházra, nemcsak, hanem önmaga 
kirekeszté a bűnöst az egyházból. 1. Kor. 5 : 
9 —12. — Nem mondja egyenesen, hogy a kik 
egyszersmind paráználkodók is stb., hanem: sem a 
paráználkodók, sem a bálványimádók stb., az Isten 
országát örökségül nem bírhatják. Lásd tovább : 
Efés.5: 5. Síd. 13: 4. l .Kor. 6: 9. Solt. 5 : 6. Solt. 
6: 7. Solt. 11: 5. stb., stb. — melyek mind azt 
mutatják, hogy az egyházi fegyelem magának 
az Istennek rendelése. 

Ilyen értelemben vette és gyakorolta ezt az 
első egyház is, mig az megmaradt eredeti tiszta-
ságában; melyről bizonyságul szolgálnak nekünk 



az akkori sz. atyák irásai, a régi kanonok és 
zsinatok végzései. 

Az első századokban azonban, midőn a lia-
mis magyarázatok a tiszta evangyéliomi tudo-
mányt kezdék megvesztegetni, — a gyülekeze-
tek s ezek igazgatói szigorúbb fenyitékhez nyúl-
tak; mert , kiket szivben makacsoknak lenni 
tapasztaltak, többé egyház-követésre nem bo-
csátották elő, és csak haláluk óráján fogadták 
vissza a maguk társaságába. 

Az István és Cyprián közt folyt tüzes egy-
házi vita még keményebb egyházi fegyelmet 
vont maga után, melyből a püspököknek világi 
birósága fejlődött ki. Tudva van ugyanis, mikép 
Ambrus milanói püspök Nagy Theodosiust nem-
csak kitiltotta a templomból, hanem keményen 
megparancsolá, hogy a templom csarnokában 
földön fetrengve imádkozza le bűneit. 

Voltak ugyan minden időben nevezetes 
férfiak, kik a két hatalomnak elegyítésétől ide-
genek valának, p. o. Sinesius a 3-dik században 
ptolomai püspök ezen tárgyról irván: „Igy akar-
tam, úgymond, elhitetni veletek, hogy világi 
hatalmat papsághoz függeszteni annyi, mint két 
összeférhetetlen állapotot egybekapcsolni. Ha 
védelemre vagyon szükségtek, menjetek a birák-
hoz, ha Istenre, a püspökökhez. Fleury." XXII. k. 
stb. Epen ezt mondja Grelasius is. — Ezt tanitotta 
a szent régiség, a mint ez megtetszik 3-dik Ger-
gelynek Leo lsaurushoz küldött leveléből stb. 

Később azon vélekedés kapott lábra, mely 
szerint minden azon nemű bűnért uj poenitentiá-
val kellett eleget tenni, p. o. ha egy emberölés-
ért tiz esztendeig kellett poenitentiát tartani, tiz 
emberért 100 esztendő kivántatott, mi lehetet-
lenné tette a bűnbánást, az egyházi törvényt 
pedig nevetségessé! — Es valamint a természet-
ben mentül jobban nyomjuk a levegőt, annál 
jobban visszalökődik: épen igy történt a dolog a 
homályosabb időkben az egyházi fegyelemmel, 
mely minél inkább erőltetve volt, annál inkább 
elvesztette erejét és tekintélyét. 

Napkeleten a 9-dik században megromolván 
az erkölcsök, ifjabb Mihály császár, Theodorának 
fia, az egyház ruháiba öltözködve, fel s alá fu t -
kosott részeges társaival Konstántinápoly utcáin, 
kicsúfolta a vallást és ennek szentségeit. Fotzius 
ezt látta és nem dorgálta meg, a miért őt a 8-dik 

gyülekezet atyjai megtámadva kérdőre vonták; 
de mit használt átokkal menni ellene, kinek me-
részsége és hatalma oly ismeretes volt ?! Ha első 
Miklós a helyett, hogy a császár leveleit meg-
égette a római nép szeme láttára, szent Ágostont 
követi vala , bizonyára többre ment volna ez 
ügyben. Ezek ugyanis a kegyes Ágoston szavai: 
Midőn egy bűnös oly nagy tekintetű, hogy a 
népet elcsábithatja, vagy ha maga vétkezik a 
a község, nincsen egyéb hátra, hanem hogy 
Isten előtt fohászkodjunk, és mindenkit, senkit 
meg nem nevezvén, inteni élete megjobbitására, 
kapván az oly alkalmatosságokon, melyekben a 
nép könnyebben indul a poenitentiára, p. o. közön-
séges Ínségben. Fleury szerint Virág Benedek. 

Mert a ki oly megátalkodott, hogy az egy-
házi fegyelmet megveti , vagy oly hatalmas, 
hogy azt büntetlenül általhágja, e körülmény azt, 
a helyett, hogy megjobbítaná, felboszantja, mint 
p. o. VlII-ik Henriket, mivel a lelki büntetésnek 
semmi egyéb alapja nincs, mint a keresztyén 
embernek hite és az egyházi tekintet tisztelete. 
Máskép áll a dolog a világi büntetésekkel, mivel 
minden ember természet szerint visszaborzad 
elveszteni jószágát, szabadságát, életét. — A 
keresztyén vallásnak kezdete és vége a szeretet, 
mely nemcsak tiltja, hogy felebarátunknak semmi 
kárt ne tegyünk, hanem inkább parancsolja, 
hogy tehetségünk szerint minden jóval legyünk 
hozzá! 

Mily gyönyörű s belmissióval teljes levelet 
irt e tárgyra vonatkozólag ugyancsak sz. Ágos-
ton a Donatusoktól üldözött keresztyének ügyé-
ben, áfrrikai tiszttartó Donatushoz, ki neki ba-
rátja volt. Ne emlékezzél meg — úgymond — 
hatalmadról, mely a vétkesek életére s halálára 
adatott neked. Ne vesd meg ezen kérésünket, 
melylyel nálad azokért esedezünk, kiknek jobbu-
lását Istentől kérjük. Mert elhallgatván, hogy 
nem kell elállnunk azon felvett szándékunktól, 
mely szerint mi a roszat jóságunk által akarjuk 
meggyőzni, gondold meg, hogy egyedül egyházi 
embereket illető gond legyen az ekklézsia ügyé-
ben itélőszéked elébe menni stb. stb. Levelét ezen 
megjegyzésreméltó szavakkal fejezi be: Akár-
mely nagy legyen a rosz, melytől az embereket 
el akarod vonni, és akármely a jó, melynek elfo-
gadására készited , ezen munkában nagyobb 



terhet, mint hasznot fogsz lelni, ha őket erőnek-
erejével kényszeríted, inkább hogysem tanítás-
sal édesgeted és veszed reá. Ugyanott. 

Sem célom nem levén, sem ezen becses lap 
köre nem engedvén, hogy tüzetesebben tárgyal-
jam ezen kérdést a századok folyamában: annyi 
azonban bizonyos már ezekből is, miszerint az 
egyházi fenyíték az előbbeni egyházban nem 
mindenkor egyforma szigorral gyakoroltatott, 
hanem az néha majd lágyabb volt, majd kemé-
nyebb. — Egy azonban bizonyos, az t. i., hogy 
az egyház mindig ügyelt a fegyelemre, mely 
hasznos és szükséges. 

Hasznos és szükséges 1-ör, mert az egyház-
' nak méltósága azt kívánja, hogy benne rend le-

gyen. A keresztyén egyházak keletkezése alkal-
mával is, ki nem akart a jó rend kedvéért enge-
delmeskedni , minden emberi tekintet nélkül 
visszamehetett a pogányokhoz, és igy az egyház 
megszabadult egy haszontalan tagjától. És ha az 
egyház nem tud, vagy nem akar különbséget 
tenni a kegyes és istentelen ember közt: ezen 
esetben a botránykoztató életű emberek ugy néz-
nék azt, mint olyan társaságot, hol minden bűn 
eltűretik, a vallásos emberek pedig ezt látva, 
közönbösök lennének a vallás kegyeletei iránt, 
mely körülmény sohasem tenné látogatottá Isten 
egyházát, melynek elfajultságot szent falai közt 
megszenvedni és eltűrni nem lehet és nem 
szabad. 

2-or. Ez leghathatósabb orvosság a bűnös-
nek a magába térésre. Mert ha a sok jó közt van 
egy-két rosz, önkényt következik, hogy a jó 
többség ujjal mutatva a rosz életüekre, vagy 
engedelmeskedni fognak az egyház és elöljárók, 
parancsolatinak, vagy pedig a hivek többsége 
nem fogja őket a maga társaságában szenvedni. 
Mely szomorú állapot érzete mintegy sürgetve 
ösztönzi a bűnöst, hogy a megtérés által magát 
felszabaditva a közvélemény szigorú hatalma 
alól, érdemessé tegye a becsületes emberek közt 
elfoglalni újra azon bizalmat és szeretetet, melyet 
elvesztett. — És köztudomás szerint az ilyen 
ember, ki bűneiből az egyház közreműködése 
folytán serkentetett fel, a rajta megesett szeren-
csétlenség után sokkal nagyobb szorgalmatos-
sággal munkálja a maga üdvösségét, mint az 
előtt. — Mert gyarlóságának szomorú tapaszta-

lása jövendőre ovatossabbá teszi, és kerülni fogja 
az alkalmatosságot, mely őtet bűnbe ejtette. — 
De leginkább 

3-or. Az egyházi fenyíték hasznos és szük-
séges az egyház tagjaira nézve azért, mivel en-
nek gyakorlata által a roszra való hajlamok za -
bolán tartatva, az erény, szemérem, magasztos 
példák, leginkább pedig a lelkiismeret rendület-
len sziklabástyáin többnyire hajótörést szenved-
nek. Igen, mert az igazaknak utjok hasonló a 
fénylő világossághoz, mely igyekezik világos-
kodni annyira, hogy azoknak mindenike, az ő 
erejében való naphoz hasonló leszen. Péld. 4: 8. 
Megismerte ezt egy nagy egyházi férfiú is, ki ide 
vonatkozólag ezt mondá: a szemérem, nemes 
példák s félelemnek ez egyház kebelében, termé-
szete az, kivált a felserdült emberekben, hogy az 
nem mulandó, hanem végig tartó, nem olyan, 
mint a tenger folyása, mely ki- s befoly, vagy 
mint a hideglelésnek megszűnései , melyeket 
ujabb-ujabb hideglelés vált fel; vagy mint a 
napnak világositása, mely mindennap feltámad 
és elenyészik. Hanem erös az és állhatatos, szün-
telen nö és gyarapodik, mindaddig, mig végre az 
örökkévalóságnak teljes napjára jut. — Amor. 
Poen. p. 324. 

Lássuk most már, mi értelemben voltak az 
első reformátorok az egyházi fegyelmet illetőleg. 
Kálvin azt mondja: „Disciplinam iure vocare 
possumus. optimum atque ideo unicum retinen-
dae obedientiae vinculum. Epist. et responsa pag. 
337. — Itaque Ecclesias nostras tum demum rite 
suffultas arbitrabor ubi isto nervo colligatae 
fuerint. Ceterum non aliter consistet Ecclesiae 
incolumitas, quam si ad eam purgandam, frenan-
das libidines, tollenda flagitia, corrigendos per-
versos móres , vigeat excommunicatio: cujus 
moderatum suum quisquis recusat, praesertim 
admonitus, se ex Christi ovibus non esse prodit." 
Ugyanott. 

Nemcsak ily értelemben voltak azonban az 
elsó reformátorok, hanem irataikból az is meg-
tetszik, miszerint ide vonatkozólag sok akadá-
lyokkal meg kellett nekik küzdeni. Azt mondja 
ugyanis Capito: „Peritiores rerum Ecclesiastica-
rum cernunt in causa fuisse totam cohortem 
Ministrorum, Evangélium docentium sine disci-
plina, imo nescientium, an disciplina sit in Eccle-



siam revocanda. Otiosam enim functionem quidam 
tueri maiunt, quam fructuosam: quidam licentiam 
pro Christi libertate induxernnt, quasi ab Evan-
gelio stent, quicunque iugum pontificium abie-
cerint. Aliqui vero, id est plerique omnes anim-
advertentes rem Christi in dies abire in peius, 
optarent quidem restitutam auctoritatem mini-
strorum; sed aut veram eius reparandae ratio-
nem ignorant, aut eam videntes desperant prorsus. 
In Calvini Epist. pag. 7.—Auditis enim, Tyranni 
esse voluistis in liberam Ecelesiam, voluistis 
nóvum pontificatum revocare, atque id genus 
contumeliarum. — Ugyanott. Nam frenum prorsus 
excussit multitudo, quae adsveta est et educata 
propemodum ad licentiam, quasi auctoritatem 
pontificiorum frangendo, vim verbi, Sacramento-
rum, et totius Evangelii avacuaremus." Ugyanott. 

Bucerus pedig; de animarum cura pag. 
141. ezt mondja: „Et quis negare potest, cum 
omnium peccatorum, quam atrocia illa sintadeo 
nulla increpatio, castigatio, aut poenitentia est in 
Ecclesia, hinc fieri ut iuventus et plebs eo leviores 
reddantur ad omne malum. Pudor et dedecus 
abeunt, homines efferuntur, redduntur omnino 
impoenitentes, dedunt se libidini, omnique vani-
tati, denique vita ista petulanti atque perdita 
satiari nullo modo possunt. Ugyanott pag. 178. 
igy ir ? Si crassiora delicta severiore poenitentia 
compensarentur , ut Sanctus docet Apostolus, 
utque in Sancto atque Salutari usu fűit Ecclesiis 
veteribus bene constitutis: maior inde apud 
omnes Dei filios peceatorum fuga et detestatio, 
maiorque vitae Christianae zelus existeret, quam 
proli dolor! hodie apud nos deprehendimus. — 
Épen igy kiált fel Zvingli és Bullinger, amaz in 
Explanat. Art. 31. et 32., ez pedig in Matth. 18. és 
1. Cor. 5. Csúthy József. 

(Vége köv.) 

—O-Osv-

ISKOLAÜGY. 

A PESTI ÁG. HITV. GYMNASIUMBAN folyó hó 8-dik, 
9~ik, 10- ik s 11-ik napjain tartották meg a nyilvános vizs-
gákat a nagy számmal egybesereglett gyülekezetbeli ta-
gok, szülék s egyéb részvevők jelenlétében. A tanítványok 
rendes magaviselete , értelmes feleletei meggyőzték a 
hallgatókat, hogy a remények, melyeket e tanodának a 

lefolyt tanév kezdetén újjászervezése költött vala, nem 
voltak homokra épitve, s hogy a kimutatott eredmények 
után Ítélve a jövő tanévben megnyitandó ötödik osztálynál 
is jó sikerre számithatni. 

A soproni evang. tanitó-képezdében az 1 8 6 % - d i k 
tanévben 67 növendék nyert oktatást, kik többnyire mind 
az intézetben láttattak el lakással és élelmezéssel. Ezek k ö -
zül a harmadik, gyakorló tanfolyamban csak nyolcan vettek 
részt, miután az elméleti tanfolyamot végzettek azonnal 
alkalmazást nyertek. A je len tanév folytában négy növen-
dék nyert alkalmazást, négyen pedig a tanév végével k é -
pességi vizsgát tevén le, szinte azonnal alkalmaztattak. Há-
rom évi létezése alatt az intézet ö s szesen 35 növendéket 
bocsátott ki, kik részint mint rendes, részint mint segédta-
nítók a haza különféle vidékein működnek. Pdlfy József, 

igazgató. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A nemzeti mivelödés alapja.11 Irta Karcsanyéhi G. Sze-
ged, Bitrger Zsigmond tulajdona. 1861. 8-ad rét, 244 lap. 

Nemzeti nevelés és közoktatás. 
(Folytatás). 

Volt azonban egyéb ok is, melly a szítogatott real buz-
galmat másrészt hütögette, — és a gymnasiumi tantermeketa 
kiürüléstől mogóvta. Még a német nyelv által vetött akadály-
nál is nyomasztóbb valami nehezült a reáltanodai ösvényre,— 
mit különösen az anyai érzéköny kebel vesz zokon. Az ettől 
tartózkodás kezdé ismét némileg fejleszteni, vagy tán inkább 
kényteleniteni a vonzalmakat olly pályák felé, inellyekre a 
gymnasium szolgál küszöbül. Igy jelentköztek lassanként a 
lelkészi pályára kivánkozók is süriibben; holott az erre vál-
lalkozás előbb már felötlőleg gyérült volt. 

Mindemellett szükségösnek látták a belátóbbak több 
izben szót emelni a szellemképzö tanok mellett. A Pesti-
Naplónak köszönhető leginkább az ellenörködés. Több pé l -
dából tudjuk, mii Iy hatást tőnek különösen Gönczy Pál t á -
jékozó cikkei. 

Már ha fölszint tekintjük a lefolyt tüneményeket: nem 
látszik ugyan, mintha nálunk a realismus túlsúlyra v e r g ő -
dött volna, — hisz nem egy gondolkodó kevesli még a ma-
gyar reál-iskolák számát; sőt mi magunk is jónak látnók, 
ha nagyobb számmal volnának;—mert utóvégre is több ipa-
ros, kereskedő s. t. e. szükségös az országban, mint társo-
dalmi vezérszerepvivö : — és mégis a figyelmesebb vizsgáló 
kénytelen belátni, miképp a csupán szellemképzö tanok 
iránti őszinte hajlam köztünk nagy mérvben megfogyat-
kozott. 

V 

A külföld jeles tudósai azon szemrehányást teszik a 
realismus embereinek, hogy ök nem eléglik tanaik illetékös 



jogosítása mellett küzdeni: hanem csakhamar a humanismus 
ócsárlására mennek át, s annak irányzatát túlságosan b e c s -
mérölgetik. Hazánkon kivül valóban tanúi voltunk több illy 
éles megrovást érdemlő jelenségnek, még pedig hírneves 
tanintézetekben. — S az efféle tünemények, mellyek persze 
csak fé lszeg tudománytól telhetnek, vesztögetik hitelét a 
real irányzatnak. Nálunk is kezdött már berzenködni ezen 
szellemfuvalma. Ahumaniorákbizonyára már érzik csökkentő 
hatását. Nagy része a gymnasiumokba fanyalodott ifjúságnak 
inkább unalmas tehernek tekinté azoknak előkelőbb tárgyait, 
semmint valódi szellemi tápnak, semmint teljesebb k i k é -
peztetésére szükségös alapnak. — Sok körülmény szolgált 
u g y a n ürügyül , vagy ha ugy tetszik indokul arra, hogy hazai 
ifjainknak csak igen csekély része vala némileg megnyerhető 
az igazi tudományos érdeknek : de számosak alapos vé lemé-
nye szerint leginkább a túlzó realismus által elanyagiasodott 
közérzületben sarkallik az a fanyar ellenszenv, az a búsító 
fásultság, melly amaz iránt mutatkozék. — Igaz, hogy a tanul-
mányi túlterhelés meg egyéb okok miatti kedvetlenség is 
sokszoros akadályul volt; mert hiába mindenben van jóllakás 
mint Isokrates mondá, meg vajmi sok függ az adományozó 
hitelétől s szándékától. De a sokszor emlegetött gyanúsítást 
elhárithatá egy részről azon tény, miszerint az 1848-k i 
magyar kormány szinte illyetén tanrendszert igyeközöttéletbe 
léptetni; sőt a görög és német nyelvnek taníttatását tényleg 
meg is kezdeté a behozott szakrendszerrel, mit a hazai ér te l -
miség r é g e n követelt vala már; más részről pedig a tantár-
gyakkal tultömést szinte a realismusnak tulajdonithatni, 
úgymint melly az erőszakos érlesztést és a megemészthet-
len tömeggel tele-gyúrást gépleges gondolkodása szerint 
hiszi célszerűnek, nem tekintve a szerves működésű termé-
szet törvényeire, melly a lassan, de biztosan haladást ta-
nácsolja. 

Tagadhatlan tehát végre is, hogy a : „mi hasznom eb-
ből" s . t . e . ellenvetés, és a hasznosság elvének a közvetlenül 
anyagilag gyümölcsöző eredményre számitgatása szomorú 
tanúságot tesz az érzület elsilányodása felöl; ha mindjárt 
némi indokul veszszük is az elszegényültség alábbitó j e l en-
ségeit. Régi közmondásunk szerint, előbbre való a becsület a 
töltött káposztánál.—És ez azon b e t e g s é g e a kornak, melly 
ellen kifogásaink vannak, — melly már korán elsajátítva s a 
gyöngéd érzelmekbe beoltva bőven megtermi gyümölcseit 
— a vásári lelküség annyi tömérdek jelenségeiben. — 
Vájjon a szellem és főleg az erkölcsi jellem aljasodásának 
olly sok leverő példáit látva, nem kényszerül-e az aggódó 
lélek azon meggyőződésre, miszerint a romlást mérséklő s 
gátló eszközök mindegyikéhöz mintegy görcsös ragaszko-
dással kell szítanunk? Ez okból foly, hogy mi a humanis-
musnak mint a főcél alkalmas eszközének kiváló értéket 
tulajdonítunk. 

Mondják ugyan a másik fél hivei is, hogy irányuk 
szintúgy alkalmas a szellemképezésre, sőt a valósággal fog-
lalkozásnál fogva még komolyabb gondolkodáshoz szoktató, 
mint a nagyánt aesthetikai képezés ; mi elméletileg igen 
szépen be is bizonyítható. Sőt akárhány példánya mutatható 
föl a szellemi emelködöttségnek s je l lem-nömösségnek a 

valárdi tanok emberei között: véleményeink azonban még 
sem omlanak. — Nagy elismeréssel viseltetünk mi a tudo-
mány mindegyik ágazata iránt, melly az emberi szellemet 
díszíti, a társodalmi életet nemesíti, boldogítja; még a szak-
tudós némi egyoldalúságai iránt is méltányos kíméletet óhaj-
tunk : de jogos kifogásaink vannak olly tudósság ellen, melly 
a helyett, hogy szellemmel kezelné az anyagot, azt ennek 
alárendöli. Nem tagadható, hogy az ó remekekkel való 
egyoldalú foglalkozás szerte lensége is oda tántorodott már 
néhutt, — hol kizárólagos szakma gyanánt annyian űzik, 
— a hová a céltévesztött realismus visz, t. i. a hit-erkölcsi 
kiürültségre: de ártalma aránylag sokkal csekélyebb mérvű 
lehet, s veszélye korlátoltabb hatású, mint az anyagelvies 
realismusé ; meg mint szellemi foglalkozás több ellensúlyozó 
elemet fejt ki saját körében. Melly oknál fogva az ókori 
irodalom tanulmánya nem is érdemié, hogy különösen bűn-
bak gyanánt szemeltetött ki, mint — Gaume szerint — „a 
társadalom testén rágódó féreg ." A visszaélés miatt sok jót 
gyanúsíthatni. Aztán végre a fehér5 liliomnak is fekete az 
árnyéka, meg a napnak is van foltja! 

Mi a realismust sem kívánnék kizárólag felelőssé tétetni 
a korszellem bűneiért. Inkább tulcsapongásai ellen, mellyek 
a társadalmi élet boldogságát aláásni segítik, nyilvánítjuk 
rosszalásunkat. És hogy a fattyú kinövések első csiráit k i -
mutassuk : az oktató nevelést vesszük némileg vizsgálat alá. 
Csak futó pillanattal röppenünk át a közoktatás folyamatán, 
a mint az már az ujabbi szervezet szerint nálunk is gyakor-
latban van. 

A nevelés első elemei annyira közösek, hogy a nömi 
különbség sem igen vet közbe szorosan elkülönítő határ-
vonalt. Ennek főleg a szülök körében, különösen az édes 
anyai szárnyak alatt kell történnie; mely pótolhatlan j ó -
téteményt azonban ma már a dajkák, nevelőnök, kisded-
óvodák által iparkodnak helyettesíteni ott, hol annak módját 
ejthetik — több kevesebb jó sikerrel a szerint, a minő az 
eltávolító anyai szív, meg az azt pótló gondozás. 

Az elemi tanodák feladata a nöm szerint már e lkü-
lönitött gyermekeket a tüzetös pályára való tekintet né l -
kül a bötük és számjegyek alapján vezetgetni be a l é l e k -
nemesitö tudomány előcsarnokába. — Szemléltető tanítás ut-
ján fejlesztetik a fölébresztőtt valláserkölcsi érzelem sértelmi 
tehetség: hogy a látható tüneményeket a természetben, 
azoknak viszonyát, Összefüggését térben és időben, tőle 
telhetőleg felfogja és fogalmait anyanyelven szabályosan 
kifejezze. Igy gyakorlatilag a nyelvtudomány alaptörvé-
nyeinek ismeretébe avattatik b e ; mig másrészt a számtan 
sarkalatos szabályaival ismerködik meg. Jól rendözött elemi 
tanodák mérsékelt számú gyermekeket 4 éven át elég h e -
lyesen képezhetnek a további tanfolyamra alkalmasakká. Itt 
elágazó tanösvény nyilik a tanuló elé. 

Azon szakképeséget tartva szem előtt, mellyet a tu -
domány, művészet s ipar mai fejleme igényel, ugy v é l -
jük az elemi oktatás után, melly a bötükkel és számje-
gyekkel való bánás kezdeményével veti meg az átallag 
szükségös oktatási alapot, a tanítás a külön hivatásokhoz 
képest ketté választható; hogy a menny iben l ehe t ségösazon 



cél felé irányuljon tulnyomólag, mellyet magának tüzetös, 
feladatul választ a jövője iránt gondolkodni képes, vagy 
legalább már némileg határozott hajlamot tanusitó g y e r -
m e k ; avagy mellyre a körülmények vagy gondnokainak 
tanácsai vezérlik. 

(Folyt. köv.). 

„ Temetkezési lant" Irta Börzöli Gábor. Pécsett, a püsp. 
lyceumi könyvnyomdában, 1860. 8-ad rét, 122 lap. 

Nem tudjuk milyen régi, hanem még mind máig meg-
van prot. népünknél azon szokás, hogy temetések alkalmá-
val a kántor vagy valamelyik tanitó egyúttal azzal is m e g -
bizatik, hogy részint az elköltözött által a rokonok és ba-
rátok sziveikben ébresztett fájdalom- és vesz teségérze -
tet, részvevő, vigasztaló szavakban mintegy nyilvánosan is 
tolmácsolja, — részint, hogy az elköltözött nevében a ro -
konokhoz és közönséghez, amannak búcsúszavait intézze ; 
vagyis röviden szólva, még mind máig divatban van az 
úgynevezett oratio- és búcsúztató- tartás. 

E hagyományos és kegyeletes szokás ellen nincs szán-
dékunk kifogást tenni, vagy azt roszalni; hanem azt igenis, 
a jobb izlés és a vallásos szertartások tekintélyének n e v é -
ben óhajtjuk, hogy annak nyilvánulása, a mennyire l ehetsé -
ges, megható s a közönségesen versbe öntött búcsúztatók 
compositioja és müformája, ha nem is épen magasabb köl-
tészet szárnyalása, de legalább olyan legyen, hogy azokat 
a műveltebb rész is mosoly nélkül hallgathassa. Hogy 
mennyire nem igy van ez mindenütt és mindenkor, azt 
hiszszük, velünk együtt sokan jól tudják, kik valaha bucsuz-
tatós halottak temetésénél résztvettek; valamint azon sem 
kételkedünk, hogy sok embernek még most is fülében 
csengenek azon erőltetett és kegyetlen kadenciák, melyek-
kel a par force költővé ütött kántor vagy falusi tanitó az ö 
búcsúztatóját zengette vagy szavalta el, s a melynek halla-
tára nem tudta az ember, vájjon a kényszeritett költőt saj-
nálja-e inkább, ki kötelességből tehetségén követ el e r ö -
szakot, vagy a nyelvet és izlést, melyek még nagyobb ré -
szesei az erőszaknak. 

És ez nem csuda. Nem minden ember születik költő-
nek, s igy a kántor vagy tanitó sem tehet róla, hogy rosz 
verset ir, csak azért, mert nem ért hozzá, mert nem szüle-
tett költőnek. De sőt még akkor sem felelhetne meg kellő-
l e g a kántor feladatának, ha költői tehetséggel volna m e g -
áldva. Búcsúztató kel l ; az alkalom véletlen jő, a gyászeset 
ritka és különös, s a versnek egy pár nap alatt készen kell 
lenni. Ilyenkor bizon nincs más mód,mint kiki ir olyat, milyent 
hamarjában tud, vagy felhányja az öreg fiókot és előveszi 
helöle azt, melyet tán még a mult században irt valamely 
vándor poéta s az alkalomhoz idomítja. Igy van a dolog s e -
g é d - é s e tárgyra vonatkozó könyvek nélkül; ilyen könyvek-
hez pedig mindeddig igen kevéshez, vagy nagyon e la-
vultakhoz folyamodhattak kántorjaink. 

Az emiitett hiányon kiván segíteni a fencimzett mü, 

s ha a benne foglalt s különböző életkorokhoz és esetek-
hez alkalmazott oratio- és búcsúztató- nemii darabok nem 
mind olyanok is, hogy a költői szabályok mindenikének 
megfelelnének, minden esetre olyanok, melyekről bizton 
állithatjuk, hogy a közhasználhatóságon kivül sok költői 
becscsel is bírnak s elárulják, hogy írójuk a cadentiacsi-
náláson kivül a versírásnak még magasabb tulajdonaival és 
oly mértékben, meg van áldva, hogy tőle e nemben még sok 
jót várhatunk. Müve jóságát és használhatóságát igazolja 
már azon körülmény is, hogy azt tanitótársai kérésére és 
költségén adta ki s a baranyai egyházmegyében és annak 
környékén el van terjedve. 

Tartalma a következő: Előrész: Csecsemő felett. 
Vizbehalt kis leány felett. Szerencsétlen halálu gyermek 
felett. Kis árva felett, ki édes anyja után hamar elköltö-
zött. Iskolás lányka felett. Lányka felett, ki súlyos nyava-
lyában halt meg. E g é s z életén át sinlődött lányka felett. 
Tizenhat éves ifjú felett. Ifjú lány felett. Ifjú lány felett ta-
vaszi alkalomkor. Ifjú felett. Ifjú lány felett. Idegen földön 
meghalt ifjú felett. Menyasszony felett. Ifjú felett, ki atyjá-
nak segédkeze volt. Fiatal nö felett. Szülésben kimúlt anya 
felett. Anya felett, ki neveletlen árvákat hagy hátra. Midőn 
az anya kisdedével meghal. Anya felett. Özvegy nö felett, 
ki férje után hamar elköltözött. Férfi felett. Férfi felett, ki 
a közbecsület tárgya volt. Atya felett. Egész életén át 
szenvedett nyomorék felett. A g g anya felett. Öreg felett. 
A g g koldus felett. Garéi lelkész néhai tiszt. Oláh Károly ur 
felett. Boldogultnak búcsúja az övéitől. Atyjától és test-
véreitől. Lelkésztársaitól. — Áldományok (Búcsúztatók): 

Csecsemő szülőitől. Csecsemő kisded testvérétől. Kis g y e r -
mek szülőjétől. Szerencsétlen halálu gyermek szülőitől. 
Árva gyermek nevelő anyjától. Gyermek, árva testvérétől. 
Testvér testvérétől. Gyermek öreg szülőitől. Iskolás lányka 
szülőitől. Ifjú búcsúja szegény szülőktől. Fiatal lány szülői-
től, rokonitól. Menyasszony édes anyjától, vőlegényétől . 
14 — 1 6 éves ifjú szülőitől. Fiatal nö férjétől. Szülésben 
meghalt nö, férjétől, kisdedétől. Atya leánykájától. Nö fér -
jétől, ha árvákat hagy. Férfi nejétől. Özvegy anya árváitól. 
Atya vagy anya árváitól. Férfi nejétől. Atya özvegyétől . 
A g g anya gyermekétől. A g g nőjétől. Több ideig sinlődött 
öreg nőjétől. Ápolatlan öreg jóltevöitöl. A g g koldus jólte-
vöitöl. Bucsu rokonoktól. Sirbeszéd, tanitó felett. K. J. 

Temetkezési Lant. Irta Börzöli Gábor. 

E könyvveli megismerkedést f.-baranyai esperes nt. 
Nánási Fodor Pál urnák köszönöm. Szerzőjéről nevén és 
je les müvén kivül mit sem tudok. De ez teljesen elég arra, 
hogy a szerény szerzőt feltüntessem. Nem ismeretlen e lő t -
tünk a szerencsétlen bottal ütött pegazus, melyen lovagolni 
szokott közönségesen a temetési szertartások körüli gyarló 
és szegény költészet, remény nélkül hagyottan a felöl, 
h o g y szívet és lelket hóditó siralmas éneket zengve, a 
megszomorodtakat édes búval kesergetve, fájó mégis e n y -



hitű vigaszszal ihletve emelje fö l ; mi a valódi költészetnek 
o ly saja'tja, mint a magyarnak a sirva vigadás. S im az 
eddigi alant kúszó búcsúztató-költészet egyszerre égi szár-
nyakon jelenik meg Börzöli Gábor által. A XXIII. XXVI. 
XXVII. XXVIII. szám alattiak különösen. De általában mind 
oly remekek, hogy a kántor-kezelés miatt már csaknem 
Horác monstrumává fajult s risum teneatis amici ? kérdés 
alá jutott síri poézist Börzöli lantján egyszerre mennyei alak-
jában látjuk magunk előtt. Midőn belőle egyes darabokat, 
a most ágyban sinlödö segédlelkészemnek Édes Vince 
fiamnak felolvastam, igy szólott : A lap „melyre költői l e l -
ke erejét fekteté Börzöli, ugy tűnik elém, mint bibula. De 
ez a bibula Tompa Mihály szellemét itta fel. Irmodora 
könnyűsége, meglepő szép hasonlatai en miniatűré máso-
latban Tompát láttatják. Ez az ember kinöli magát. Attól 
függ, ha fiatal-e még? ha van-e ereje, körülményje s alkalma 
fölebb emelkedni. — E könyvet, megérdemli, hogy m e g v e -
g y e s megtanulja minden falusi tanitó. Ilyen ihletetten csak 
Hervey foglalkozott a sírhalmok körüli gondolatokkal." 

Edes Albert, 
esperes. 

— 

BELFÖLD. 

PÁPAI HELV. HITV. ESPERESSÉGI KÖZGYŰLÉS. 

Második képviseleti gyűlés folyó évben jun. 4 - k é r e a 
főtárgyak kijelölésével nevezetes esperesi körlevél által 
szokott helyre Pápára hivatott egybe. Lelkész és tanitó 
szép számmal jelent meg, de világi képviselők csak az 
érdeklett egyházaktól küldettek. Nevezetesb tárgyak: 

1. A jegyzői hivatal lemondás által megürülvén, a 
bejött szavazatok általános többséggel betöltötték a hivatalt, 
az elválasztott uj j egyző három évre vállalkozván, a tava-
szi februárban tartott gyűlésben tanácsbirói székéről l e -
mondott, e lemondásának jegyzőkönyvből történt kimara-
dása miatt azt ezen gyűlésen megújító nt. Bódogh úrral 
érvényt óhajtott adni a tisztújítás elvének, mely körünkben 
nem újszülött gyerek, mivel boldog emlékű nt. Seregély 
Dániel már 6 évre válalta el esperesi hivatalát, de azt a 
főtiszt, egyházkerületen nyilatkozott ellenvélemény és ha-
bozás miatt holtig is viselte volna, ha testi gyöngélkedései 
miatt nem gátoltatik; a tanácsbirói lemondás elfogadtatván, 
szavazat rendeltetett. 

2. Felolvastatott a főtiszt, egyházkerületi gyűlés ren-
delete, mely főtiszt, superintendens urunkat felhatalmazza 
a takácsi egyházba főiskolai tanár nt. Tóth Balázs urat, a 
statutumos felülcandidálási jognál fogva az esperességi 
kormány és 18 pap protestatiója ellen rendes lelkészül 
beállitni. 

3. Dudari egyházközség Hőbe József ur halála által 
uj lelkészt, volt segédlelkészök tiszt. Mátis Ferenc úrban 
szemelvén ki, s azt köztudomás szerint előre meg is hiván, 

a gyűlés pro forma tett candidatiója mellett, ajkai rendes 
állomásáról Dudarra költözni kijelentett szándékában m e g -
erősítette. 

4. Megragadó figyelemmel vette a gyűlés a főtiszt, 
egyházkerület határozatát, mely a halhatatlan Kálvin 1864, 
május 27 -kén előfordulandó háromszázados ünnepének 
méltó megülése felett tervet készitni egy a pápai főiskolai 
ügyben kinevezett választmányt bizott meg, s mivel az 
eredeti indítvány valamely áldásosán fenállandó alapitvány-
nyal óhajtván örökitni az emléket,e célra egy aranynyal áldo-
zott is : ez óhajtás következtében a gyűléshez beadott és 
felolvasott „Szózatban" az emlékre , ,Kálvin-örökség" név 
ajánltatik, e vonzóbb név alatt biztos sikerrel létesíthető 
levén 1) egyházi domestica; 2 ) Gusztáv-Adolf-egylet 
munkaköre; 3 ) az egyetemes-gyámolda, mint három ki-
egészítő és alkotó alosztály; e hármas cél virágzásra 
hozása szentelvén meg örökre „Kálvin-örökségét." A 
szózati eszme kedves tudomásul vevése mellett is a gyűlés 
nem akart e lőleges határozattal a felsőbb kormányszéktől e 
tárgyban kinevezett választmánynak nézetei elébe legkisebb 
korlátozást is okozni, a Szózatot és netán leküldendö nyi -
latkozatokat a választmány elnökéhez általtenni megbízta 
az esperesi hivatalt. 

5. Az esperességben kinevezett népiskolai bizottmány-
elnökéül kijelentetvén a kerületi tanügyi bizottmányhoz 
kinevezett esperességbeli tag, az a munkálatok rendszeres 
vezetésére megbízatást nyert. 

A gyűlés még több apróságok feletti intézkedéssel 
bevégződvén, a jelen volt lelkészi kar tek. segédgondnok 
urnái ujra találkozott a barátságos ebéd felett je len volt 
világi tanácsbirái. ;il, az uradalmi director úrral, szívélyes 
toasztok közt töltvén az együttlétei óráit. 

A TISZAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET KÖZ-
GYŰLÉSE KASSÁN, jul. 16-án. Ma tartatott a tiszai ágost. 
hitv. evangyélikus egyházkerület közgyűlése , méltóságos 
Zsedényi Eduárd egyházkerületi főfelügyelő, ki az ev. 
közönség részéről már azelőtti napon ünnepélyesen a 
vasúti pályaudvarban üdvözöltetett, és főtisztelendő Máday 
Károly superintendens urak ikerelnöklete alatt, a nyolc 
esperesség által választott számos képviselőnek közremű-
ködése mellett, Abauj vármegyeháza nagy teremében, 
rendkívüli számmal egybegyűlt közönség jelenlétében. — 
Mindenekelőtt a helybeli templomban ünnepélyes kar-
énekben és helybeli lelkész és esperos Szopko ur által 
mondott buzgó esedezésben a mindenhatónak segedelmét 
és áldását fontos teendőire kikérvén, a gyülekezeti testület 
onnét a megyeházba ment át és itten Zsedényi főfe lügyelő 
által szokott velős modorában éljenzések közt nyitta-
tott meg az ülés, ki is beszéde folyama alatt megemlí -
tette, hogy egy év előtt Miskolcon tartott közgyűlés óta, 
az 1790. 26. t. c. rendelete és szelleme szerinti autonomi-
cus kormányzat mellett, ezen kerület egyházi ügyei , Ő 
Felségének ama törvényben kijelölt kormányszékei utján 
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törvényesen gyakorlott legfelsőbb felügyelése alatt, oly 
törvényszerűen intéztettek el, hogy ez év leforgása alatt 
ezen tiszai kerület uj sérelemmel többé nem találkozott; 
azért is nem kívánhat egyebet , mint hogy a magyar pro-
testáns egyház az 1790: 26. t . -c ikkhez továbbá is ra-
gaszkodván, egyszersmind mindig azon hűségben találja 
fel éltető erejét, mely keblünkben lakván, soha nem hül 
el, soha nem ernyed, de sötét napokban, valamint f é -
nyesekben a legkisebb körben ugy, mint a legtágasabban 
egyenlő gonddal és buzgósággal működik az egyház felvi-
rágzása szent ü g y é n ! Figyelmeztetvén azonban hitsorsosait, 
hogy ezen éltető erőt, mely soha nem ront, de mindig 
épit, nem kell összekeverni azon kitörő, korlátok közé 
nem szorítható lánggal és nyughatatlansággal, mely ritkán 
használ, legtöbb esetekben pedig felriasztván a visszahatás 
elemeit, a már kész munkát is rommá sújtja; ezen éltető 
erőt nem puszta szavak, de tettek által be kell bizonyítani 
és erre nézve némi megelégedésse l jelentheti, miszerint 
az iskolai segé ly tárgyában már három egyházi kerületi 
gyűlésen hozott végzések ezen év folyama alatt s z i g o -
ruabban tartattak meg, mint ezelőtt. Ugyanis az 1859. és 
1860. évi járulékból, mely a VI. szab. kir. városok esperes-
ségére nézve 1680 forintra szabatott, most már csak 93 ft. 
van hátra. 

A XIII. városi esperesség a kivetett 1680 forintot 
egészen lefizette, miért is buzgósága nyilvánosan el is-
merendő. 

A VII. bányavárosi esperesség 682 forint után még 

19 forinttal tartozik. 
A tátraaljai esperesség 840 forint után 134 forinttal 

tartozik. 
A göinöri esperesség 2467 forint után 743 forinttal 

tartozik. 
A kishonti esperesség 1312 forint után még 1072 f o -

rinttal tartozik és igy lelkészei vagy nem sürgették a fize-
tést, vagy híveiket kötelességük teljesítésére birni nem 
tudták; mind a két esetben kötelességeik teljesítésére in-
tetnek. 

A sáros-zempléni esperesség 682 forint után még tar-
tozik 260 forinttal; beszedése váratik. 

A hegyaljai esperesség 1785 forint után még 495 
forinttal tartozik. 

Összesen 10 ,130 forint kivetés után 7980 forint befi-
zettetett és 3150 forint még befizetendő. A nyíregyházi 
tanitó-képezdére Cornides Károly ur magyar születésü 
bécsi nagykereskedő 100 forintot adott, miért is nyilvános 
köszönet mondatik. Ezek után több kiküldetései eredményét, 
különösen Nyíregyházán Jeszenszky volt lelkész és az 
egyház egyik része közti viszálkodásoknak más lelkész vá-
lasztása általi szerencsés kiegyenlítését bejelentvén, — 
utána Máday superintendens ur egyházi látogatásairól tu-
dósította a közgyűlés t ; és igy az utolsó miskolci j e g y z ő -
könyv azért olvastatott fel, hogy annak egyes pontjai s z e -
rint az illetők a végzéseknek miképen történt végrehajtá-
sáról számolhassanak. Az egyházkerületi-pénztár 1862- ik i 
költségvetése hevesebb vitákra adott alkalmat; az elnök 

felszólitván az esperességeket , hogy döntő szavazásaikat 
adnák elő, ezek szerint: a superintendens fizetése 1200 
forintról 800 forintra szállíttatott le, káplánja évi fizetése 
3 0 0 forintban állapíttatott meg, a nyolc esperesnek fizetése 
mindegyik esperességre bizattatott; az özvegyi nyugdijak 
4 0 0 f t ; ösztöndíj 210 f t : pataki catecheta 100 f t ; adó 
100 f t ; útiköltségek és tiszteletdijak 400 f t ; az iskolai s e -
gé ly 4095 ft; a liittani-intézet pótléka 1000 ft. Ezen 7405 
forintnyi kiadás fedezésére a bevétel: kamatokból 1000 f t ; 
agentionale és cathedraticum 500 f t ; a reformátioi offerto-
rium 500 f t ; iskolai segélyre és a superintendensi fizetésre 
5405 ft. kivetés utján. Az egyházi pénztár számára a mult 
közgyűlésen javaslatba hozott sorsjáték a cs. k. pénzügy-
minisztérium részéről tagadó válaszszal utasíttatott vissza. 
A Gusztáv-Adolf-egylettöl e f. év alatt érkezett egyház í -
s iskolai segélypénzek 2000 forintra rúgtak. A tanrend-
szer átvizsgálására egy számos tagból álló választmány 
rendeltetett, mely holnap be fogja adni jelentését. 

Az ülés utáni fényes ebédhez e megye főispánja gr. 
Péchy Manó a két alispánnal és főjegyzővel, a kassai r ó -
mai-katholikus püspök két kanonokkal és több más kitűnő 
egyének hivatalosak levén, jelenlétük által is azon e g y e t -
értést bebizonyították, mely itten a különböző val lásfe le-
k e z e t e k közt régóta létezik. A toastok sorát Zsedényi 
nyitotta meg, a magyar protestáns egyház legfelsőbb f e l -
ügyelőjét O Felségét azon kívánsággal éltetvén, miszerint 
e válságos percben legfelsőbb határozványaiban azon m e g -
győződéstől vezéreltessék, hogy Magyarország alkotmá-
nyos kifejlése és nemzetiesedése a leghatalmasabb elem 
az összes birodalmi közös erők formájában, mi általános 
zajos tetszéssel fogadtatott; ezután Abaujmegye főispánjá-
ért emelvén poharát, erre gróf Péchy gyönyörűen felelt. 
A katholikus püspökért az evang. püspök Máday ivott; 
mire Liptsey kanonok éltes kora dacára ékes, eleven s z a -
vakkal a püspök és káptalan nevében válaszolt. A tes tvé-
riség és egyetértés szebben nem nyilatkozhatott, mint e 
teremben. 

AZ UNITÁRIUSOK ZSINATA TORDÁN. 

Az erdélyi unitáriusoknak idei zsinati főtanácsa k e z -
dődött junius 3 0 - k á n Tordán, végződött julius 3-kán. E 
zsinat egyike a legnevezetesebbeknek ezen egyház kebe lé -
ben, nemcsak tárgyaiért, hanem más körülmények tekin-
tetéből is. E hitfelekezetnek püspöke még 1 8 5 2 - b e n m e g -
halván, azótai folytonos kérelmezései sem nyerhettek a 
a bécsi volt minisztériumnál meghallgattatást az iránt, 
hogy uj püspököt választhasson. Különböző úton-módon 
huzódott-halasztódott az, mígnem az alkotmányos kor-
mányzás visszaállíttatván, az ország mostani kancellára k e -
gyes volt az engedélyt — uj folyamodásra — rögtön kiesz-
közölni. Köszönet érette az alkotmány hü őrének, a bölcs 
államférfinak, a hü hazafinak. Már maga azon körülmény, 
hogy ezen hitfelekezet egyházi főnökét őseinek szokása 
szerint valahára megválaszthatja, elég volt arra, hogy a 



zsinat népes, élénk s cselekvényekben gazdag legyen. Mert 
az unitáriusoknál a püspökség, mint minden egyházi hiva-
tal, a lehető legszabadabb választás utján töltetik be képvi-
seleti alapon : nincs ott kijelölés, mint a római katholiku-
soknál, nincs successio, mint a reformátusoknál, a püs-
pököt nem választja csak a papság, mint eddig a lutherá-
nusoknál, — helyettesítés jogot nem ad, időmúlás a jogot 
nem gyöngíti , — az egyházi képviseleti szabályok szerint 
a püspököt a választásra képesittetek: a fögondnok és 
közfelügyelő gondnokok, a választott egyházi tanácsok — 
papiak és világiak, tanárok és esperesek, esperesi jegyzők 
teljes szabadsággal választják az egész egyház kebeléből 
meggyőződés és belátás szerint. Egyetlen külön qualificatio 
a választandóra nézve az, hogy fölszentelt papnak kell 
lenni. Egy ily joggal való élhetési alkalom, nem csoda, ha 
népes zsinatot gyűjtött egybe. Az egész egyházban mély 
mozgalmat okozott a nap közeledése! az esperesi körök — 
tractus — előkészítő gyűléseket tartottak, a képviselő ta-
nácshoz felírásokat tettek; a zsinatot a lelkes Torda hivta 
meg kebelébe, — mert a zsinatok esperesi körönként rendre 
szoktak a népesebb ekklézsiákban tartatni—a közbeszélge-
tés tárgyát hetekig a püspökválasztás telte, elannyira, hogy 
híre Angliába is elhatott. Az angol unitárius lapok a közvé-
lemény jelöltjéül az egyházi főjegyzőt és a kolozsvári első 
papot nevezték meg. Ugy is volt. E kettő volt az egymás-
hoz és a fenforgó érdekekhez legméltóbb, legalkalmasabb 
versenyző. Az első mellett az ideiglenesség, sok szorga-
lom, a presumptio s korábbi analógiák szólottak: az utósó 
mellett népszerűsége, nagy esze, sok tudománya, szilárd 
jelleme, irói hírneve s azon fontos tekintetek, melyek ne -
véhez a jövő annyi fényes reményeiként csatlakoznak. A 
diadal ez utósóé lön : Kriza János, kolozsvári első pap és 
esperes, a nagy kaszinó könyvtárnoka, erdélyi muzeum-
egyleti igazgatóválasztmányi s magyar academiai tag — a 
költő, tudós, hittanár és iró lön, az egész unitárius egyház, 
sőt kérdésen kivül a testvér egyházak nagy többségének is 
örömére püspökké választva jul. 1 -én délelőtt 9 — 1 0 kö-
zött !! Az összes szavazók kétharmadánál, többet nyere 
meg, a másik harmad a többiek között oszolván fel s l e g -
többet kapván ezek között a főjegyző ur. E választás a 
legalkotmányosabb levén, a mint az egyháznak nagy m e g -
nyugvására van: ugy, azt hiszszük, érett eszű férfinak az 
ellen kifogása nem lehet. Ez a közvéleménynek egy erős 
többségben szabadon nyilatkozása, már pedig a többség és 
közvélemény előtt meghajolni kötelessége annak, a ki előtt 
a törvény szent, a ki az alkotmányos formákat tiszteli, a 
közügyet saját érdekeinél feljebb becsüli. Az uj választott 
püspök gyönyörűen köszönte meg választóinak bizalmát, s 
egyebek közt mondá: „ 0 nem vágyott ez állásra, nem k e -
reste, nem is álmodta; egyházának bizalma alatt lenyo-
matni érzi lelkét, s nem tud méltó szókat találni a megkö-
szönésre; azonban immár megválaszták s mint paphoz illik, 
azt hiszi, hogy az Isten akaratjából lön; köszöni tehát s 
hálával elfogadja. Nem tekinti hivatali méltóságnak, sőt h í -
vei iránti szolgálati alkalomnak s sokszoros kötelezettség-
nek. Jól esik, hogy választatása a magyar alkotmány feltáma-

dása időszakára esik. Az unitárius ősök nagy szellemeit 
látja maga körül lebegni s némán biztató s bátorító szót 
intézni ö hozzája, azon ősökét, kik épen e városban vivták 
ki századokkal ezelőtt az unitárius vallásnak e hazában 
való elismertetését. Lelke eddig el volt darabolva sokféle 
foglalatosságai között, ugy, mint az idő órákra és napokra : 
ezentúl öszpontositott erővel s igyekezettel egyedül azon 
lesz, hogy kedves híveinek lelki ügyeit buzgón és jó siker-
rel igazithassa. Gyöngéd méltánylattal emlékezett meg az 
egyházi főjegyző úrra, hivatali helyettes elődére, meg nem 
neheztelésre kérte, tanácsért esedezett s magát annak, 
választóinak s a fő-és képviselő tanács nagyjainak szíves 
hajlandóságába ajánlotta." A kedélyes beszéd s annak során 
a püspöki hivatalnak a mai korban remek körvonalozása 
azonnal igazolta a választás helyességét, Megéljeneztetett 
hatalmasan, föleskettetett s az egyszerű, szerény pap e g y -
házában az első és főpapi állomást azonnal elfoglalta. 

A püspökválasztás levén a gyűlés főtárgya, tudósítá-
som súlypontját én is erre helyezém. Azonban az egész zsi-
nat folyama s különösen némely közvégzések megérdemlik 
az olvasó figyelmét. Szombaton este jun. 29. már együtt 
volt az összes gyülekezet. Az unitárius algymnasium és ta -
nárikar által lakott utca tele volt papsággal s világi taná-
csosokkal: lutheránus, református és katholikus versenye-
zett az unitáriusokkal abban, hogy mindeniknek zsinati 
szállója l egyen; magam is oly lutheránus urnái voltam 
szállva, kinek neje katholikus volt, de a kik velünk lélek-
ben úgyszólván együtt ünnepeltek ! Uj bizonyosság arra, 
hogy tolerantiáhan s szeretetben Európának tán első orszá-
ga a kis Erdély. A zsinatot szombaton este az unitáriusok 
templomában a helybeli unitárius pap Albert János üdvö-
zölte remek kön) (irgésében; másnap a tanácskozásokat az 
egyházi főjegyző főtisztelendő Székely Mózes nyitotta 
meg s az általa ideiglenesen vitt püspöki teendők vitele 
iránti végleges iniézkedésre a zsinatot felkérte és hivata-
lából kibucsuzott, — a templomban pedig gyönyörű harmo-
niás éneklés után jeles egyházi szónokunk tanár és másod-
pap Ferenc József tartott megható beszédet azon kérdés-
rö : eljött-e a mai keresztyének közé Isten országa, s ha 
nem, miképen fog eljönni? E beszédet egy szívvel és száj-
jal classicusnak, a szónokot a nap hősének mondák Tor-
dán : mondák, hogy ennél jelesb beszédet ez évtizedben 
Torda nem hallott, hogy Isten országának ennél szebb ké-
pét adni, az egymás iránti szeretetet, a jó cselekvést ennél 
hathatósabban prédikálni lehetlen! Mindenki el volt ragad-
tatva, a közasztaloknál a szónokot éltették, mint az uj kor 
emberszeretetének, Jézus evangéliumának ragyogó talen-
tomu szónokát. Templom után 20 -30 , sőt 40 terítékű nagy-
szerű ebédek: Székely Elek, Veres Lajos, Szigethi Mik-
lós., Tóth Károly uraknál, jul. l - j é n a már leirt püspökvá-
lasztás, a papjelöltek megvizsgálása, a zsinati tanácskozá-
sok folytatása s ismét nagy ebédek. Julius 2-kán papszen-
telési beszéd tanár és másodpap Nagy Lajos által azon 
kérdésről, hogy az egyházi tudományokat nekünk is mint 
más mivelt nemzeteknek mivelnünk és fejtenünk kell. Ter-
jedelmes, sokoldalú ismeretet tanusitó beszéd, melyben 
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nem egy szabadelvű, bátor eszme s uj gondolat volt, téte-
lei jól állítva fel s meggyőződésig bebizonyítva. Legfel tű-
nőbb azonban azon rész volt, melyben angol unitárius e g y -
házi szónokok nyomán az unitárizmust mint a jövő vallá-
sát tüntette fel. Azután a zsinatot bezáró templomi ima, e s -
peres Inczeji József által elmondva. Az összes beszédek 
kinyomtatása el van rendelve. Tetemes összeg gyűlt e 
célra már az első nap alatt. Ismét ebédek, délután tanács-
kozások közel éjféltájig folytatva, másnap jul. 3. szétosz-
lás. Annak, hogy az unitáriusok zsinati és fötanácsi gyű lé -
seiket oly gyorsan végzik, oka a munka célszerű felosztása. 
Bizottságok készítik elő a tanácskozások tárgyait, melyek 
regge l 5—6-kor , télben 7 — 8 - k o r összülnek s 1 0 - i g dol-
goznak, akkor templomba mennek, 11-töl 2 - i g közösen 
tanácskoznak, délután megint 3 — 5 - i g külön dolgoznak, 
5 — 6-tól estéli 1 0 — 1 1 - i g ismét közösen tanácskoznak. 
A bizottságokban főként a vidékiek vannak képviselve, 
csak e g y - k é t kolozsvári tanácsos van olt felvilágositás-adás 
s a képviselőtanács belkezelési módszerével megismerte-
tés végett. Másik oka a gyorsaságnak az, hogy az unitári-
usoknak egy állandó képviselő tanácsuk — úgyszólván 
permanens igazgató testületök — van, mely Kolozsvárit 
székel, az igazgatást a zsinat és főtanács nevében viszi, 
ebben a kolozsvári tanácsosok rendesen jelen vannak, a 
dolgok tárgyalási folyamával egészen és mind ismeretesek; 
ha a vidék felvilágosítást kiván, 4 — 5 - ö n képesek m e g -
adni ; ha egyik másik kérdést talán nem kellőleg fogják fel, 
a központi tanácsosok azonnal megismertetik annak magasb 
szempontból vett állásával, stb. Igy válik lehetségessé, 
hogy 3 — 4 nap alatt 2 5 — 3 0 fontos elvi, söt olykor rend-
szer-kérdés iránt képesek kellö-alaposan s higgadtsággal 
megállapodásra jutni. 

A mostani zsinati tárgyak közül kiemelendönek látom 
a választáson kivül 1) Az angol unitáriusok gyönyörű vá -
laszát azon fötanácsi levélre, melyben hozzánk való tettek-
ben nyilvánuló rokonszenvöket megköszöntük. 2 ) A velők 
való viszony mind szorosabbra fűzése határozattá lön. 3 ) 
Ennek megfelelöleg egy'erdélyi unitárius jeles ifjúnak j ö -
vendőben minden harmadik évben Angliába küldése s 
ott taníttatása, valamint a most ott levőnek segélyezése 
végzéssé lön. 4 ) Az uj püspök vezetése alatt megindult 
„Keresztény Magvető" cimü időszaki irat iránt átalános 
mély rokonszenv nyilvánult s az tettekben lön kifejezve. 
5 ) A tanítás, egyházi igazgatás és fegyelem dolgában l é -
nyeges intézkedések tétettek. 6) Némely felgymnasiumi 
tanárok fizetése javíttatott s az algymnasiumbeliekének is 
javítása kimondatott. 7) Egy buzgó hitrokonnak a tordai 
algymnasium javára tett 15 ,000 uj forintnyi véghagyomá-
nya bejelentetvén, annak hálásan jegyzőkönyvbe vétele s 
nevének maradandó emlék által örökítése meghatároztatott. 
8 ) Az Augusztinovics-íé\e alapítvány elhanyagolt ügyének 
az eddigi végrendeleti gondnokok kezéből törvényes Ítélet 
következtébeni átvevésére egy második felügyelő választa-
tott s annak tisztába hozatalára a képviselő tanács eré lye-
sen utasíttatott. 9) A közelebbi kormányzás alatt háttérbe 
szorított hazai történelemnek kiváló gonddal s elegendő 

órán tanítása minden gymnasiumban el lön rendelve. 10 ) 
Az egyházi törvények (canon) rendbeszedése s az egyházi 
törvénykezés rendjének kidolgozása s a jövő főtanácsok 
egyikére megvizsgálás és kinyomtatásuk elrendelése v é -
gett előterjesztése közakarattal kimondatott. 11 ) Egyházi 
célokra jutalom lön kitűzve. 12 ) Az unitárius tanuló ifjú-
ságnak nemzeti szabású ruha viselete már tavaly törvénynyé 
tétetvén: most e szabály az egyházi rendre és tanári karra 
is ki lön terjesztve. • 

Az egész gyűlés alatt a legnagyobb egyetértés, s z e -
retet és testvériesség uralkodott. Forró lelkesülés a k ö z -
ügyek iránt volt bé lyege a tanácskozásoknak. Világi f ő -
gondnok Kááli Nagy Elek ideigl. kir. kormányszéki taná-
csos ur ritka tapinlatu vezetése alatt ügyeink gyorsan, 
higadtan és mindig a közjóra célzólag lőnek tárgyalva. 
Isten öt éltesse, éltesse s tartsa fen a mivelt, buzgó tordai 
nép között az egymás iránti szeretet és becsülés érzelmeit, 
mint az érdekek kiegyenlítésének s egymás közötti békés 
és atyafiságos viszonynak legfőbb kezességét . A zsinati 
tanácskozásokat kedden este zárta be az uj püspök, rokon 
hajlamát kérvén paptársainak, tanácsát az öregeknek, ö n -
mérséklö buzgalmát az ifjaknak, áldását az egy igaz Isten-
nek. Szeredán lön a szétoszlás, a mi valóban megható vol t : 
kézszorítás, ölelkezés, atyafiságos csók és baráti könyezé-
sek tevék az érzékeny jelenetet emlékezetessé. Ott volt az 
öreg Brassai is, kinek szintúgy egy szép alapítványa volt 
bejelentve s a kit az egyház kevélységgel vall magáénak. 
Isten velünk! Isten áldja nemes Torda városát! 

Egy zsinati tag. (A Kolozsv. Közi.). 
' O 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

XI. 

Szép Erdélyországnak Háromszék egy legszebb v i -
déke, olyan, mint e g y virágoskert, körülkerítve a hegyek 
koszorúival; völgyeiben nyugovást, hegyein szárnyalást 
látszik adni a költői elmerengő képzeletnek. Itt lakik a 
székelység, az erdélyi magyarság magva ; innen szál l ingóz-
tak ki sokan az én hiveim idegen ország termékeny s mégis 
sivatag pusztái közé. Hogy lehet elhagyni azt a szép földet, 
azt a szép tájat; van-e neme a szenvedésnek és e lnyomás-
nak, mely a szülőföld elhagyására kényszerit, hol élnünk, 
halnunk kellene ? Az egyiptomi csapásos esztendők a külön-
ben is népes Háromszék vidékéről sokat messze bujdosni 
késztetnek; hazát keresni, midőn azt már otthon nem talál-
tak ; jobb sors után nézni, midőn azt a kedves szülőföldön 
hasztalan keresik. Bün-e elforditni szemeinket a halálra 
kinzatott édes anyától; elfutni kinja és nyögése elöl, hogy 
az ne szaggassa össze lelkeinket ? Ha az lenne is, én meg 
tudnám bocsátani. — Itt e szép tájon, Szent-Györgyön volt 
tartandó az erdélyi közzsinat, hová én annyi vágyó érzések 
között siettem megismerni az erdélyi papság szellemét. 
Már az uton benézvén t. Erösdi Mihály társamhoz, kit 



előre is ajánlottak, s kit, fájdalom, betegen találtam: ugy 
vettem észre, hogy az itt uralkodó szellem buzgó és haza-
fias. Nem csalódtam. Az egy virág illata utmutató volt a 
tavasz kellemeinek összegéhez. Szent-Györgyön megtud-
ván már előre az erdélyi remek szónok Nagy Pétertől, 
hogy megyek: mondhatom, mint nekem mondlák, hogy a 
mily szívesen vártak, ép oly szívesen is fogadtak. Mindjárt 
odamenetelem estvéjén sok jókkal találkoztam, s ottlétem 
alatt, mint mondák, az eddig csak lelkileg ismerőst annyi 
kedves baráti érzelem koszorújával kináltanak meg. Elfo-
gadni oly jól esett lelkemnek; hisz mi az életben az irántunk 
úgyis oly kevés választottak érzelmeinél drágább és ked-
vesebb ajándék ; s most, midőn az éltesek elismeréssel, a 
Fiatalabb pályatársak barátsággal jöttek felém, miként nem 
örvendhetett volna lelkem ? Örvendek, s ha nincs is a 
lobogó szövétneknek fuvalatra szüksége, ez fuvalat g y a -
nánt szolgált nekem. 

A zsinatot megnyitó beszédek , prédikációk felett 
véleményt ejteni nem az én dolgom. Derék, hazafias vala 
mindannyi, s illő a mai korhoz, midőn minden érzés, mint 
a Minerva fejéből kipattan fegyveres isten, a hazafiság 
páncélával jön a világra. 

A vasárnapot buzgólkodasban s ünneplésben töltvén 
el , mindjárt hétfőn nyertem időt a főtisztelendő erdélyi 
püspök úrtól ügyem előterjesztésére, melyet e g y beszédben 
teljesítettem. Ezután még a Moldva- és Oláhországban levő 
házassági elválasztásokra kértem a közzsinat figyelmét. — 
Ugyanis itt sok egymással nem élő házaspár van, s én az 
ilyen életet az erkölcsiség szempontjából meg nem enged-
hetvén, s a közzsinat is igy gondolkozván: rnint Bukarest-
nek van, megadatott nekem is, hogy két anyaegyházam 
elöljáróival az egymással nem élhető házasokat törvénye-
sen elválaszsszain, megerősítés végett a főt. püspök urnák 
bejelentvén. Ezen és más felhatalmazást a bukaresti consu-
latussal is kértem hivatalosan tudatni, mely is elhatározta-
tott s talán azóta végbe is ment. 

A gyülésezés és tanácskozás folyamát ott létem alatt 
nagy figyelemmel hallgattam. De már kedden délután útra 
kellett indulnom, s én elbúcsúzva az engemet oly szivesen 
látott kedves atyafiaktól, kiknek irántam való előzékeny 
megtisztelésöket nem is érdemlettem, indultam pusztának 
látszó sivatag pályám földe felé. 

Isten veletek Erdély lelkes papjai s világi rende i ! 
Szép emléketeket elviszem magammal rózsaszin-fátyolul, 
lelkem oly sokszor besötétülő láthatárára. Mint Ígértétek s 
lelkesen fogadtátok, támogassátok az általam felfogott lelki 
szegények szent ügyét . — Munkálkodjatok legjobb keresz-
tyéni és hazafias lelketek sugalma szerint. Isten ve letek! 

Erdély- és oláhországi határszél, julius 21. 1861. 
Czelder Márton. 

XII. 

Az erdélyi kedves emlékű, még most is érzett lelki 
élvezet után sietnem kelle az én sivatag pályamezőm 

felé. — Elég lett volna annyi pihenés, melyet nyertem, ha 
itt is folytonosan nem kellett volna lelkemnek hullámzani; 
— hullám hullám, de már megszoktalak s talán benned is 
halok meg. Most légy betakarva Erdélyben töltött, k i sza -
kasztott rózsalevele életemnek, elteszlek én téged oly 
sok eltemetett elsiratott emlékeim közé, hol aztán mint egy 
szent pantheonban, midőn jelen s jövendő elszomorit, téged 
is megtaláljalak s lelkemhez öleljelek. Nyugodjatok, nyu-
godjatok 3 nekem mennem kell, habok űznek, habok v i sz -
nek s én nem maradhatok. — Már Sz. -Györgyre küldtek 
tudósítást ploesti hiveim, hogy az iskola megint rosz sors 
kezére került, s valóban ugy is találtam. Oda érvén, bár 
köznap volt, összegyüjtetém a hiveket s prédikáltam, az e l -
menetelem óta történt viszály és háborúság habjait az evan-
gyéliom megnyugtatásával leikökben lecsillapítani i g y e -
kezvén. Megnyugtattam őket arra nézve is , hogy pár hét 
múlva visszajővén Pileströl, mindaddig tanítom a g y e r m e -
keket, mig bárhonnan egy jó tanítót kaphatok. — Ploesten, 
mig én Erdélyben valék, egy ev. megbízottam a megalku-
dott áron a templom és iskolának való helyet 560 aranyon 
megvette. A helynek fele a mienk, fele pedig az evang. 
testvéreké. Hadd legyünk mi egymás mellett. A hely 30 öl 
széles, 28 öl hosszú s ennek fele egyiké, másik fele a má-
siké. Hogy építkezünk majd, ha lesz miből ? ez a későbbi idő 
dolga. Most csak az a fő gondunk, hogy a helyért való 2 8 0 
aranyat még ez évben lefizessük közös erővel. 

Az oláhok szerinti Pünköstöt Pitesten töltém, prédi-
kálván, mini máskor szoktam, a német evangélikusoknak is. 
S mivel, mint előre terveztem, nem volt minden elkészítve : 
Oláhországban Pitesten egy ref. magyar templom alapját 
csak junius 30-dik napján tehettük le. De végtelen hála 
Istennek, hogy ez megtörténhetett! Örökre emlékezetes 
elöltem s mindnyájunk előtt a nap, mely az öröm, Istenbeni 
hála, jövő vallásos remény szent könyeibe áztatta meg s z e -
meinket és lelkeinket. Az emlékül irt s az alapköbe l e -
tett oklevélbe az is benn van, hogy a pitesti ref. magyar 
templom a magyarországi reformátusok segedelmével k e z -
dett építtetni. Ezen nagy jelentőségű vallásos ünnepélyre 
az egész fundust zöld galyak és virágokkal ékesiték fel, 
hiveim. Kicsiny és nagy olt volt, ékitgetett az oláhok 
nagy bámulására. Az ünnepélyre az oláhokat és mindene-
ket meghívtunk s képviselve volt a megye és városi 
elöljáróság is. Az egyházi szertartás Isten szabad ege 
alatt a természet templomában tartatott ily renddel : Elő-
ször énekeltük „Jövel szent lélek1-' egy kis harmóniával, a 
milyenre taníthattam híveimet. Ének után imádkoztam s 
prédikáltam alkalomhoz képest Neh. II. 20. v. A mennynek 
Istene ád nekünk jó előmenetelt, hogy mi, kik az ö s zo l -
gái vagyunk, felkelvén, épitnök stb. Egyházi beszéd után 
megint énekeltünk; ez is meglevén, én egy rövid beszédet 
mondtam oláhul, megmagyarázván röviden vallásunk e g y -
szerűségének evangyeliomi okait, s kérvén az ö (t.i. az olá-
hok) irántunk való jóságokat. E beszéd ütán a főispán 
elémbe jöt t s meghajtván magát, megköszönte, hogy rólok 
szépen gondolkozunk; örömét fejezé ki, hogy a most ural -
kodó Kuza fejedelem alatt, ki a szabadság barátja, téteték 



le egy reform, magyar templom alapja a szabadság vallá-
sának vallói számára; egyszersmind ígérte, hogy a miben 
lehet, mindenben segedelmünkre leend. Ezután a tanitó f e l -
olvasta a templomépitésröl szóló miniszterialis engedélyt 
s a fundamentomba teendő okiratot oláhul. Ekkor énekelve 
mentünk s letettük a szegletkövet először a fÖ, azután a többi 
szegletekre, mely letételben a főispán, a városi praesidens 
s a többi oláh hivatalnokok is közremunkáltak. Körüljárván 
énekszóval a templomhelyet, én a főhelynél megálltam, 
imádkozván még egyszer Isten szent lelkét a megkezdett 
munkához s a letett alapköre. Megint énekeltünk egész 
buzgalommal s az éneket lelkünkbe zárva élő hangokul 
oszlánk el, hálát adva Istennek, hogy szent ünnepélyünk, 
melyhez hasonló Oláhországban nem volt, semmi véletlen 
által meg nem zavartatott, s hogy a magyar ref. anya-
szentegyház diadalainak sugarai itt is fényleni kezdtenek. 

Letettük mindenek felett Istenünk segedelmével a 
templom alapját. Az épület kőtornyával együtt legkevesebb 
600 aranyba kerül. Isten majd megsegít . En az erdélyi 
szent zsinaton vett pénzemet is ide fordítottam. S most nem 
merném, de majd ha készen leszünk, ha Isten éltemnek 
kedvez, akkor mondom meg, mennyivel kezdtük meg az 
építést. Ha Isten segit és lehet, még ez évben felépítjük a 
templomot, ha nem: csak jövő tavaszszal végezhetjük be. 
Segítsenek önök kedves testvéreim. Kövessenek el minden 
lehetőt. Buzgólkodásuk, melylyel megkezdtük az építést, 
bement a fundamentomba örök emlékezetül. Isten szent 
nevére, s a magyar nemzet szétszórt töredékeinek szellemi 
nemzeti gyarapítására kérek minden hazafit, hogy s e g é l -
jenek a pitesli magyar templom felépítésében, dicsőségéül 
az evangyéliom és magyar nemzet szent honának! 

Bukarest, julius 4 -kén 1861 . Czelder Márton. 

GYÁSZHÍR. 
A magyar prot. egyházat súlyos csapás 

érte. 
SZTROMSZKY SÁMUEL, 

a dunáninneni evang. egyházkerületnek kitűnő 
érdemekben megőszült sokat szenvedett supe-
rintendense f. hó 20-kán, esti 9 órakor, 5 heti 
szenvedés után Pozsonyban meghalt. Bővebben 
a nagy elhunytról legközelebb. 

<) SZINTE SZAVAK A „RELIGIO" NAGYSZOMBATI TU-
DÓSÍTÓJÁNAK. 

A „ R e l i g i o " 2-dik félévi folyamának juliusban kelt 2 -
dik számában „Egyházi tudósítások" rovat alatt egy levél 
közöltetik. Nagy-Szombatból, mely megérdemli, hogy mi 
protestánsok is elolvassuk, hogy megtudjuk belőle, misze -
rint a protestantismus az oka annak, hogy Magyarország 

nem oly dicső, milyen volt hajdan; — mert lám a mohácsi 
vész óta és igy a reformátionak e hazában elterjedése óta 
is egyre hanyatlott az ország a pártoskodás miatt, mit a 
reformátio hozott az azelőtt egyetértő, boldog, dicső nép 
közé. . . . 

De elmondom, hogy mikép keletkezett e levél. A 
„Házi Kincstár" 10-dik számában Mányoky Tamás ir v a -
lamit a 17-dik században történt üldöztetéséről a protes-
tantismusnak. — A mit ir, azt Jurieu Péter „hugonotta 
minister" után irja. . . . 

A nagyszombati levelező olvasván a Házi Kincstár-
nak e számát — megbotránkozott azon Mányoki Jurieu 
féle cikknek közlésén, fiatal hevében tollat ragad és ir e g y 
következő levelet: 

„Nagy-Szombat , jun. 23. Jól tudja azt minden józanon 
gondolkodó, hogy a protestantismus lényege a protestatio 
és tagadás, a positiv alapnak lerontása, és igy élete folyto-
nos küzdés minden ellen, mi (főleg religio dolgában) létei, 
mi positiv alapon nyugszik, és igy küzdés főleg a katholi-
cismus ellen, mely xar positiv intézmény; nem 
csudálkozom tehát, és nem is ütközöm meg azon, ha pé l -
dául a braunschweigi protestantismus a kath. egyház ellen 
bármely alakban is kikel, mert azt gondolom magamban, 
hogy beteg vallásfelekezetnek élete a kapcáskodás, a 
rombolás és egyenetlenkedés, azt gondolom magamban, 
hogy a hajótörés után a vizben fuldokló kaján szemmel nézi 
a nagyfontosságú deszkát, melyen társa uszik, s melytől ötr 

ha lehetne, csak örvendve fosztaná meg, azt gondolom ma-
gamban, hogy jóllehet a kath. egyház ellen emelt vádak 
már ezerszer cáfoltattak is m e g ; és igy csak azzal n y u g -
tatom meg magamat, hogy a szegény protestantismus is 
élni akar stb." 

Még egy darabig tartó ily hangú beszélés után hozzá 
fog ahoz, a mi tulajdonkép célja volt — kimutatásába 
annak, hogy bolondság külföldi forráshoz folyamodni, mikor 
itt van a sok derék hazai kútfő! — mint „Lányi, Labsányi." 

Lássa ön édes barátom nagyszombati levelező — én 
nem lelkesülök fel a katholicismus ellen irt bevezetésre, 
mint ön a protestantismus ellen való általános kifakadásra, 
azért mert egy lap — mely protestáns nép számára van 
irva — közli a 17. században Leopold alatt történt sanya-
ruságait a protestantismusnak, ugy a mint azt Mányoki ur 
egy idegen nyelven irt munkában olvasta. 

Szabad legyen e cikk közlésének helyességét menteni 
ön megtámadása ellen. — Mi protestánsok soha nem 
bántjuk önöket a kegyelet érzésének nyilvánításában. 
A legnagyobb kímélettel vagyunk azon napok iránt is, 
miket nagy embereik tiszteletére, szentjeik emlékére 
ünnepelnek m e g : viszonzásul engedjék m e g kegyetek is 
nékünk, szegény élni akaró protestánsoknak, hogy nagy 
embereinkről mi is megemlékezhessünk o lykor -o ly -
kor. . . Higyjék el önök nem kajánság, nem boszuállás k í -
vánsága vezette a tollat, mely közié ama cikket. 

Hogy oly sötét lelkünk, midőn ama valóban sötét n a -
pokra száll vissza, az a dolog természetéből következik. 
Ne gondolják azonban kegyetek, hogy az a sötétség, mely 



lelkünkre jö ilyenkor, egy terhes felhő, mely villámokat, 
romboló villámokat rejt magában; — egy gyászlobogó az 
csak, mit emlékökre lobogtatunk — szegény őseink-
n e k ! ! 

Mi volt oka — azon férfiak szenvedéseinek, azt ne 
keressük többé. Ok kiszenvedték becsülettel a kinokat, mik 
rájok voltak mérve. 

Arra nézve van legtöbb mondandóm, hogy a 
nagyszombati levelező téved, s a szerkesztő hibáz, midőn 
csillaggal jegyzett alásorokban — azt állítják, hogy idegen 
kútfő után nem jó dolgozni akkor, midőn hazai forrás is 
van ! 

Képzeljük csak magunkat az akkori korba; némi hason-
latosságot találunk az akkori és a legközelebb lefolyt 
1 0 év kormányzási története közt. Már ha valaki igaz ada-
tokat akarna összeszedni a magyar forradalom napjaiból, 
találna-e hü előadásra azon történelmi könyvekben, mik 
a legújabb időkig e 10 év alatt jöttek ki belül a biroda-
lom határain ? Én olvastam már ez időnek történetéről itt-
hon és kinn megjelent sorokat, és ez uttóbiakban találom 
fel a valóságot. A mi áll most, az állhatott akkor is, és igy 
meglehet, hogy az a Jurieu Péter még nem volt valami 
túlzott hazug, és Mányoki ur is az általam előadott oknál 
fogva merített a „hugonotta minister"-féle forrásból. 

Egyébiránt ha kívánja kegyed, fogok szolgálni hazai 
történetírókkal is, kik — a mennyire lehetett — hiven Írhat-
ták meg a történeteket. Azokban is csak sötéteknek olva-
som én ama napokat. — Hogy épen „Lányi és Labsányi" 
nem ugy irnak, az nagyon természetes, annak oka az em-
beri természet azon gyarlóságában van, mely magát min-
dig jobbnak képzeli másnál. E gyarlóság megvan miná-
lunk is, de nem hiányzik kegyeteknél sem! 

Azon felfedezésért pedig, hogy Kolonics — bécsújhelyi 
püspök annyira át volt hatva a szegény száműzött protes-
tánsok sorsától, hogy fejenként 50 forintot adott nekik uti 
költségül — fogadja kegyed forró köszönetemet. 

Magát a szives adományt megfizette már eddig a jó 
Isten — ez a legfőbb jutalmazó — ama nemesszivü főpap-
nak ott, — a hová fogunk menni mi is — utódaik — az 
e g e k b e n ! 

Ezeket jónak láttam elmondani ama nagyszombati l e -
vél következtében ! 

Utólagosan megemlítem, hogy kegyednek nagyszom-
bati levelező ur — furcsa psychologiája lehet. Azt állítja 
ugyanis hasonlatban, hogy „a vizben fuldokló kajánul t e -
kint a deszka felé, melyen társa úszik." Ugy gondolom, 
vizben fuldokláskor, és igy halála óráján már nem tud az 
ember kaján lenni. Más érzés, más indulat száll már akkor 
a k e b e l b e ! . 

Egyébiránt fogadja kegyed kézszoritásomat azon 
gyöngéd figyelemért, melyben részesiti a „Házi Kincstár" 
és „Prot. Egyh. és Isk. Lapokat"; e szívességnek viszon-
zásául ígérem kegyednek, hogy én hasonlóan olvasni f o -
gom, mint eddig, ugy ezután is a „Religio" és „Katholikus 
néplapot" szorgalmasan! Josephus ille Certus. 

Nt. szerkesztő ur! Horváth János urnák az Egyh . 
és Isk. Lap 27. számában megjelent felhívása folytán mi 
alulírottak, kik a fentnevezett és a Szeberényi Lajos ur 
által szerkesztett Iskolai Lapban Horváth és Szeberényi 
urak közt folytatott polémiát figyelemmel kisértük, erkölcsi 
kötelességünknek tartjuk kijelenteni, miszerint azon „amice, 
dominus, firkász, bajazzó és szemtelen csavargó" cimek, 
melyekkel Szeberényi ur ellenfelét illette, az illetőre mél -
tatlanul voltak dobálva, mert mi Horváth urat egy tudomá-
nyosan kiképzett, erkölcsi s politicai tekintetben feddhetet-
len becsületes lakos társunknak ismerjük. Orosháza, julius 
11. 1861. 

Kovács Pál közgyám., Torkos István, Székács János 
presbyter, Molnciy Károly oktató, Neumann József 
plébánus, Harsányt Sándor ev. segédlelkész, Rajki 
József egyházgondnok, Kovács János iskolatanitó, 

Pusztai Ádám presbyter. 
Hogy ezen fentebb látható aláírások az illető előttünk 

ismeretes urak sajátkezű aláírásaik, ezennel hivatalosan 
bizonyítjuk. — Kelt Orosházán, jul. 16. 1861. 

Foltiny Ignác, 
tek. Békés-vármegye szolgabirája. 

Uhrinyi Pál, 
tek. Békésmegye esküdtje. 

KÉNYSZERÜLT FELSZÓLALÁS. 

Fájdalmas szívvel olvasám a Prot. Egyh. Lapok 2 8 -
dik számában Edes Ábrahám f.-baranyai ref. lelkész u r -
nák „őszintébbnél öszintébb"-nek nevezett szavát Sz. K. 
ur ellenében. Fájdalommal, mert a majdnem cynismusig 
menő pessimismust és r idegséget ki ne sajnálná, fő leg lel— 
lelkésztársában ? De ki írja le meglepetésemet, mely é g e -
tően nyilait szívembe, midőn a 880. hasáb elején világosan 
látom, hogy az egész cikk azon nézetben van irva, mintha 
amaz Sz. K. én volnék; s metsző, iszonyú gunynyal fordul 
nekem Édes Ábrahám ur, s ajánlja, hogy elfoglalni szán-
déklott pesti tanárságom évdijáról lemondva, éljek Török 
és Ballagi barátom kegyéből coquián s a pesti kereske-
dőktől ajándékposztót várjak ruházatomra stb. stb. 

Én e lapok 26-dik számában nyilatkoztam már, hogy 
amaz Sz. K. nem én vagyok, de É. Á. ur ezt vagy nem o l -
vasta — vagy tán cikkét már előbb irta. És ha én lennék is 
azon Sz. K. mi jogosítja föl Édes urat e keserű gúnyra 
irányomban, ismeretlen szolgatársa irányában ? ki, ha a 
pesti tanárságot elvállalom, igenis, súlyos anyagi áldoza-
tot hozok a közügynek, de sz ívesen és örömmel hozom azt 
s nem várok, nem érdemlek ily lelketlen kigunyoltatást; — 
ki ugyan kisebbnek állítom magamat, mintsem nézeteim, 
vagy eljárásom bármely szolgatársamnak is cinosurául 
tolakodnék föl, — de kicsinységemben egyszersmind m e -
nekülni is szeretnék ily indokolatlan megtámadás ellen. 

Igenis, ismétlem, ama Sz. K. nem én vagyok. S most 
Édes Ábr. ur lássa át, mily keserű érzést kelle nekem okoz-
nia egy minden alap nélküli feltételre épített gúnyos és 
érzéstelen megtámadása által. Vajha! a kik nyilvánosság 



e lébe lépnek, tudnák a discretio amaz első szabályát, hogy 
az eszmék vagy nézetek alatt nem illik, nem szabad a s z e -
mélyt ütni, vagy épen fölkeresni, ha elrejtőzni jónak ta-
lálta. Vajha, a ki lelkészi pályára lépett, követné nemcsak 
az igazság, oh de a szeretet parancsát is. 

És most legyen szabad kérnem Sz. K. urat, hogy 
vagy nyilván e lapokban, vagy legalább előttem és Édes 
Ábráhám ur előtt legyen szives fölfedezni magát; 

S végre Édes Ábrahám urnák a szivemben még 
egyre sajgó érzettel nyújtanom kezemet, hogy a törvény 
szava szerint ,,a nap az én haragomon le ne menjen." 

K.-Sz.-Miklós, julius 1 5 - k é n 1861. Szász Károly *). 

* ) Harmadszor figyelmeztetem már, kérve a szerkesztőt: 
ne engedje lapját mindenütt, de főleg egyh. lapban 
helytelen személyeskedések teréül! Egy kissé több 
szerkesztői gond, uram! Hisz ha szerkeszteni nem 
egyebet tesz, mint a beküldött kéz iratokat olvasatla-
nul a nyomdába fnttatni, akkor akárki lehet szerkesztő. 
Itt épen az olvasatlanságért kell panaszkodnom, mert 
különben niegfoghatlan volna, hogy a szerkesztő, ki 
legjobban tudja, hogy azon Sz. K., ki ama cikket 

Tiszt. Cserki István nádosladányi lelkész és országos 
képviselő a nemes oroszi lelkész urnák 2 ft, a tanító-
nak 1 ft. Szerk. 

A pesti prot. theolog. collegium számára adott tiszt. 
Cserki István nádosladányi lelkész és országos képviselő 
2 ftot. Közli Török Pál. 

irta, s ez a Sz . K. ki pesti professorrá van kinevezve, 
(hogy kenyerét már előre is igy vitatják!) — nem 
egy személy, — É. Ábr. ur cikkét igy kiadhassa ! * * ) 
Bocsánatot és béke velünk. Vigyázzatok — és — 
szeressétek egymást! Szász K. 

* * ) Feleletem e súlyos vádra benne van lapunk mult s z á -
mában. Azonban az igazság kedveért ki kell j e l ente -
nem, hogy e cikk hozzám még a mult héti szerdán ér -
kezet t ; de arra is hozhatok legale testiinoniumot, ha 
kell, hogy É. Á. cikke után tett jegyzetem jóval előbb 
Íratott. Egyébiránt a mint hitem szerint É. Ábr. társunk-
nak hamis suppositumon nyugvó vagdalkozásai Szász 
Károlyt nem sértették, ugy nem érzem én is magamat 
sértve oly vád által, melyet szerkesztői több évi mű-
ködésem sokkal világosabban cáfol, semhogy szüksé -
gesnek látnám arra több szót vesztegetni. Szerk. 

Felelős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

h i r d e t é s e k ! 

Csőd tanitói állomásokra. 
A helv. hitv. békési egyházközség a kebelében 1848 előtt létezett, de a nehéz időkben akaratja el lenére 

megszüntetett gymnasiumi osztályokat az előbbinél szilárdabb alapon, oly módon határozván el ismét létesíteni, hogy a 
gymnasiumi osztályok tantárgyai közé a reál-tudományok is célszerűen beosztassanak; most egy előre az igazgató-
tanári állomásra hirdet csődöt, — a többi tanárok az osztályok szaporodásával, — melyekben a debreceni tanterv s z e -
rint a 4 alsó osztályokban az osztályrendszer állapittalik meg — fognak választatni. 

Igazgató tanár évi fizetése : 1) Iskolai alapból 100 ft. o. é. az egyház községtől = 200 ft. o. é. 2) 20 köböl 
buza, 20 köböl árpa. 3 ) 40 hold föld szabad használata. 4 ) Tisztességes lak a központi iskola emeletében. 

Ugyanazon egyházközség elhatározta egy felső leányiskola felállítását is, hol a harmad s ezen felüli éves 
iskolás leánykák, az iskolai tanterv nyomán, az egyházközség elöjárósága által megállapítandó tantárgyakra — a közön-
ségesb nöi munkák tanítása is ide értetvén — fognak taníttatni; ezen állomás betöltésére is ezennel azon m e g j e g y -
zéssel nyittatik csőd, hogy mivel ezen iskolatanitó kötelessége leend, Vasárnapokon isteni tisztelet után egy órán az 
úgynevezett legények és hajadonok most gyakorlatban levő vallási oktatása mint szinte a gymnasiumi osztályok s z a -
porodtával a vallástannak azon órákoni oktatása, a mikor neje által a lánykák a nöi munkákban gyakoroltatnak: ezen 
tanitói állomásra, csak papi-tudományokat végzett egyének pályázhatnak; — ha most nőtlenek lennének, a felsőbb 
rendeletek értelmében, mint leánytanitók, 3 hónap alatt nősülni köteleztetnek. 

A felső leányiskolatanitó évi fizetése: 1) 150 ft. o. é. s nejének tiszteletdíjul nöi munkák tanításáért = 
50 ft. o. é ; 2) 20 köböl buza, 20 köböl árpa; 3) 40 hold föld szabad használata; 4 ) Tisztességes lak, mely a mostani 
elócskult lak helyén a legközelebbi évben fog újból építtetni. 

Gyermekek, mint a többi iskoláinkban, ugy ezen iskolákban sem fizetnek semmi tandijt. 
Az ezen tanitói állomásokat elnyerni óhajtók felkéretnek, hogy iskolai s más szükséges bizonyítványokkal 

fölszerelt folyamodványaikat, bérmentve, folyó évi september 1 - s ö napjáig az egyházközség lelkipásztori — vagy 
gondnoki hivatalához küldeni szíveskedjenek. 

Békésen az 1861-dik évi junius 7 -kén tartott presbyteri gyűlésből. 
Elekes András, lelkipásztor. Salamon István, gondnok. 

m Csöd kántori állomásra. 
A kun-szent-miklósi ref. egyházban ürességben levő orgonista-kántori állomásra, melylyel 142 ft. 4 0 kr. o. é. 

készpénz, szabad lakás, vagy a helyett 50 ft. o. é., 6 pesti mérő tiszta, ugyanannyi kétszeres buza, 4 pesti mérő zab, 3 
akó b o r ; 50 font só, 5 hold szántóföld és a temetési stóla jövedelme volt eddig összekötve, mely fizetést azonban az 
egyház azon szándékból, hogy ezen orgonista-kántorság idővel ismét tanítósággal is köttessék össze, most e lőlegesen 
100 o. é. ft., a tanitás megkezdődésekor ismét 100 o. é. forinttal határozott fölebb emelni, — ezennel oly móddal nyitta-
tik csöd, hogy a pályázni kívánók f. évi Sz. Mihály napjáig, e lőleges bejelentés mellett, bármely vasárnapon, inagok 
személyes bemutatása és orgonálási s éneklési képességök ismertetése végett itt helyben megjelenjenek. — Kelt 
Kun-Szent-Miklóson, julius 11-kén 1861. A kun-szent-miklósi ref. egyház elöljárósága. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. 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 : 

A lipdt és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : 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. 

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. 

BUNSEN ÉS BAUR. 

III. 

(B. M.) A ritka munkásságu élet vége felé 
közeledünk. A kórnak, mely élete fonálát elmet-
szendő vala, előjelei mutatkozván, az orvosok 
tanácsára a hidegebb évszakban déli, melegebb 
éghajlatot kellett fölkeresnie. Igy történt, hogy 
az utolsó két telet (1858 — 59 és 1859 — 60.) a 
Provenceban, a kies tengermelléki Cannes váro-
sában töltötte. 

Ott érte Bunsen az olasz háború kezdetét, 
melyet ő annyival nagyobb lelkesedéssel üdvö-
zölt, minél drágább volt előtte a nemzet, melynek 
kebelében legszebb éveit élte le. 

O, ki Olaszország bomlott államviszonyait 
^s a társadalmi életnek abból folyó rohadt álla-
potát, s a nemzet minden gyöngéi mellett annál 
magasztosb tulajdonait közelről ismerte , — ö 
leginkább tudta, hogy ott mindennek okvetlen 
ujjá kell alakulnia. Bunsen erre már 1832-ben 
figyelmeztetett, azt folytonosan várta, s a lelke-
sedés, mely a nemzeti függetlenségre ébredt 
olaszok mozgalmát jellemzi, elfelejteté vele az 
ellenszenvet, melylyel ö Napoleon beavatkozásai 
iránt viseltetett, a szabadság iránti előszeretet 
elhallgattatá kebelében a diplomata számitga-
tásait. 

Egyébiránt jegyezzük meg itt egyszer min-
denkorra, hogy a hol, mint nálunk, a nemzeti 
akarat egyenes ellentétben áll a hatalommal, ott 
birunk államférfit képzelni, ki egyszersmind a 
szabadsági ügynek is legyen őszinte barátja. De 
ez nem igy van mindenütt. A diplomata Bunsen 

lelkesült vonzalmat érzett Garibaldi iránt, kinek 
antik erélye és erényétől várta az előtte oly 
kedves classicus félsziget fefszabaditását. Annyira 
igaz az, hogy a nagy lelkek, bármennyire külön-
bözzenek is életcselekvőségeik irányban, és az 
eszközök megválasztásában: a célra nézve, mely 
az emberiség tökélyesitése, mindig találkoznak, 
a mint hogy legszólóbb példáját láttuk ennek 
hazánkban Kossuth és Széchenyi személyeikben. 

Eletének utolsó napjaiban Bonnban telepe-
dett le s ott érte utol a halál is, mely, bár testi 
életszerveire nézve végperciglen egészséges volt, 
még sem lepte meg. Szeretett volna ugyan még 
tovább élni, hogy elkezdett munkáit, leginkább 
pedig bibliai nagy művét bevégezhesse, de itt is 
az Isten akaratjában való megnyugvása nagyobb 
volt saját akaratánál. 

E g y éjszaka hirtelen roszul lett s érezvén 
közel halálát, fölkelt nyugszékéről s igy sohaj-
tott: „Istenem! a te kezeidbe ajánlom lelkemet.u 

Rögtön hivatta családjának Bonnban levő tagjait, 
s igy szólott hozzájuk: „Gondolatim hirtelen 
megváltoztak, nem ugyan halhatatlan lelkemet, 
sem Jézusom egyetlen idvezitőmet, hanem teste-
met illetőleg. Érzem, hogy meghalok." Megható 
szavakkal erre megáldá gyermekeit, köszönetet 
mondott hű éltepárjának s igy szólott: „Benned, 
a mi örökkévaló, azt szerettem. Isten áldja meg 
barátimat! Isten áldja meg Német- s Angolorszá-
got, áldja meg az egész világot; Istentől minden 
áldást a porosz herceg- és hercegnének! Köszönet 
Niebuhrnak ! u 

Miután szolgájának fáradozását valódi meg-
illetődés hangján megköszönte volna , arcán 
mennyei kifejezéssel , beszédét igy folytatá: 



„Minden liibáim és nyomorúságom mellett azt 
kerestem, azt akartam itt alant, a mi nemes. De 
legszebb tapasztalatom az, hogy megismertem a 
Jézus Krisztust. A nélkül hagyom el a világot, 
hogy valakit gyűlölnék, — nem, nincs bennem 
semmi gyűlölet, átkozott a gyűlölet! Oh, mi jó az 
életet ezen magasból szemlélni. Itt látszik meg, 
mily nyomorult életet folytatunk a földön. Föl, 
föl, itt nincs többé sötétség, hanem mindig vilá-
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gosabb, világosabb lesz. En már Isten országá-
ban vagyok. Eddig csak előérzetem volt erről. 
Istenem, mily gyönyörüségeseka te hajiékid!" 

October 29-kén, midőn a nap szép lenyug-
vását dicsérték előtte: ,,Igen — igy szólt angol 
nyelven — ez már szép! Mindenből az Isten 
szeretete sugárzik felénk. Áldjon meg Isten ben-
neteket — tevé hozzá francia nyelven. Haljunk 
a Jézus Krisztusban. Isten az élet, a szeretet, a 
szerető akarat és akaró szeretet. — „Christus 
recognoscitur victor, Christus est, est Christus 
victor. A ki ő benne él, nem hal meg. Látom a 
Krisztust, és Krisztusban látom az Istent. — 
Nem szeretem a szinpadiast, de azért akarok 
néhány szót szólani gyermekeim és barátaim 
körében. Meghalok, de kivánom is halálomat. 
Magamat minden becsületes ember emlékezetébe 
ajánlom, kérem őket, jóakarólag emlékezzenek 
meg rólam. Szálljon áldásom, egy öreg ember 
áldása, mindenkire, a ki óhajtja. Az egész világ-
gal megbékélve halok meg. A kik a Krisztusban 
élnek, a kik őt szeretve élnek, azok az övéi. A 
kik nem a Krisztusban élnek, nem az övéi, bármi 
névvel neveztessenek is, bármely hitvallást vall-
janak is. Valamely egyházhoz, vagy felekezethez 
tartozni még nem érdem. Én tisztán látom, hogy 
mindnyájan bűnösek vagyunk. Egyebünk nincs 
a Krisztuson s az Istenen kivül. Csak annyiban 
élünk, mennyiben Istenben élünk és az örökké-
valóság csak annyiban a mienk, mennyiben Is -
tenben élünk. Minden egyéb semmit sem ér. A 
Krisztus Istennek fia, mi pedig csak akkor va-
gyunk Isten fiai, ha az a szeretet él mi bennünk, 
mely a Krisztusban lakozott." 

E szavakat hiven jegyezték fel, kik utolsó 
perceiben körülte valának, és mi azokat hiven 
adtuk vissza, hogy kitüntessük lelke állapotát 
azon órákban, melyekben az ember valódi értéke, 
kibontakozva nagyrészt a földi érdekek kötelé-

keiből, legőszintébben és legtisztábban szokott 
visszatükröződni. 

Sok tekintetben jellemzők e végszavak. 
Látható ezekben élő, meleg, kicsit mysticus hit , 
melyen mindenütt a szabad gondolkozás csillám-
lik keresztül. Sokan Bunsen e végső szavaiból 
azt következtették, hogy sokkal orthodoxabban» 
halt meg, mint a hogy élt. Ez azonban nem való. 
Teljes életén keresztül lángoló, sőt kissé túlzó 
buzgalmat mutatott a keresztyén hitigazságok 
iránt. Merész kételyei is csak azon lángoló érde-
keltségnek voltak kifolyásai. Bunsen szive és 
képzelnie ép oly buzgó keresztyéni volt, mint a 
milyen merész értelme. Gyermekies, tiszta ke-
gyességében bizva merhetett s mert is oly kérdé-
seket tenni fel a vallás dolgában, melyeknek 
hallatára az imitatorum pecus nagy sokasága 
ámulatában elborzadt. Isten volt tanúbizonysága, 
— igy szól Coquerel — hogy csak az igazat, 
szépet és jót kereste s azt hitte volna, hogy sérti 
az Istent és az igazságot, hogyha nem szabadon 
vizsgálódott, imádkozott és tanitott volna. O oly 
ember volt, ki azt tartotta, hogy mindennemű 
szolgaság meggyalázó arra nézve, ki magát arra 
szánni kénytelen. Megkötni a vallásban a szabad 
vizsgálódást, előtte oly bűn lett volna, mint a 
könyörgés és imádság megakadályozása. A szent-
Írásnak ezen bátor magyarázója, ki merész, b e -
végezetlen magyarázatai közt halt meg, buzgó, 
hivő s nagy keresztyén volt. 

Temetése dec. 1-én, a barátságos téli nap 
bucsusugáraitól üldvözölve történt; holttestét az 
egyetem karai és polgárai, az egész város és 
számos idegenek sokasága nagy részvéttel kisérte 
a bonni temetőbe, hova egy emberkorral előbb 
Niebuhr, egy évvel azelőtt Arndt Móric, utána 
pedig néhány nappal Dahlmann, temetkeztek. 

EGYHÁZI FEGYELEM. 
(Folyt, és vége) . 

Mindezekből önként megtetszik, miszerint 
ezen nagy férfiak előre belátták, hogy a fegye-
lem mellőzésével a rendetlenség és minden er-
kölcsi rosz fogja magát befészkelni az egyház 
kebelébe. 

Es hogy ezen állítás mennyiben érdemel 



figyelmet, könnyen megítélheti mindenki, csak 
vegyen magának egy kis fáradságot, betekinteni 
az egyház mostan élő hivei beléletébe. Mennyi 
a sok botrány, mely az egyházban a tisztesség-
nek, becsületnek és szeméremnek jó hirét nevét 
elvesztve gúnyosan mosolyogja! Teljesen igaz, 
mit egy régibb nagy tekintetű liittudós mond: 
a feslett emberek, az istentelenek, hamis eskü-
vők, a fajtalanok, a lészegesek, szóval: minden-
féle gonosztevők az egyházban békében laknak, 
és annak tagjainak tartatnak egyformán, a hívek 
és jámborokkal egy lelki szabadságban élnek — 
és még az urvacsorájához is bocsátatnak—s mig 
ezek igy maradnak, senki jobbulást ne várjon. 

Azonban valamint nem volt semmi a vilá-
gon, minek az emberek ellenmondani nem sze-
rettek: ugy az egyházi fegyelem sem vehetett 
magának olyan állást, hol ostromlókra ne talált 
volna. 

Felhozták ugyanis az egyházi fegyelem 
ellen, söt még ma is mondják sokan, mikép az 
evangyélium mindenre megtanítván bennünket, 
elég ezt tudni a megtérés és idvességre nézve, 
ha szinte egyházi fenyítékkel nem élünk is, — 
miután az csak külső eszköz, mely leginkább 
gyenge keresztyéneknek való. 

Ezen ellenvetésre legcélszerűbb a nagyhírű 
tudós Gaches szavaival felelni. Megeshetik — 
úgymond — néha-néha, hogy a jólelkű emberek 
is az Istennek parancsolatját cselekedet és szánt-
szándékkal általhagják, miután a legszentebb 
emberekben is meg van a gyarióság. De igen meg-
csalatkoznak azok, kik ugy gondolkoznak, hogy 
minden ember ápolhat a maga kebelében vala-
mely magános bűnt az evangyéliom parancsainak 
megsértése nélkül. — S ugy képzelődni, hogy a 
keresztyén ember megengedhet a maga lelkében 
valamely bűnt uralkodni, és hogy elég az üdvös-
ségre, ha az ember nem lopó, nem gyilkos, nem 
hamis tanú, nem istentelen, ha azonban parázna 
is; vagy ha nem parázna, nem gyilkos, nem hamis 
tanú, nem istentelen, ha a mellett a más javait tör-
vénytelenül birja is, vagy ha más hasonló bűnt űz 
is, csak a többektől óvja meg magát: ez már csuda 
és képtelen tudomány. — Nem elég az embernek, 
hogy agyveleje, szive, mája egészséges, ha tüdeje 
fekélyes; mert meg kell bele halni. Nem elég, 
hogy tüdeje vagy mája, vagy szive egészséges, 

ha agyveleje meg van sértve, mert meg kell bele 
halni. Mi haszna oltalmazzuk a megszállt várat, 
ha egy kaput nyitva tartunk, vagy egy rést őri-
zetlen hagyunk. Mert ha egyébütt jól emberke-
dtink és vitézmódra forgatjuk is magunkat, elég, 
ha amott az ellenséget bebocsátjuk. Egy kicsi 
lyuk, mely a vizet bebocsátja, végtére a legjobb 
hajót is elmeritheti, ha be nem dugatik. Megkí-
vántatik azért, hogy magunkat egészen arra ha-
tározzuk, miszerint a bűnök nemeiről lemondván, 
magunkat a vallásos életre szenteljük; mert 
különben nem lehet igaz megtérésünk stb. stb. 

Azt is mondják némelyek, hogy az egyházi 
fegyelem bátran elmaradhat, miután e helyett 
sokkal biztosabb óvszert lehet találni a polgári 
büntetésben. Meg kell vallani, hogy ezen ellenve-
tés igen figyelemreméltó, és hogy az egyházi 
fegyelem is sokkal hathatósabb, ha a polgári 
hatalomban erős támaszát találja fel. — De ha 
közelebb nézzük ezen ellenvetést, nem nehéz rá 
felelni; mert az egyházi fegyelemnek más termé-
szete van, mint a polgári büntetésnek; mivel az 
egyházi bűn nem olyan, mint a pénzbeli adósság, 
vagy más hozzá hasonló dolog, hanem betegség, 
melyet nem másban, hanem a bűnös beteg em-
berben kell és szükség gyógyítani, még pedig, 
mint sz. Pál mondja: „engedelem és nem paran-
csolat szerint. 1 Kor. 7: 6. 

Valamint tehát nem volna helyén a polgári 
hatalomnak jó és hathatós voltát tagadni az 
egyházi rendetlenségek eltávolítására: épen oly 
nevetséges lenne azt állítani, hogy a jó rend, 
közcsend és béke megháboritói ellen nem lehet 
hathatósabb észközzel élni, mint egyházi fegve-
lemmel. De mindenesetre itt is igaz: „qui bene 
distingvit, bene docet.'1 — Ki erőltetve világi 
hatalommal akarja bűnbánatra kényszeriteni a 
makacs keresztyént, az nem ismeri a szívbeli 
megtérésnek mivoltát , mely töredelmesség és 
sziv-megtérésbŐl áll. Mert igy a bűnös , ki 
egyébiránt kész maga-magát megbüntetni, hogy 
az Isten igazságának eleget tegyen, hasonló a 
gonosztevőhöz, ki akaratja ellen szenvedi a vilá-
gi bírótól reá szabott büntetést. — Az egyházi 
fegyelemnek a szív körül van dolga, mig ellenben 
a polgári büntetés testi élettel foglalkozik. 

Azt is mondják az egyházi fegyelmet ostrom-
lók, hogy megváltozván az idő szelleme, többé 



az egyházi fegyelem nem lehet hasznos befolyás-
sal az elfajultakra nézve. — Igy okoskodnak 
különösen a valláscsufolók, kik mintha azt mon-
danák más szavakkal, hogy a Jézus Krisztustól 
származott szent vallás, a szentséget és a jó 
rendet többé fen nem tarthatja a világon, mivel 
a jó rend teljes bomlásnak indult. 

Hallgassuk meg, mit mond szent Pál : az igaz-
nak a törvény nem tétetett, hanem a törvénytele-
neknek és az engedetleneknek, az istenteleneknek 
és a bűnösöknek, a szentségteleneknek és a fertel-
meseknek 1. Tim. 1 : 9 . — E tekintetben már, ha 
csakugyan igaz, miszerint a jelen egyház az 
apostoli és első keresztyén egyházakhoz képest 
nehéz beteg: tehát nagyon természetes, miszerint, 
hogy a beteg test felépüljön, orvosságra van 
szükség, ez pedig nem lehet egyéb, mint egyházi 
fegyelem, melynek lelke bűnbánat és toredel-
messég stb. stb. 

De leginkább ostromolják némelyek az egy-
házi fegyelmet azon oknál fogva, mivel az által 
újra felütné fejét az uralkodás, az önkény az Ur 
öröksége épületében. 

Ámbár a Krisztus eljövetele előtt mind a 
két hatalom össze volt néha kapcsolva: mind-
azonáltal, maga a keresztyén vallás alapitója, 
ismervén az emberi gyarlóságot, az uj-szövetség-
ben az egyházi és világi hatalmat egészen elvá-
lasztotta egymástól, maga sem akarván biró lenni 
a két perlekedő fél közt. Innét van az, hogy 
noha a világi hatalom is Istentől rendeltetett, 
még sem vett semmi részt az uj-törvény papsá-
gában, valamint az egyháznak sem adatott hata-
lom a Krisztustól a világi dolgokra. 

Ki e kettőt okszerűen meg tudja egymástól 
különböztetni, sohasem féljen az attól, mintha az 
egyházi fegyelem az egyház igazgatóinak, vala-
mi különös nagyhatalmat tenne és adna át kezeik 
közé! — Hiszen az egyházfegyelmi jog nem 
is az egyház tanitóit illeti, hanem magát az 
egyházat, vagy ennek azon testületét, melyet 
magának az egyház kebeléből önmaga választ. 
Es ki az egyházat ezen jogától meg akarná fosz-
tani, az vakmerően bele avatkoznék a Krisztus és 
az apostolok rendelésébe, mint a kik oly rend-
szert állitottak fel, melyből zsarnokság veszi 
eredetét?! De ám mondják ezek az egyházi 
fegyelmet zsarnokságnak; mindenesetre nagyobb 

zsarnokok ők akkor, midőn ezen képzelt legerő-
sebb védők mögé bújva, az Isten rendeletének 
akarnak ellene állani, igyekezvén meggátolni az 
egyház igazgatóit, hogy ezek Istentől vett hatal-
mukat a hivek lelki épületére ne gyakorol-
hassák ! 

Az egyházi fegyelem csak az erkölcsre néz, 
és ha ez cégéres bűneiből kigyógyult és a meg-
tért ember bűnein bánkódik: azonnal kebelére 
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öleli és édes vigasztalással fordul hozzá. Es ily 
értelemben, ki félhetne már az egyházi fegyelem-
től, ugy mint zsarnoki hatalomtól ?! — Annyival 
is inkább pedig, mert ki más alakban akarná 
felállítani az egyházi fegyelmet, az e tekintetben 
az egyház-igazgatók tekintélyét hasonlóvá tenné 
azon öreg erőtelen emberhez, ki ágyából föl nem 
kelhetve, mindent,' mi csak kezébe akad, után-
dobálja pajkos gyermekeinek, — egyszersmind 
mindent, mi csak eszébe jut, reájuk nyög, hogy 
telhetetlen haragját kielégítse. 

Nagyon jól tudják az egyház tanitói és 
igazgatói Fleury-ként, hogy az egyház lelki vil-
lámai haszontalan csapnak azokra, kik tőlök nem 
félnek, és hogy a megátalkodottak] nemcsak nem 
jobbulnak, hanem gonoszabbakká lesznek eről-
tetett fegyverekkel, mivel nekik újra alkalom 
adatik uj bűnökre, — tudják továbbá azt is, mi-
szerint, ha az egyház pazar kezekkel szórja ny i -
lait, elvégre fegyvertelen marad, — tudják vé-
gezetre, mikép kinek Istentől hatalma van a jó 
rend kedvéért szelíden, vagy keményebben bün-
tetni : van joga egyszersmind azt vagy nagyob-
bítani, vagy kisebbíteni, a mint Isten dicsőségére, 
a lelkek üdvösségére, a közönséges, vagy magá-
nos ember hasznára jobbnak itéli, Isten dicsőségét 
pedig és az emberek lelki üdvösségét csupán 
csak keresztyén felebaráti szeretettel lehet elő-
mozdítani. 

Es már ilyen értelemben ki merné állitani, 
hogy a polgári hatalom tekintélyét csak távolról 
is megsértené az egyházi fegyelem; annyival is 
inkább, mivel minden keresztyén embernek szent 
vallásához tartozik, miszerint a mi a császáré a 
császárnak, és a mi az Istené, az Istennek adja 
meg ?! — És aztán mig ezen egyik sarkalatos 
főelvhez alkalmazza magát a,z egyház és ennek 
nagy községe, ne tartson senki tőle , hogy az 
egyházi fegyelem a polgári hatalom hatáskörébe 



ütközve, kártékonyán hatna annak üdvös vol-
tára. 

Mindezek után mondhatná valaki: mind jó 
és mind szép ez; de a történet mutatja, mikép a 
papi kényuralom az egyházi fegyelem által jött 
be a múltban is az egyházba! 

Ez fájdalom, igy történt, igy van ez följe-
gyezve az egyháztörténet lapjain, csak hogy 
ennek nem az egyházi fegyelem volt az oka, 
hanem inkább azon telhetetlen hatalmasok, kik a 
vallást gazdagságszerzésre fordítani nem irtóz-
tak. Ilyen volt a Simonia korszaka, mely minden 
időben veszedelmére volt az egyházi fegyelem-
nek, s a keresztyéni erkölcstudománynak; mert 
ez azt tani t ja: vessük meg a gazdagságot, vagy 
legalább indulatunkat az iránt mérsékeljük, emez 
pedig a tudatlanságot ápolja és a keresztyén 
jámborságból csúfot tíz. 

Egyébiránt pedig az egyházi fegyelemmel 
való visszaélésből koránsem következik, hogy 
azt magunktól ellökve eredeti tiszta egyszerűsé-
gébe vissza ne állitsuk; mert hiszen ezen okos-
kodás szerint azt is mondhatnánk: többször tör-
tént már az életben, hogy hatalmas és nagylelkű 
fejedelmek után szívtelen és kegyetlenek ural-
kodtak; ele azért vége legyen-e az uralkodásnak 
a birodalmakon és népeken ?! vagy azért, hogy 
egynéhány hamis és törvénytelen biró megta-
podta az igazságot, le kell-e rombolni a törvény-
székeket ? ?! Es már ilyen okoskodással ostro-
molni akarni a hasznos és szükséges egyházi 
fegyelmet minden időben oly elv maradand, 
mely többségre nem fog vergődni soha. 

Csúthy Zsigmond. 
— — 

ISKOLAÜGY. 

A PESTI REF. GYMNASIUM KÖZVIZSGÁLATAI. F o -
lyó julius hó 22-ké lő l 26-káig folytak a helvét vallásúak 
iskoláiban a vizsgálatok. Nyilvánosan a templomban tartat-
tak, mint máskor is, tehát szabadon bejuthatott a hallgató. 
Mindemellett a hallgatóság a növendékek számát s e l ő -
menetelét tekintve igen kevés volt — talán a legközelebb 
érdekeltek e g y része. Én valamint a mult évben, ugy ez 
idén is szorgalmasan eljártam s nagy figyelemmel kisértem 
ezen iskola tanárai működésének irányát és sikerét, a mint 
tavaly, ugy ez idén is elfogulatlan Ítéletemet a közönséggel 
tudatni jónak láttam. 

Igaz, hogy jelen időben nagyszerű gondolatok, a 
haza jövőjén való csüggés foglalják el minden honfi szívét 
és e szé t ; igaz hogy a társadalom jelen lázas állapotában a 
gondolkozó s a honért remegő honfiak egy nagy gondo-
lattal, a hon mikénti megszabadulhatása gondolatával f o g -
lalkodnak: ne felejtsük azért el hazámfiai, hogy iskoláink 
munkálkodásaiban a biztos jövőnek épen olyan zálogai 
vannak kezeink között, mint a corpus jurisban. És mivel 
iskoláink jó állapota, előhaladása s életünkre ható s ikeré -
től függ nemzetünk jövője, nekünk még e nehéz tusák k ö -
zepett sem lehet, nem szabad azokról soha egy percig 
sem megfelejtkeznünk. Az idő eljár, és sebes futásban nem 
várakozik azon határnapra, melyben szabadságunk napját 
hazánk egén üdvözölni reméljük A kor jelen nemzedéke 
az idő folyásával halad, s a természet utján testben n ö v e k -
szik. — S történnek mindezek akaratunk és számításunkon 
kivül — Az idő folytán, ha minden erőnkkel rajta nem v a -
gyunk, az ifjúság szelemi élete nem fejlik ki, elmaradozik, 
s ez elmaradottság elsenyveszti a nemzeti életet s történni 
fog ez mulasztásunkból származott akaratunkkal. — N e -
künk tehát, kik jelenben nemzetünk jövőjéért élünk, min-
den erőnket ifju nemzedékünk nevelésére kell fordítanunk, 
hogy amaz óhajtva várt nagy napnak regge le bennünket a 
hét okos szűz világító lámpájával találjon. Ezen gondola-
tok okozták bennem ama kedvetlen érzést, melyet a n ö -
vendékek vizsgálatánál tapasztalt részvétlenség miatt é r e z -
tem. Fel tehát hazámfiai! legyetek ébren. Az ifjúság n e v e -
lését, még e nyomorgatott szegény hon nehéz napjaiban is 
karoljátok fel le lkesen; mert ezzel nem időzhetünk, inert 
ezen gondosságunk biztosítja, akkor midőn mi már nem l e -
szünk, e drága hon jövőjét! 

Ott álltam a szentegyházban, e szent gondolatokat 
forgatván elmémben s örömkönyekkel eltelt szemekkel 
néztem a buzgalmat, melyet a helvét vallású egyházi elöljá-
róság egy pár év alatt kifejtett, fentartott, gyarapított. — 
Nagy és nevezetes buzgalom ez hazámfiai! Ezelőtt két 
évvel a szénatéren egy rozzant házban, egy háromosz-
tályú csekély elemiiskolácska létezett — nem látva, nem is-
merve senkitől; és ma azon helyen egy szép kétemeletes 
épületben háromosztályú leány- ,négyosztályu elemiiskola 
s hat osztályú gymnasium áll, megérdemelve, hogy láttas-
sék mindenkitől! 

Nem szokásom semmit túlbecsülni, legkevésbbé s z e -
retem a vizsgálatokat bevett szokás szerint magasztalni 
— komoly ügyben igen is szokásom meggondolva mon-
dani ki a helyeslő szót — s mint ilyen e g y é n valóban 
nehéz elhatároznom, hogy a semmiből keletkezett reform, 
iskola fenállásán csudálkozzam-e, vagy azon szellem elölt, 
mely azt átlengi, hajoljak meg. Ezen iskolai szellemet i s -
mernie kell a nagy közönségnek — s bár én lehetnék 
képes ezen iskola igaz uton haladását csak kis részben is 
ecsetelni! 

A leányiskoláról nem szólhatok, mert dolgaim ez 
egynek meghallgathatásától eltartóztattak. De egy osztályát 
sem mulasztottam el a fiuk iskolájának,— s ezekről szerzett 
tapasztalataimat lelkiismeretesen adhatom elő. 



Az egész iskola felett lengő szellem, mihelyt a g y e r -
mekek közé nézünk, azonnal megismerhető. — E z e k a l e g -
szebb renddel és figyelemmel ülnek, nyájas arcaikon a ta-
nár s önmagok iránti fesztelen bizalom jelei láthatók. — 
Ha felszólítja őket a vizsgáló egyháztanácsnok, elfogulatla-
nul felelnek s mi több, sohasem betanult szókkal, hanem 
gondolataikat saját s legtöbbnyire helyesen megválasztott 
szavaikkal fejezik ki. 

Alig van reá eset, hogy a tanár által fellett kérdésre 
azonnal ne tudnának helyes feleletet adni; de nem fordult 
elő eset, hogy midőn a feltett kérdéseket idegenek, tehát 
nem a tanár maga, minden oldalra megfordították, a g y e r -
mek egész készséggel s feltalálással ne adott volna feleletet. 
— Az értelem s ítélő tehetség ilyen kifejtése mellett épen 
annyi gondot ládám fordítva az emlékező erő kifejtésére 
is. — Mások munkái megtanulásában, magyar, német s la-
tin nyelven, a legnagyobb könnyűséget tanúsították — 
Hogy mily átalános lehet a tanulási kedv, s mennyire köz -
szelleme ezen iskolának a tanulni kívánás, azt l e g e g y s z e -
rűbben lehetett látni azon jelenetekből, hogy voltak g y e r -
mekek, kiket, ha fel nem szólíthatták minden tudomány-
ból, folyamodva kérték meg ismerőiket, tanítóikat, j e lente -
nék meg az illető egyháztanácsnokoknak, hogy rólok se 
feledkezzék el. 

Ezen általános megjegyzés után szólanom kell néhány 
tárgyról különösen. 

Az elemiiskolákban három fő tantárgy tanítása vonta 
figyelmemet magára, — és e három főtárgy körül forog 
a tanitás, mint súlypont körül. Az olvasás, a számvetés, a 
magyar nyelvtan és ezzel kapcsolatban a fogalmazás. 

A olvasást és irást még igy tanítva sohasem 
láttam. — A hétéves gyermekek egyszer a tanitó, 
máskor váltogatva egy gyermek diktálás ára irtak, oly 
könnyűséggel , hogy más iskolában a három évig tanult 
gyermekek sem tudnának könnyebben irni; — írásaikat a 
kívánat szerint szabatosan olvasták — írásaik a szépírás 
szép vonalai minden kellékeivel birtak. — E mellett nyom-
tatott olvasó-könyveikből olvastak könnyen és értelmesen, 
az olvasottaknak tartalmát is elő tudták adni; — a II. III. és 
IV. elemiek pedig a logicai s aestheticai olvasásban a l e g -
kitűnőbb előmenetelt tanúsították. A szárnvetésbeni ü g y e s -
ségüket leginkább észben (fejben) tanúsították — Valóban 
oly kérdéseket, s oly könnyűséggel fejtettek meg, s kivétel 
nélkül mindnyájan, melyeknek megfejtése sok felnőtt és 
tanult embernek dolgot adna. Megkérdeztem, micsoda mód-
szer után lehet ezt igy elérni, s azon feleletet nyertem, 
hogy „Számító Socrates" cimü könyvben megtalálom e 
módszert. 

„ A magyar nyelvtan" tanítása valóban megkoronázta 
a tanítást és annak sikerét. A kis gyermek egy feladott 
szóból alkotja az egyszerű, a bővített, a fűzött mondatokat 
íenakadás nélkül, magyarázza a mondat részeket , az egyes 
szókat, annak gyökét, ragail, képzőit, — s mert mindeze-
ket tudja, a helyesírásban és fogalmazásban is jártas. 

Ily alapon indul meg a gymnasiumi tanitás. Ez is két 
főbb irányban, de kellő egybehangzással halad előre, a 

humanisticumok ügyesen vannak egyeztetve a real ist icu-
mokkal. A tanitás fősulya a humanisticumokra van fektetve^ 
de ugy, hogy a reáliák tudásában nem sokat engednek 
amannak a növendékek. — Legelöl s legfőbb helyen áll e 
gymnasiumban a magyar nyelvtan tudása és a fogalmazás 
kiképzése. Az elemiiskolai alapon ezt annyira vitték, hogy 
a felsőbb osztályokban e g y e s themák feletti dolgozatok 
(chriák), leírások, históriai elbeszélések nagy tökéletesség-
ge l voltak kidolgozva és igen jól felolvasva. — E mellett 
elmondották a fogalmazás elméletét és szabályait. Látszik, 
hogy felfogták a tanárok, hogy minden tanulás végcélja 
abban áll, hogy ismereteinket, gondolatainkat helyesen 
tudjuk előadni szóval és írásban. A latin nyelvben és az 
ehhez kötött tudnivalókban, jelen korban, midőn e tárgyat 
meglehetősen elhanyagolják, nemcsak fordítni tudtak, ha -
nem, mint a tantárgyak sorozatából látszott, nagy mennyisé-
get tanult minden osztály könyvnélkül is. — Tanultak n é -
metül is, és dicséretes előmenetellel . — Históriai e lőadá-
suk és jártasságuk egyaránt kitűnő. — A realisticumokban, 
mennyiség- , természettan, természetrajzban bárki várako-
zásának megfelelnek. 

A gymnasiumi tanitás szakrendszer szerint van e l in -
intézve, de mily nagy az együvéhatás, mily nagy a siker, , 
azt csak látni és hallani kel l! — Lehet látni minden lépten 
a tanárok közötti egységes öszhangzást, lehet hallani a 
tudományoknak egymásbavágását. — Egyik tanár sem 
emelkedik a másik fölébe, mindenik szépen egymás mellett 
halad, egyik tantárgy sincsen a másik rovására előtolva 
vagy nyomva, hanem egyik tárgy a másiknak kellő felvi lá-
gosítására szolgál. Ebből én, ki eddig az osztályrendszer 
buzgó barátja valék, azt következtetem, hogy, ha a tanári 
karban a kellő íöszhangzat megvan, szakrendszer szerint 
biztosabb és alaposabb eredményt lehet felmutatni, — mint 
az osztályrendszer szerint. A jól elintézett szakrendszer 
szerint mindenkinek halalmában van saját tárgya; mindenki 
előszeretettel csepegteti a kellően ismert tárgyat a növen-
dék eszébe a nélkül, hogy csak a magáét erőszakolná fel a 
gyermekre a másikénak gyalázásával. — De az igaz, hogy 
e rendszer odavaló, a hol az egyetértés oly nagy, mint a 
pesti helv. gymnasiumban. 

A rendes tantárgyak tudása mellett a rajzban é s 
szépírásban is kitűnő sikert mutattak fel a növendékek. 

Sajnálom, hogy e vizsgálaton szerzett tapasztalatai-
mat és a lelkemben nyert benyomást csak ilyen körvona-
lokban adhattam elő, ohajtottam volna jegyzeteimet egész 
terjedelemben leirni; de jövőre hagyom, a midőn az iskola 
fejlése s előhaladásáról, a mint reménylem, ujabb meg-
győződést szerezhetek. 

Addig is ezen ifjú erőben levő iskolára, ennek s z e l -
lemi s anyagi fejlesztésére felhívom a nagy közönség 
résztvevő figyelmét. — A jó iskola hazámfiai nem minden-
napi tünemény, s ha van, azt ápolnunk és elősegítenünk 
hazafiúi kötelességünk. (P . j\T.) 



AZ IGLÓI ISKOLAI TANÁCSKOZMÁNY VÉLEMÉNYE AZ 
„ISKOLA SZERVEZÉSI JAVASLATOK" IRÁNT. 

Az ág. hitvallásuak egyetemes gyűlése az iskola-
szervezési javaslatok felett döntő Ítéletet fog mondani, s a 
tantervet a gymnasiutnok számára meg fogja alapítani. 

A nézetek tisztulását és egyes í tését nagyon e lőmoz-
dította volna egyes tanintézeteink azon javaslatok iránti v é -
leményeiknek közlése folyóiratok vagy hírlapok utján; kí-
vánatos lett volna ez azért is, mert az egyes intézetek n é -
zetében gyakran egész vidékek vélekedését és kívánságát 
látjuk képviseltetve lenni, s valóban feltűnő, hogy azon i s -
kolaszervezési javaslatokról felsőbb tanintézeteink közül 
egyik sem nyilatkozott eddig sem a Prot. Egyh. s Isk. La-
pokban, sem másutt, sem jóváhagyólag, sem roszalólag; 
pedig a zászlót ö nekik kell lobogtatniok, mely után e t é -
ren közönség és a kisebb tanodák induljanak. 

Ezen eljárás által a közönség nemcsak hogy megis -
merkedik a tanintézetek szellemével, de általában nagyobb 
érdekkel is fog viseltetni a tanügy iránt, a mi tanintézete-
inkre csak üdvös eredményt szülhet. 

Ennélfogva célszerűnek tartom az iglói egyház junius 
havában tartott iskola-tanácskozmányának j egyzőkönyvé -
ből a „javaslatokra" vonatkozó pontot nyilvánosságra 
jutattni. 

„Tárgyalás alá vétetvén az egyes tanárokkal már 
előbb közlött iskolaszervezési javaslatok, mindenek előtt 
köszönetet szavazunk azon férfiaknak, kik tanügyünk felvi-
rágoztatásáért munkát és fáradalmat nem kíméltek; vala-
mint pedig egy részről alapos okoknál fogva pártoljuk és 
helyeseljük, hogy a gymnasium 8 osztályból álló tanintézet 
legyen; hogy a classicus nyelvek a gymnasium legfőbb mű-
velési fonalát képezzék; hogy a tantervben a reáliák is, a 
mint azt az előrehaladt miveltebb közszellem, s a tanulók 
jövendőbeli különnemű életviszonyai megkívánják, szintén 
el ismerendöleg képviselvék, hogy a tanulók anyanyelvére 
nagy figyelem fordittatik; hogy a magyar nyelv ott is, a 
hol az nem anyanyelv, mégis mint fő országos nyelv szük-
ségesképen előtérbe vonatott; valamint helyeseljük to-
vábbá, hogy a szláv nyelv minden iskolának helybeli é r -
dekei és viszonyai szerint a tantárgyak közé felvétetett; 
hogy a görög nyelv tanítása csak az V. osztályban vegye 
kezdetét, s hogy a nyári szünnapok ismét julius és augusz-
tus hónapokra tétettek át: ugy más részről következő 
el lenvetéseket teszünk, különösen 

1. A latin nyelvet illetőleg. Mi azon véleményben va-
gyunk, hogy a latin nyelv már az I. gymnas osztályban ta-
níttassák; mert hosszabb idő alatt jó módszer mellett min-
denesetre nagyobb eredményhez jutunk, mint rövidebb idö 
alatt; ha 8 osztályban nem tanulnak kielégitöleg latinul, 
ugy 7 osztályban még kevesebbet fognak tanulni; — mert 
ha a latin nyelv az I. osztályból kizáratik, s ez mégis gymna-
sialis osztály marad, ugy nem sokára olyan hybridum-féle lesz 
belőle, sem elemi, sem gymnasiális osztály, tétovázás jobbra 
balra, határozott cél nélkül. A gymnasiumhoz szükséges 
előkészületet mi a kétosztályu 4 tanfolyamu elemi iskolától 
követeljük, s ha a tanonc nem bir még elegendő képességgel , 

ugy inkább az elemi osztályokba akarjuk öt visszautasí-
tani ; — az elemi iskolától pedig felette sokat nem k ö -
vetelünk. 

A mi továbbá a sokféle nyelvtanulássali tulhalmo-
zottságnak elenvetését illeti, e£ birhatá talán leginkább a 

tiszt, tervkészítőket a latin nyelv kiszorítására az I. osztály-
ból. Csekély vélekedésünk szerint azonban az a sokféle 
nyelvtanulás bizonyos mértékig, kellő fokozás és jó metho-
dika mellett nem oly veszedelmes és irtózatos, mint első 
tekintetre lenni tetszik. Az anyanyelv ismerete ugyanis 
már az elemi iskolákban alapíttatván meg, a gymnasiumban 
csak rendszeresen folytattatik, s hasonlóképen már az elemi 
iskolában gyakoroltatik egy másik honi nyelv is (vagy leg-
alább kellene gyakoroltatnia mindenütt, a hol a magyar 
nyelv nem anyanyelv, s ennélfogva a fiuk már a magyar 
nyelv előismeretével lépnek a gymnasiumba) ; igy tehát az 
algymnasium I. osztályában a tanulóra nézve tulajdonképen 
csak egy uj nyelv vétetik fel a tantárgyak közé, t. i. a la-
tin, s ha a jövőben még a görög nyelv is elmarad a III. és 
IV. osztályból, a nyelvek általi összezavarástól annál k e -
vésbbé kell félnünk. Mi legalább, kik helybeli viszonyok á l -
tal kényszerítve, évek óta a német, magyar és latin nyelve-
ket tanítjuk egyszerre a gymnasium I. osztályában, nem-
csak, hogy nem tapasztaltuk az elmebeli tehetségek az á l -
tali corruptióját, söt el lenkezőleg elmeélre nézve sokkal 
túlhaladták azokat, kik mint reál-tanulók csak németül és 
magyarul tanultak. Sok nyelvű hazánkban már legkisebb 
gyermekségünktől fogva hozzá vagyunk a több nyelvhez 
szokva; de épen azért tán könnyebben tanuljuk a nye lve-
ket, mint másutt. Ne ijedjünk azért attól vissza, hogy már 
az I. osztályban tanulja a fiu a latin nyelv alakjait, — 
hadd tanulja épen azért, mivel már a gyinnasiumba lépett. 
Maradjunk a hosszú évek során át megpróbált és cé l szerű-
nek bebizonyult I. II. III. IV. tanfolyamu grammaticalis f o -
kozat mellett, mely bizonyára logikai és didactikai volt 
egyszersmind, és ne szorítsuk 3 tanfolyamba azon pensu-
mot, mely négynek is e legendő munkát ad. 

Ha tehát a latin nyelv felvétetnék az I. osztályba, 
akkor ilyen változtatást ajánlanánk a leckerendre n é z v e : 
vallás 2 óra, latin 5, magyar nyelv 4, német 3, fö ld-
rajz 3, számtan 2, nézlettani mértan 2, természetrajz 2 === 
23 óra. 

2. A történelemre nézve azt jegyezzük meg, hogy 
valamint a földrajzban az általános földrajzzal veszi kezde-
tét az oktatás, ugy itt is az általános világtörténettel, még 
pedig az ó korral vegye kezdetét. 

3. A mennyiségtant i l letőleg kívánságunk az, hogy 
az összetett arányokróli tan tétessék át a jobb összefüggés 
és egymásután kedvéért a III. osztályba; a VIII. osztályban 
pedig, jóllehet a természettani feladatok megfejtésében foly-
tonos gyakorlatban vannak is a mennyiségtan egyes r é -
szei : óhajtjuk mégis, hogy hetenként legalább 1 vagy 2 
órai rendszereá oktatást nyerjen e tárgyban a tanuló, miu-
tán a gynmasiuinból jövendő technikusok, bányászati és 
hutászati szakemberek lépnek ki, kikre nézve a szakadatlan 
rendszeres mathematicai oktatás igen fontos. 



4. Az úgynevezett szabad tantárgyak közül az ének, 
rajz és gymnastika ott, hol a körülmények azt megengedik, 
különösen az algymnasiumban kötelező tantárgyakul tekin-
tessenek. Végre 

5. Kivánjuk, hogy minden tanintézet bírhasson azon 
autonom szabadsággal, még a legjobb tantervet is saját 
helybeli viszonyaihoz és érdekeihez képest idomíthatni és 
alkalmazhatni. E g y s é g legyen a célban és egyformaság a 
a külsőben, de hogy ezen cél mennyi erő, melyik tanmód-
szer és milyen tankönyvek által érettessék el, annak e l -
döntése hagyassék az egyes tanintézetek s i l letőleg elöljá-
róságaik szabad rendelkezésére." Pákli Károly. 

SELMECEN, julius 20. A helybeli ev. lyceumban f. 
hó 1 2 — 1 3 - á n tartott közvizsgák igazi ünnepekké lettek az 
által, hogy azokat főt. Dr. Székács József bányakerületi 
superintendens, tek. Ivánka Zsigmond, a lyceum f e l ü g y e -
lője, nagytiszt. Masztis Ádám honthi föesperes, tek. Plathy 
György, Radvánszky Ferenc zólyommegyei helyettes alis-
pán urak díszítették jelenlétökkel. A superintendens ur 
nem volt hallgatag tanuja a vizsgáknak, hanem azokban 
cselekvöleg is vett részt, a mennyiben majdnem minden o s z -
tályt és majdnem minden tanulmányból maga vizsgált meg, 
hol benne, kiknek még eddig nem volt szerencsénk öt kö-
zelebbről ismerni, nemcsak a tudományok minden ágaiban 
jártas férfiút, hanem a tapintatos paedagogot és didactát is 
tapasztaltuk. A vizsgák mind a számos hallgatóságra mind 
a tanárokra és tanuló ifjúságra nézve örökké emlékezete-
sekké lesznek. Azon gondolatdus, észre, szívre egyiránt 
i a t ó beszédek, miket a főtiszt, ur az e g y e s osztályok v i z s -
gáinak végén k e g y e s volt intézni az ifjúsághoz, maradandó 
kedves emléket hagyandnak mindnyájunk szivében s azon 
kívánságot ébreszték bennünk, bár lehetne szerencsénk 
i ly nagybecsű censort körünkben gyakrabban tisztelhetni. 
Midőn végimájában áldást monda a tanárokra, az ifjúságra, 
az eddig is ez intézetre minden áldozatra kész egyházra, az 
iskola minden pártfogóira, könyütle egy szem sem maradt. 
Szives volt meglátogatni a leányok iskoláját és az e lőké-
szítő osztályt is. A vizsgák után következő vasárnap mind 
a tót, mind a német isteni tiszteletben résztvevén, az oltár 
előtti végszolgálatot mind ott, mind itt ö végezé, áldást 
mondva a nagy számmal egybesereglett hívekre. Az e g y -
ház tagjai Szobbra vagy Vácra elébe akarván menni, s öt 
onnan saját alkalmukon elhozatni, ö a szives ajánlatot meg-
köszönte, de nem fogadta el, mindennemű ünnepélyes fo -
gadtatását, lakomát előre megtiltott, mint olyanokat, melye-
ket szívéből un. De az egyház tagjai azt hivén, hogy ezt 
csak veleszületett szerénysége íratja vele, különben is a 
tilalom csak az iskolai igazgatóságot illeti, dacára annak, 
hogy sem azt nem tudták mikor, sem azt, merre j ö n ? mert 
csak annyit irt, hogy vagy 11-én este, vagy 12-én korán 
regge l jön, egy 20 tagból álló bandériumot állítottak ki, 
és sejdítve, hogy Ipolyságnak jövend, l l - d i k é n délután a 
legnagyobb záporban Kaehelmann Károly egyházi fe lü-

gye lő s két helybeli lelkész ur vezérlete és több kocsi 
kísérete mellett Prencsfalura elébe mentek, ott addig v á -
rakozandók, mig eljövend. Miután esti 9 óráig senki sem 
jött, némelyek hazatértek; de legtöbbje ott maradt. Nem 
hiába várakoztak ; 10 óratájban jött egy kis fedetlen s z e -
kérke. Az örül kiállított banderista az éj sötétjében „ m e g -
állj, ki vagy"-ot kiált. Hála Istennek, Székács, lön az ö r -
vendetes felelet. E g y pillanat alatt körül volt véve a s z e -
kérke. A rajt ülő örömmel üdvözöltetvén a jelenlevők által, 
a bandérium kíséretében éjféltájban szerencsésen érkezett 
városunkba, hol a nép reá, fájdalom esti, 10 óráig hiában 
várakozott volt, s csak azután oszlott vala el, a mint a P r e n c s -
faluról hazatértek azt hozták hírül, hogy csak másnap regge l 
fogna megjőni. Itt Kachelmann Károly felügyelő ur k ö z -
tiszteletü házában szives fogadtatást talált; vasárnap, ax 
isteni tisztelet után szives áldásaink közt azonnal távozott, 
fentebbi bandériumtól, helybeli lelkész, egyházi fe lügyelő 
s más urak által egészen Prencsfaluig kisértetvén el, hol 
az ismert fiókegyház elszakadási ügyét akarta barátságo-
san elintézni, a mi, mint halljuk, neki szerencsésen s i k e -
rült is. Mikép hatottak rá a vizsgák, mutatja az utolsó 
vizsga végén tartott beszédében foglalt abbeli nyilatko-
zata : „Biztosítom önöket, hogy ha eddig nem voltam v o l -
na is barátja ez iskolának, most elhatározottan azzá lettem, 
s ha eddig ügyében nem tettem semmit (pedig dehogy nem 
tett), ezentúl mindent megteszek, hogy tovább is fenál lhas-
son s magasztos utjának megfelelŐIeg üdvösen hathasson," 
mire mi csak azt mondjuk: Amen. A jövő tanév, mint más 
ev. tanintézetekben, ugy az itteniben is sept. 16-kán fog 
kezdődni. B. 

PETZ GYULA LELKÉSZ UR ÉS A TANITÓKÉPEZDÉK. 

E lapok olvasói előtt ismeretes dolog, hogy alólirt t. 
Horváth S. lelkész úrral a Szarvason felállítandó tanítóké-
pezde felett hosszasban vitatkozott s végül fogadá, hogy 
miután t. lelkész ur állításait semminemű okokkal sem t á -
mogatja, a további feleselésröl lemond. 

Azóta nem is vitattatott meg e tárgy hirlapilag e g é -
szen jul. 21 -ké ig s midőn Petz Gyula ur e lapokban a tár-
gyat újra fölelevenité az által, hogy a békési ev. e . - m e g y e 
által ez ügyben kiküldött bizottmány véleményét közölte, 
melynek veleje az, hogy az önálló képezdéket ellenzi, a 
gymnasiumokkal egyesülteket pedig pártolja; 

1) Mert a gymnasiumtól elvált képezde azon sz íne -
zetet hordaná magán, mintha az irányadó tényezők nem 
tudnák, vájjon a képezde célja dressura-e . vagy nevelés. 

2 ) Mert a növedék a gymnasiumból kiszakítva, a 
seminarium idegen földjébe ültettetik át. 

3 ) Mert a negyedik osztályt végezett tanuló nem k é -
pes még magának életpályát választani, s 

4 ) Mert a gymnasiasták s seminaristák között kast-
különbség jöne létre. 

Ezen állításokra legyen szabad nézeteimet e lmon-
danom. 



Nézzük e pontokat egyenként : 
Ad 1) Hogy miért viselné az önálló seminárium azon 

színezetet magán, mintha nem tudná, váljon dressirozzon 
vagy neveljen-e, azt tudósitó ur elfelejtette megmondani. 
Vagy talán a gymnasiumoknak tulajdonit egyedül üdvezitö 
nevelési képességet ! Lehetet lenség! Hisz mint bizottmányi 
tag, s igy mint szakértő férfiúnak tudnia kell, hogy például 
Németországban a nevelés ügye a legtöbb elemiiskolában 
sokkal jobb lábon áll, mint akármelyik Fridrich-Wilhelm-
stádti-féle gymnasiumban. — Vagy hol gondolnak k e v e -
sebbet az ész fejlesztésével , — hol vetik meg inkább a 
methodikát, mint a mely csak elemi szellemeknek, t. i. 
iskolamestereknek dukál, — hol examinálnak, hol doceál-
nak, hol tradálnak, hol papolnak többet s igy hol mozdítják 
elé legkevesbbé az önállóságot, a szellemi s testi erők 
harmonicus fejlését, hol uralkodik nagyobb ismeretlenség 
a modern nevelészet feladatával, mint épen e gymnasiu-
moknál ? 

Különben azt is tudnia kell t. tudósitó urnák, mint 
szakavatott férfiúnak, hogy je lenleg Németországban még 
a legparányibb államocskában is léteznek önálló képezdék. 
Honnan e tünemény, hogy még a gymnasiumokkal e g y b e -
kapcsolt képezdéket is önállósítják s összeköttetésüket a 
gymnasiumokkal szélylyeltépik ? S különös az, hogy ott az 
irányadó tényezők igen jól tudják, váljon mi jobb: dres-
sura-e vagy nevelés ? Igy pl. Wengemann ur Bonmann s 
Comp. egyetemben Raumer, Stahl, Hengstenberg urakkal 
kezet fogva halálig harcolnak a dressura mellett, mert 
csak ez által lehet kegyes embereket, hü jobbágyokat n e -
velni, mi ellen Dies tenveg , Graefe, Lüben, Lange az egész 
inivelt világgal a nevelés, a fejlesztés mellett küzd. Vagy 
talán ezen tudatlansággal a két magyarhoni ev. tanitó-
képezdét akarta sújtani, vagy azokat, mikép azt az E. W. 
14. számában tevé, e lvte lenséggel vádolni ? Az ilyen váda-
kat egyszerűen visszautasítom, mert lehetetlenség, hogy 
oly férfiú, ki a tényállást, az irányadókat ismeri, ilyesmit 
állítani merhessen. 

Ad 2) Tudósitó szerint az ismeretes föld a gymna-
sium, az ismeretlen a képezde, melybe növendéket átplán-
tálni nem tanácsos. Ugyan következtessünk egy keveset . 
Mivel a legismertebb föld az elemi iskola, a növendé-
ket a gymnasiumba átültetni nem kell, vagy mivel a g y m -
nasiasta csak a gymnasiumot ismeri, az egyetemet pedig 
nem, tehát ne menjen az egyetemre. Ugyan kérem, mondja 
meg, van-e ebben logika? vagy talán meg tudná mondani, 
hol van az a különös „átmenö-hid," mely az elemi iskolá-
ból a gymnasiumba s onnan az egyetembe visz .—Vagy talán 
valamennyi tanintézetnek nem ke l l - e ugy szervezve lennie, 
hogy annak egyik tagja a másikkal szoros kapcsolatban l e -
gyen , s hogy az elemi osztály, az algymnasium, az egész 
gymnasium stb. önálló egészet képezzenek, melyek egyike, 
vagy másika bevégzése után az ifjú az élet rögös pályájára 
l éphet? — Bocsánat, ha ily okoskodást felfogni nem tudok. 

Ad 3 ) Tudósitó azt véli, hogy a negyedik gymnasiális 
osztályból kikerülő ifjú nem érett arra, hogy magának 
tanpályát válaszszon. — Nem akarom tagadni, hogy nem 

e g y ifjú képtelen arra, de kérdem: segitve van-e ez 
által a bajon, ha a tanpálya választása hatodik osztályba 
helyeztetik, holott a tapasztalás bizonyitja, hogy sok ifjú 
m é g a 8-dik osztály bevégzése után is határozatlan, h o g y 
mily pályára lépjen, minek ellenében sok 12 éves tanuló 
van, ki tökélyesen határozott e tekintetben. És ha még az 
életpályát tekintjük, mit látunk o t t ? A földmives gyermekét 
már 10 éves korában veszi ki az iskolából, ugy mint a 
szegényebb iparos is, gyermekét azon pályára adva, mely-
hez annak legnagyobb hajlama van. Nem cselekedhetnék-e 
ugy a negyedik osztálybeli gymnasiasta is szülei beleegyez-
tével ? Ez érvet szintén fel nem bírom fogni. 

Ad 4) Azt mondhatnám: Venio nunc ad fortissimum 
argumentum, mert a jelenben, bárcsak papiroson létező 
szabadság, testvériség, egyenlőség korában az, ki a kastok 
eltörlesztését hirdeti, legalább részben számolhat párto-
lásra. Sajnos azonban, hogy itt a kastok eltörlésének értelme 
nincs, hacsak azt nem akarja a tudósitó állítani,1 hogy a 
doctorok, theologusok stb. mind meg annyi kastot képeznek, 
kik egymás mellett meg nem férhetnek, s egymás ellen 
küzdenek. Azt pedig tudom h. t. ur nem akarta mondani. 

Hátra volna* még, hogy a hetenkénti tiz órai semina-
riumi toldalék-tanitásról szóljak, melyekben tizenegy tan-
tárgy „adatnék elő." Ehhez pedig szólani nem akarok, 
mert olyan nézetekkel, melyek az önálló képezdéket , b e -
teges intézeteknek" tartják, tökéletesen megegyzö az i ly 
tanterv. Nyiri János. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer 
geschichtlichen Entivicklung nebst einem Anhange über die 
Geschichte der protest. Kirclien in den deutsck-slavischen 
Landern und in Siebenbürgen von JoJiannes Borbis Cand. 
theol. et corresp. Mitgliede des voigilándischen alterthums-
forschenden-vereins, mit einer Vorrede von Dr. theol. 
Chr. Ernst Luthardt ord. prof. d. Theol. an der Univers. 

Leipzig. Nördlingen 1861. Negyedrét 520 lap. 

Minden magyar protestáns, ki a magyar protest. 
egyháztörténelem mezejének kopárságát s azon nagy 
setétséget , mely egyházunkat a külhoni tudós szemek elöl 
a legújabb időkig elfedezé, csak kevéssé is ismeri, bizonyo-
san kettős örömmel olvasandja a fentirt címet. E g y oly 
egyén, mint szerző, ki érti a magyar protest. egyház 
három, t. i. magyar- , német- , szláv anyanyelvét, ismeri a 
magyar prot. egyházat kivül-belől , mint a melyben több 
évig helyettes lelkészi hivatalt viselt, je lenleg egy virágzó 
egyetem tanárinak s ifjúságának , a közel kor leendő 
képviselőinek testvéri körében él, egy oly egyén, mondom, 
történelmi alapos tanulmányozással nemes buzgóságot s 
jó akaratot párosítva kiszámithatlan hasznot tehetne e g y -
házunknak, s ha tán tévedések, nem helyes nézetek, a lap-
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talan állitások, adatok fordulnának is elö helylyel-közzel 
sorai között, nem volna megbocsáthatlan bűn, mert hiszen 
ha „tévedni emberi dolog," még inkább dolga a magyar, 
kivált egyházi történésznek, mint a ki előtt még a tér mi -
véletlen, s a használható kincsek nagy részét százados por 
fedi, és ha a biráló használná is szigorát a történelmi 
miven, de a fiatal történész iránt kimélö lenne. 

Örültem én is, s ily gondolatok futák át kebelemet, 
midőn a nevezett müvet kezembe vevém, szomorkodtam és 
sajnálkoztam, midőn letevém, szomorkodám, mert valamint 
az egyes emberek között legtöbb baj s szerencsét lenség 
okozói nem az egészen együgyüek, hanem a tudni látszó, 
magokat okosoknak gondoló semidoctusok: igy a nemze-
teknek is egyházunk s nemzetünkkeli teljes ismeretlensége 
kisebb calamitás, mint azoknak fonák i smeretsége; sajnál-
kozásomat pedig felébreszté szerzőnek vaksága s fiatal 
Írónál ily mértékben ritkán tapasztalható rosz akarata. 

Szerző főművét , t. i. a magyar evang. lutheri 
egyház történelmét (430 . lap) elosztja hat időszakra, u. 
m. az 1 - s ö tart: a reformatio keletkeztétöl a reformált 
(vagy kálvini) egyház keletkeztéig Magyarországon 
1517 — 1 5 6 4 - i g ; a 2- ik : Miksától I. Lipótig 1 5 6 4 — 1 6 5 7 , ; 
a 3 - i k : I Lipóttól II-dik Lipótig 1 6 5 7 — 1 7 9 0 . ; a 4 - d i k : 
II-dik Lipóttól Haynau tábornokig 1 7 9 0 — 1 8 5 0 . : az 5 - d i k : 
Haynautól az 1859. september 1-j i pátens megjelenéséig 
1850 — 1 8 5 9 . ; a 6 - i k : 1859. sept. l - j é tő l a mainapig, azaz, 
1861. húsvétig. 

Én e munkát két részre osztom, az egyik rész tart 
1 5 1 7 — 1 8 0 0 . , a másik 1800-tól a mainapig. Az első részt 
jellemzi szerző történelmi alaptalansága, s a más vallásfe-
lekezetek gyülölésével összekapcsolt tulszigoru lutheri f e l e -
k e z e t i e s s é g e ; — a második részt áthatja szerző „magyar-
falóismusa s Thunismusának, vagyis a magyar nemzetiség 
iránti szenvedélyes gyűlölet, s a sept. 1-j i pátens iránti 
véget len tisztelet szelleme. 

E felosztás s jellemzés igazolása, s igy egyszersmind 
a mü részletesb ismertetése, némely itt felmerülő hamis 
állitások megcáfolása végett kénytelen vagyok kissé bőveb-
ben szólani, habár távolról sem célom a könyv minden 
ferdeségét helyreigazitni akarni. 

Minden történetírótól követeljük azt, hogy a korábbi 
irók hibás állításait, nézeteit a történelmi kútfők tanulmá-
nyozása folytán javítgassa és a tudományt valamivel tovább 
fejlessze, bővítse : Borbis urnái ez nem történik, hanem 
összeolvasgat—mint látszik—nem kevés történelmi müvet, 
különösen Ribinyit, Kleint, Merle d'Aubigné által kiadottat, 
Kuzmányit stb., és ezeknek azon részeiből, melyek a lutheri 
egyház előnyére, ennek az ismert szellemű Németország, s 
a bécsi kormány előtti kedvező szinben feltüntetésére, s a 
sept 1-j i pátens utegyengethetésére szolgálnak, egy kivo-
natot készit, áthozván abban hiven azon hibákat is, melyek 
a korábbi szerzők müveiben részint az ö korukban még 
ismeretlen adatok hiánya s az akkori világnézetek miatt, 
részint azoknak tán szándékos ferdítéseik folytán becsúsztak. 

I g y lesz, hogy szerző szerint Magyarországon a reforma-
tio négy első tizedében csak a szigorú lutherismus v i r á g -
zott, 1550 felé már lesznek kryptocalvinisták s krypto-
zvingliánnok (sok lelkész vala már ez időben t. i. 1554. 
körül Déváin kivül, mondja Borbis, főként a magyarok 
között, kik külsőleg ugyan, hogy kenyerüket el ne vesz í t -
sék, a lutheri tanokat vallották, de alattomban annál több 
zvinglo-calvinisticus elemet szívtak be, és gyülekezeteikben 
Luther értelme szerinti tanitás szine alatt azon elemieket 
terjesztek 19. lap), kik az óvári zsinatban (1554 . ) , hol 
Tordai Demeter első evangel. (? ) superintendenssé válasz-
tatott, — már kezdenek nyíltan előlépni, — a debreceni 
összejövetelben 1557-ben Melius a zvinglo-calvini tanok 
követői elé terjeszti aláírás végett a Torgauban 1556 -ban 
megjelent helvéthitvallást, a csengeri zsinatban 1557 — 58 
egy reformált hitvallás készítésének gondolatával fog la l -
koznak (lásd 2 0 — 2 1 . lap) mig nem a tarcali ( 1 5 6 3 . ) z s i -
natban „das schweizerische Element unter der magyarén 
zum völlingen Durchbruch kommt." Hogy a németek s sz lá -
vok hívek maradtak a lutherismushoz tulajdonítja Borbis a 
közöttük elterjedve levő Hussismusnak , hogy pedig a 
magyarok Schweizhoz csatlakoztak a köztük messze e l á g a -
zott Manichheismussal párosult Albigensismusnak (29. lap). 
Néhány lapon ennyi badar beszéd, badar felfogás, a nyilt 
keblű magyar reformátusoknak ilyen szinbeni feltüntetést, 
a zsinatok éveinek felcserélése (Csengerben volt 1570 
Debrecenben 1567 . ) tárgyalásinak elferdítése, vagy nem 
ismerése ! — Ily ismeretlenséget árul el szerző a 82-dik 
lapon, hol azt mondja: „a szlávoknál nem találunk, mint a 
magyaroknál politikai zavargásokat, sem az összeesküvés -
ben (Vesselényi- fé le) Tököli-féle felkelésekbeni résztve-
vőst, kivévén a miavait stb., hát midőn Pikai Gáspár alatt 
1 6 7 1 — 7 3 két izben fellázadtak, s midőn 24 evangel icus 
falusi tót bíró húzatott a császári parancsnok által karóba 
(1. Szalai V. köt . ) ; továbbá a 88- ik lapon, hol II. Rákóczy 
Ferencet ugy rajzolja, mint a protestánsok egyik legdühö-
sebb ellenségét (volt ám a jezsuitáké), ki az ónodi gyűlésen, 
melyen a kathol. rendeken kivül egykét elégületlen pro-
testáns is volt (talán több i s ? ) hajlandó lett volna magát I. 
József alá vetni, de az összeesküvés fejei semmiféle királyt 
nem akartak; — 89-dik lapon, hol az 1708-ban tartott 
pozsonyi országgyűlésről azt állítja, hogy abban a Rákó-
czyánerek közül nem jelent meg egy sem, s a magyar 
rendek is — kivéve a protestáns nemességet s az evangyé-
licus városok küldötteit — igen gyéren valának képviselve, 
s hogy ezen gyűlés határzatai által a két protest. egyház 
állása tetemesen javult; e néhány sorban három állítás van 
mi nem való, először nem igaz, hogy a Rákóczyánerek 
nem magyarok lettek volna, másodszor, hogy protestánsok 
kivált reformátusok a pozsonyi gyűlésen nagyobb számmal 
lettek volna, s harmadszor az országgyűlés semmi kedvező 
határozatot részünkre nem hozott, mert mielőtt hozott volna, 
a dögvész szétkergette, hanemcsak I. Józsefnek volt e g y 
kedvező leirata az országgyűléshez, ha ugyan szerző, mint 
patentalista ezt nem akarja , már 1708-ban egyenlővé 
tenni az országgyűlési törvénynyel; — a 98-dik lapon, hol 



3- ik Károly második resolutioja szerint mindegyik protest. 
felekezet kell, hogy négy superintendenssel birjon, — ez 
persze megint egy könnyitö pont volna a septemberi pá-
tenshez, azonban Károly azt sohasem rendeli, hogy négy 
l egyen , hanem hogy szervezzék magukat s akaratukat vele 
közöljék. — Szinte igen hibás véleménye van az 1 7 9 0 — 1 -
ik országgyűlés felöl, melyen—szerző szerint—a király egy 
prot. s kath. tagokból álló bizottmányt neveztetett ki val -
lásügyi törvényjavaslat készítés végett (129. lap), — ez a 
Magyarországgyülések természetével s történetével nem 
volna összeegyezte thető; de még hibásabb azon nézete 
( 1 4 1 1.), miszerint a bécsi s linci békekötések azért valának 
rövid ideig érvényben, mert inkább politikai, mint egyházi 
törekvések szüleményi valának, ellenben az 1790 — 1- ik 
26- ik cikk azért nézhető egyházunk magna Chartája s 
Palladiumának, mert ez nyugodt megfontolás után egy 
nemes s bölcs királytól önkénytesen adatolt. Önkénytesen 
( e x gratia et clementia) adott ám I -sö Lipót 1681. , 1 6 8 7 -
ben, továbbá 3- ik Károly s Mária Therézia, s hogy mi kö -
szönet volt bennök, ismeri s inegirja szerző is, de az 
1790 — 1—ki törvénycikket királyi önkénytes ajándéknak 
vagy adománynak nem tekinthetni, s nem is azért nézték 
ezt a protestánsok Palladiumnak, mert önkényt adatott, 
hanem mert a bécsi s linci békéken alapul. 

Elég l egyen ennyi bebizonyítására annak, miszerint 
szerzőnek történelembeni alapossága korántsem oly nagy, 
mint más — kivált a testvér reformált-egyház iránti e l len-
szenve. Mellesleg megjegyzendőnek vélem, hogy én a saját 
confessiohozi ragaszkodást,s a valódi vallásosságot igen össze-
egyezhetönek, sőt bizonyos tekintetben egymástól elvá-
laszthatlannak hiszem, valamint én hitvallásomat, f e lekeze-
temet jobban szeretem, többre becsülöm, érdekeit inkább 
lelkemen hordom, mint a többieket, ugy mástól sem veszem 
ezt rosz néven, sőt becsülöm benne, csak lelkikevély s e l -
bízott, más felekezetet megvető, gyűlölő s igazság elfer-
dítő — kivált a történelem mezején — ne legyen. 

És ha most már kérdi az olvasó a sok hiba mellett, 
mi jó van az eddig tárgyalt részben ? s mi ujat tanulhatni 
belőle ? Szerintem jó benne az, mit a korábbiakból jót s 
igazat átvett. Olvassa el Ribinyit, Merle d' Aubignét, s tudni 
fogja azt, mit Rorbisból tudhat, én legalább nem találtam 
benne semmi ujat, mint a felosztást, de a melynél he ly te -
lenebb — a 3-dik periódust kivéve — alig képzelhető. 

Most menjünk át a másik részre, vagy az 1800, szoros-
ban 1791-től a mai napig történt események leírására, 
melyben talál a kegyes olvasó eddig még soha nem hallott, 
s képzelt dolgokat; látni fogja az áldozatokat, melyek az 
Antimagyarismus s Thunismus kétfejű sárkányának oltá-
rára halommal hordatnak, ide vezettetnek tömjénezni az 
evangel . Wochenblatt, protest. Jahrbücher, Dr. Hurbán 
„Unió" s több ily müveknek számtalan szenvedély nem-
zette idétlen szülöttei, ide vonszoltatnak az erőszakkal 
megszeplősített történeti igazságok, a nyakaszegett, c son-
kított s eltorzított tényállások, — szóval a német nemzet s 
doctorainak jámborsága s hivékenysége — kik pedig mint 
tudjuk e mi terra incognitánkról sok tücsköt bogarat b e -

szednek — a legnagyobb próbára kitétetik. De beszél je-
nek a tények. 

A bécsi kormány 1792 óta mondja Borbis a legjobb 
szándékkal volt a magyar protestánsok iránt, de a helytar-
tóság, megyék, clerus által s a törvény s király el lenére 
számtalan sérelemmel jogtalansággal illettettünk ; — a pro-
test. világiak s egyháziak közt éles súrlódások fejlődvén 
ki a valllásosság, egyháziasság, rend s erkölcsiség igen 
alásülyedt, ugy hogy ezen s a fentebbi ok miatt számos 
elvbaráta volt Berzeviczinek az evangel. tiszai kerület n e -
mes iuspectorának, ki a protest. egyházat csak egy Bécs -
ben felállítandó, protest, s cathol. világiakból álló s a pro-
test. egyházi ügyeket a magyar Clerustól s Dicasteriumok-
tól teljesen függetlenül kezelő s igazgató királyi comissiok 
által reményiette felvirágoztathatni (1. 195. lap). — Fe l éb -
red 1825-ben a magyar nemzetségi szellem, s most minden 
vallás és egyház, a protestáns nemesség, papok egy része , 
iskolák, tanárok, ennek szolgálatába szegődnek, arte et 
Marté mindent magyarizálni akarnak. Gr. Zay Gencral-In-
spector 1 8 4 0 - b e n megkezdi a protest. unió létrehozását, 
melynek Magyarországon egyedüli célja az evangel. szlávok 
s németek megmagyarositása ( 2 0 9 ) , — 1842-ben a pesti 
evangel. Conventen Kossuth, Benyoszky s a sok pesti jura-
tus letorkolták a buzgóbb lelkészeket s számtalan jogta-
lanságot követtek el a szlávokon (209 folyt.) — az iskolák 
mind meg annyi magyar propagandák, — a lelkész s tanitó 
alkalmazásnál nem nézik a hitet, vallásosságot s képes-
séget, csak azt, hogy magyar-e ? Ezekhez hozzágondolva 
a sok rendetlenséget p. o. a legújabb időkig az evangéliku-
soknál csak a nagyobb városokban volt presbyterium, 
ennek tagjait — három egyház kivételével a helyi g o n d -
nok nevezte ki ( 1 8 4 1.), — a tul a tiszai reform, tractusok-
ban a papmarasztás egész 1 8 5 9 - i g divatozott s 3 év múlva 
a lelkészt hivei ha csak nem kunyorált elcsapták (189 lap) 
stb. — hozzá gondolva iskoláink hiányait: lesz vallástalan-
ság, egyháziatlanság, erkölcstelenség, tudatlanság oly mér-
tékben, minőt még a világ nem látott; a papok, tanítók, 
nem képesek a gyülekezetek hitét ébreszteni, növelni, 
miután magok is hitetlenek, — a f ő - s alsó nemesség rosz 
példája eltántorítja a hivő népet is, — templomba nem jár -
nak, a crucifixet egy lelkész kíméletlenül behajtja a sekres-
tyébe, — egy nemes vonakodik adakozni e g y temetőben 
felállítandó keresztre, — egy másik nemes szemébe mondja 
a papnak, hogy ő a sz. háromságot nem hiszi ( 2 3 7 — 3 8 1.) 
és történnek ezer ilyen dolgok, de hiszen nem is lehet 
másként, miután nálunk az egyház „war zum Mittelpunkt 
magyaris-pol i t isch-nationaler Bestrebungen geworden" 
(240 1.) — Jött az 1848-k i év, melyben a magyarországi 
szlávok, erdélyi szászok az uralkodó házhozi hüségökért a 
magyaroktól borzasztó üldöztetéseket szenvedtek, — majd 
a Haynau-féle ostromállapot; s ezek még nagyobb mérték-
ben alá ásták az egyház vallásosságát, erkölcsiségét, abban a 
rendet, s nevelésügyet, mig végre a magas kormány hozzá 
kezdett egyházunk felemeléséhez kiadván (az 179°/i 26 
art. 4. §. szerint öt megillető, de eddig csak nominális l e g -
felsőbb felügyelési jogánál fogva) 1849-ben , foganatosít-



ván 1 8 5 1 - b e n amaz ismeretes gymnasiumi lantervet, mely 
a mi tanárokban, taneszözökben s iskolafigyelemben f e l e t -
tébb hiányos iskolarendszerünket teljesen megorvosolta ( 2 4 4 
1.), mely a tudós külföld tetszését is hogy mennyire m e g -
nyerte, s hogy ez mennyire méltánylandó, e l éggé bizonyítja 
ama nagy tekintély Kolatschek ur góthai havilap szer-
kesztője, — s melynek kibocsátásakor, hogy mily nemes 
szándéka volt a ministeriumnak, bizonyítja ennek a n . - k ö -
rösi ref. egyháztanácshoz intézett levele, melyben monda-
tik, hogy az iskolák szervezése mellett is a prot. egyház 
önkormányzati joga megmarad, — a szervezett iskolák is 
legközelebb az illető egyháztanácsok fe lügyelése vezény-
lete alatt állandanak, a tankönyvek választása szabados 
leend s tb; de a mely Entwurfot mégis a magyar protes-
tánsok eleinte épen nem fogadták el később is csak r é s z -
ben. A z el lenszegülésben különösen kitüntette magát a p o -
zsonyi evang. iyceum, mely pár évtized óta a legnyersebb 
magyarismus s fonák felvilágosultság befolyáse alatt áll, 
mely a szlávok és németek magyarizálásában oly fanatis-
mussal buzog, hogy még az évi iskolai programmot is 
( 1 8 5 % ) kész a magyarizálás érdekében meghamisitani, s 
melynek fentartóit a pozsonyi nyakas autonomicus evan-
gyélikusokat hasztalan kéré fel a dunamelléki ev. ker. egy-
házérzelmü tagjainak háromszori küldöttsége a szervezésre , 
hasztalan bizonyitgatá előttük Kolatschekkel egyetemben, 
hogy egy ily magyar tannyelvű anyaiskola mennyire ká -
ros befolyású az egyházi életre nézve. Hjaj ! a magyarisch-
politisch-nationaler Bestrebung itt is háttérbe szoritá az 
egyház érdekét ( 2 8 2 — 284 1.) 

Mindez azonban nem lánloritá a magas kormányt n e -
mes boldogító terveinek további folytatásában, kibocsátta-
tott 1856-ban az egyházszervezési javaslat, majd a nem-
zetiségi szellemtől lelkesített egyházkerületek zsinatot 
kérő felírásaiknak mellöztével 1859-ben a septemberi pá-
tens, melyre hogy mily múlhatatlan szükségünk vala, ha 
egyházunkat a végveszélytől megakaránk menteni, Schenke-
len, Haasén s több külföldi tudósokon kivül elég fényesen 
bebizonyítja szerző. Tény ugyanis, hogy egy evang. l e l -
kész Húsvétkor arról papolt, hogy bolond az, ki azt hiszi, 
hogy mi Krisztus vére, nem pedig tanítása által tisztitla-
tunk meg — tény, hogy egy tanitó ezen kérdésre: „mi vár 
reánk a halál után?1 ' ezt feleié tanítványainak: „azt mi 
nem tudjuk.": tehát szükséges egy jó egységes alkotmány, 
szükséges a pátens. Sok egyházban a számadások nincse-
nek rendben s revideálva, — másutt az esperesi visitatio 
nem történhetvén kellő szigorral — vad házasságban élők 
találtatnak: tehát szükséges a pátens; egy helyütt a l e l -
kész a tanítóval pofozkodott, másutt más rendetlenség for-
dult e lő : tehát kell pátens. ( 2 7 7 — 270) És ha mégis a ma-
gyar protestánsság ezt elfogadni nem akarta: ki nem látja, 
hogy itt a vallás és egyház a magyar nemzetiség érdekei -
nek áldoztattak fel. 

(Folyt, köv.) 

— 

BELFÖLD. 

SZ.-BAGOS ÉS EGY DERÉK REF. LELKIPÁSZTOR I S -
MERTETÉSE. 

Tiszta érzettől ihletve veszem tollamat, midőn e g y 
szilágyvidéki kedves magyar falunak jó jellemét, s különö-
sen az ottani érdemteljes lelkiatyának a népre jótékony 
befolyását, fáradhatlan buzgalmát kívánom közhírül ju t -
tatni. — Bagos tudtommal négy vagyon, u. m. a Debrecen 
közelében délre fekvő Hajdú Bagos, tiszta magyar ref. n é -
pes és vagyonos lakosokkal, — másik a Debrecentől nem 
messze napkeleti irányban eső K Bagos szállásos 
puszta, ha jól emlékszem a gr. Vay-család birtoka, — t o -
vábbá Szathmármegyében, Csenger szomszédjában, Cs. Ba-
gos, a Bagossy uri család birtoka, ref. s román lakosokkal. 
Végre Sz i lágy-Bagos , az Erdélyhez csatolt Krasznainegyé-
ben (Partium), mely Közép-Szolnokkal együtt képezi az 
úgynevezett Szilágyságot a Transylvania (Erdély) latin 
szótul, vagy némelyek szerint a Szilágy patakától is. Átalá-
ban szép vidék a Szilágyság, a természetnek több áldásai-
val dus, főleg bort bőven termő hegyek s völgyek és szép 
folyamok változatos tömkelegében ad nyugtot a fáradt ván-
dornak. Lakosai jámbor jellemüek, kik közt a románok is 
szelídebb vémérsékletüek, mint a Rézen és Meszesen tul lakó 
erdélyiek. — És Sz . -Bagos az, melyről most kiválólag 
szólani akarok 

Sz . -Somlyó élénk városkától délre terül el kel lemes 
szöllöhegyek oldalában e kedves magyar falucska, igéző 
regényes vidéken, mintegy 900 számú lelkekkel, hol a 
Berettyó vize, nem messzire az eredeti forrástól, a he ly -
ségen kigyódzik át, a falu alatt pedig a Jáz nevü kristály-
patak hömpölyög, ennek közelében ismét a Gyümölcsénes, 
nyárban is jéghideg s egész séges ivóvizü folyam váltják föl 
egymást, melyen vízimalmok — a messzevidékiek számára 
is — s egy kalló tesznek szolgálatot. A Réz nevü magas 
h e g y délkörben terül el s kellemes kékelö bérceivel g y ű -
rűzi a láthatárt. Földje jó kenyérnekvaló gabonával jutal-
mazza a földműves iparát, s tűzifája nem megvetendő. A 
lakházak csinosak s rendben épülvék,hosszú utcáju vonalban, 
melyeknek diszeül áll a hegyoldali emelvényes helyen 
épült ízletes palota, a szives emberbarát báró Bánífy Elek 
ö méltósága rendes lakhelye. A falu közepén áll a csinos 
külsejü s belsejü ref. templom, órás toronynyal, a három 
belhivatalnokok szerény lakaitól környezve. Itt hordozza 
terhes papi hivatalát most is ifjú buzgalommal 35 év óta 
a lelkes aggastyán, tiszteletes Fazekas József ur, kinek 
jellemvonása jelenben soraim főtárgya. 

Már hatodszor értekezett az áldott kikelet, mióta az 
itteni vallásos nép ifjai az öszhangzatos (hármoniás) ének-
tanításban részesülve, naponként több-több siker k o s z o -
rúzza szives iparukat. Örömmel hallhatni, midőn a kora 
ősztől kezdve késő tavaszig minden alkonyon megkondul 
a kis harang, összehívandó a nyájas ifjúságot a fiiskolábani 
énektanulásra. Maga a tisztes atya mutat jó példát, ö m e g y 
elöl bármily sár vagy zord idő dacára. Ott áll jobbján 



szép egyetértéssel az érdemekben szinle osztakozó, lan-
kadatlan szorgalmú, erélyes iskolatanitó Somogyi Sámuel 
ur is, ki mintegy kiegészítő része a magasztos célnak, 
szent törekvésnek: a hangjegyek (kóták) fogalmazásában, 
a hangok dispositiójában elválhatlan úttörő, buzgó segéd-
társ ! . . . Az énektanulás mellett gyakoroltatnak hasznos 
könyvek értelmezése, — a Vasárnapi Újság és Hírmondó 
népies lap olvasásában, erkölcsöt nemesítő, szívetképzö 
elbeszélések — s hol kell, magyarázatokban is. Igy telik a 
a bagosi ifjúság között a két jeles belső hivatalnok mű-
ködése mellett, az ártékony mulatásu estvélyezések helyett, 
a téli unalmas óra. Oh vajha más helységekben is követnék 
e szép példát, és akadnának ily erős akaratú lelkes veze-
tők! A sz.-bagosi nép templomgyakorló, buzgón 
siet örege, ifja, nagyja, kicsinyje, mind reggel s estve, az 
Isten hajlékába, hogy ottan a szívélyes éneklés mellett 
buzgó imát rebeghessen a menny s föld urához és hall-
hassa kedves lelkipásztorának kenetteljes erkölcsi szónok-
latát, — nyári köznapokon is a jobb rész, kora reggel 
a templomban megjelenve, ballag ki istenesen mezei mun-
kájára. Vándor! ha Sz.-Bagoson mégysz keresztül, ne 
mulasd elmenni az Istennek házába, ott, ha csak az érzé-
kenységnek egy kis szikrája van kebledben, szent érzü-
letté fogsz átolvadni az orgona hangjával párosult ősz-
hangzatos ének magasztos hallására; ha szenvedésekkel 
s nyomorral küzdesz, uj vigasz balzsamát kapod szívedre, 
mely erőt ad Istenben, a legjobb gondviselő atyában, a 
szent hit ereje által mint örömben ugy bánatban is bízni, 
remélni! . . . . . Elragadó hallani, midőn a sz.-bagosi köz-
rendű, mindkét nemen levő ifjak, mezei munkás kezökben 
kótát tartva, a hires angol hangszerkesztő Hándel nagy 
müvét, ama fontos variatióju Istenhez mennybe ragadó 
éneket:,,Hozzád óh véghetetlen, járulunk reménynyel! Ki az 
ég kárpitján országolsz dicső fénynyel! stb". . . . oly ponto-
san s öszhangzólag képesek énekelni, mi bármely fötano-
dai tanuló-testületnek méltó díszére válhatna! Már több 
ünnepélyes gyűlésen, templomszentelésen, Sz.-Somlyón is 
a Széchenyi-gyászünnepélykor stb. dicséretet aratott ezen 
mintegy 40 számú egyénekből álló énektársulat az ottan 
megjelent főranguak előtt is, a midőn a szent hajlékban 

többek közt a szózatot is a szív mélyéből hangoztatták. A 
szép ének valójában Istenhez emeli a lelket, vigasztalja a 
csüggedöt, s az erkölcsi szelidülésre is ennek tanítása, 
mint a sz.-bagosi szép példa is tanúsítja, a köznépnél nagy 
hatálylyal bir. Áll az is mindig, hogy „qui devote canit, 
bis orat." Van emez énektársulatnak szíves adakozások 
utján egy kis pénztökéje is, melyből a szükségelt költségek, 
gyertyavétel, ujságjáralás, könyvek stb. födöztetnek. A jó 
öreg lelkész ur annak idejében egy kis szívderítő mulat-
ságról sem feledkezik meg, tudván, hogy olykor egy kis 
üdítő szórakozás is jól esik az ifjaknak, kedvesen hat az 
emberi kedélyre! Tavaszon, piros Pünköst utónapján, a 
szöllöhegy koszorúzta zöld lombok alatt, az úgynevezett 
Sión hegyén (mely a jó tiszteletes ur birtoka) majálist tar-
tanak, hol ártatlan lakoma, vidám zene, fürge tánc, ma-
gyar dallamok fűszerezik a muló életet! . . . Ugy a far-

sangon is egy jó lakomával párult táncestély szokta emlé-
kessé varázsolni a téli időszakot, mely mulatságokon az 
itteni szép egyetértésben s egymással példás baráti vi-
szonyban karöltve álló intelligens osztályúak is megjelen-
nek ; a hü atya pedig áldozatokat nyújt, nem sajnálja ke -
nyerét, borát, pecsenyéjét s egyéb szükségleteket is, 
csakhogy minden jó renden álljon s mindenki megelégít-
tessék. Kiterjed az ő jótékonysága minden rendüekre, 
helybeli és vidékiekre is, ö nála a szegény, a beteg, a jö-
vevény táplálékot kap bármely időben ; — ö, ha a tanítója 
nőtlen, ingyen kosztozza, s mivel csak lehet, segéli, a jó ta 
nács sem marad el. 

Elvégre még azzal zárom be szerény soraimat, hogy 
adjon a kegyelemnek Istene a két testvér hazában a sz.-
bagosihoz hasonló sok jeles lelkipásztorokat, kik által a 
ker. anyaszentegyház fönállása, a nép erkölcsi jólléte elő-
mozdillassék s gyarapodjon mind az időknek végéig 

írtam Körösvölgyön, 1861-dik évi juliusban. 
Bády K. József 'f 

isk.-tanitó. 

KÜLFÖLD. 

MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

XIII. 

Egymást érik missiói leveleim; ne sokalják önök, ha 
talán fárasztom becses figyelmöket. Az általam képviselt s 
a magyar ref. anyaszentegyház részéről oly lelkesen párt-
fogolt ügy s a proteslantismus előhaladó szent érdeke kí -
vánja ezt ; ha tudósításaim különben kevés figyelmet é rde-
melnének is. Én folytonos harcban vagyok az evangyéliom 
fegyverével, türelmével és bátorságával; munkálkodá-
somnak nem lehet megállapodása ; csaknem rohanó sebes 
folyam kell ez, hogy legyen, sem tövisek, sem kövek, sem 
gátak által fel nem tartóztatható. Bágyadt szolgálat nem arat 
sükert. Itt a lélek minden szikráit szét kell szórni, hogy 
megtartassék, a mi elveszendő vala. S remélem, Isten segit, 
hogy meg fog tartatni. — Lesz lesz süker majd, bizonyosan 
lesz, még most csak gyenge tavasz van, annak is sziklákon 
kellett áttörnie életerejét, s kiküzdve tört át, midőn életre 
jött, itt is küzdeni kell lassú, de folytonos szélvészekkel. 

Mult levelem a pitesti templom alapja letételének l e -
írásával végződött; s mig ugy is elég tárgyam volt, szán-
dékosan feledtem ki az iskolákról való részletes tudósítást. 
Ezen iskolák Pitesten és Ploesten vannak, hol ez év kora 
tavaszán tétetett le az egyházi élet alapja ama benső szeg-
letkövön, a Jézus Krisztuson. Mindkét helyen immár egé-
szen rendezett iskola van mindenféle szegényekből, elha-
gyatottakból, egy-egy ref. magyar iskola, de mely vallásfe-
lekezeti különbség nélkül minden elhagyatott árvát, hogy 
Istennek s a keresztyénségnek felnövelje, ápoló karjai 
közé fogad. Pitesten 30, Ploesten 41 ily elhagyatott gyer-



mek van. Midőn ezen mindenünnen összetarlózott csemeték 
legközelebb vizsgálatot adtak, szerettem volna ez érzé-
keny jelenet látására meghivni önöket, mint az enyém, az 
önök szíve is hadd sirt volna örömében a missionak egy 
fél év alatt, hacsak ennyi eredményén is. A két egyház és 
iskola teljes rendben tartásásával — ott nem létem alatt 
t. i. julius elejéig, tehát a legközelebbi időkig tisztában 
nem lehetek, szóval nem volt minden ugy, a mint szerettem 
és kellett volna. Pitesten nem hitfelekezetünkbeli tanitó 
volt, s igy sem egyházi szolgálatot nem tehetett, sem a 
gyermekeket protestáns szellemben nem vezetheté. Ploes-
ten szintén nem volt kiben teljes bizodalmat helyeztetni, 
mert a szerencsétlen természetű tanitó, ki csakugyan vissza-
esett elöbbeni szokásaiba; ha neki áradt, mindent össze-
zavart s mint a zavaros folyam, mindent beiszapolt. Isten 
megsegített, hogy most már máskép vannak a dolgok. A 
pitesti tanitó mint vallásunkkal megismerkedett s annak 
nemcsak hivése, de terjesztésében is reményre jogositó re-
formátus, tehát hitsorsosunk, Ploesten van. Pitestről pedig 
Erdélyből ottlétem alkalmával egy theologiát is végzett 
nős tanitót is hivtam, ki már bejött s el is foglalta he-
lyét, kit később, ha látom, hogy megbízhatok benne, egy-
szersmind segédlelkészül is fogok alkalmazni. A ploesti 
tanítóval is — még részletesebben, mint eddig tevém — 
megtanítván öt a téli napokban majd minden szükséges 
theologiai ismeretre, ha Isten segit és megáld, vele szintén 
azt teendem. Egyébiránt anyagilag is tisztességesen kellett 
őket biztositanom. A pitestinek 5, a ploestinak 4 arany 
és élelmezés jár havonként s hálát adok Istennek igy is, ha 
mindkettőben folytonos buzgólkodó segítő, társakat birha-
tandok. 

Mennyi gondba kerül nekem ez és az, mit nem le-
hetne, nem is szükség elősorolnom. Csak a némi sikert, de 
a verítéket ne lássa és ne tudja más. — Magyarországról 
pár hóval előbb vettem volt egy jő szándékú fiatal tanitó 
igérkezését Oláhországba tanítóul; de oláhul nem tudván, 
vele célt nem érhettem volna; mert itt oly becsben áll a 
nemzeti nyelv, hogy nem lehet nyilvános iskola, melyben 
az is nem taníttatik. Nálunk kevéssel ezelőtt még a nemzeti 
iskolákból is majdnem számiizeték a nemzeti nyelv. Mily 
különbség! Mostani tanítóim három nyelven: magyarul, 
oláhul, németül tanítanak. A magyar a fő, de német prot. 
szegény gyermekek is lévén, a német nyelv ezért, az 
oláh pedig, már elébb emiitett ok miatt még azért is szük-
séges, mert vannak eloláhosodott magyar születésű gyer-
mekek, kiket az oláh nyelv által kell ismét magyarrá tenni, 
s máskép nem lehet. 

A Prot. Lap 27-dik számában jól esett olvasnom ön 
tapintatos és helyénvaló jegyzését, melyben pár szóval a 
hazai ágost. hitv. testvérek figyelmébe is ajánltatik a missio 
ügye. Én az ottaninál nem csekélyebb okot hozhatok fel a 
kérés méltányosságára. Nem is említve, hogy mindenütt, 
hol járok, ép oly ügyelettel vagyok ágostai testvéreink el-
liagyatottaira, mint azokra, a kikért jöttem: hol nekik 
imaházuk nincs, a mienkbe gyűjtöm őket; gyermekeik 
iskoláinkban ép oly lelkiismeretes gonddal taníttatnak, mint 

a mieink, s ha árvák, vagy csak szegények, minden dij 
nélkül még könyvet, s ha kell, ruházatot is kapván. Keresz-
tyéni dolog ez uraim, s más által ezt nem tudván, ha én 
önöket erről egész tisztelettel tudósítom, épen ne vegyék 
dicsekedésnek. A római katholikusok árváival szintén igy 
teszek ; mert bármily kereszteket, ceremóniákat és kül-
sőségeket nem szerető puritán pap vagyok: a protestáns 
keresztyéniséggel az egész keresztyénségnek kívánok szol-
gálatot tenni , minden vallásfelekezetei tekintet nélkül 
minden megtalált árvát, elhagyatottat Isten országa felé 
vezérelvén. 

Ha azért a magyarországi ág. hitv. főt. superinten-
dentiák s egyes buzgólkodni szeretők valami kegyes ado-
mánynyal járulnának a missio ügye anyagi támogatásához, s 
legközelebb a pitesti templom felépithetéséhez, mely szin-
tén ugy fogadandja be az ágostai testvérek elhagyatottait, 
mint a mienket, s katedrájából, ha Isten engem éltet, épen 
ugy nyerik az evangyéliomi világosságot, ha ehhez valami-
vel járulnának, s midőn mi testvérek vagyunk, segítenének: 
nagy köszönetet mondanék testvéri szolgálat fejében a 
testvéri jótéteményért! 

Folyó hó elejétől Ploesten levén, innen irtam Ma-
gyarországra a négy főt. superintendentiák főtiszt, superin-
tendenseihez, kérvén a még talán be nem küldött kegyes 
adományok beküldését; kérvén egyszersmind, kegyesked-
jenek előterjeszteni és eszközölni, hogy a missio ügye mind-
addig, mig más alapot szerezhetünk, évenként gyámolit-

tassék a főt. superintendentiák s egyes nagylelkű buzgól-
kodók részéről, kik között vajha több nagy adakozó nagy 
nevével is találkozhatnánk! Magyarország főurai, protes-
táns nagyjaink! kiket a sárospataki jog-tanszék megalapí-
tásánál oly lelki örömmel Iátok seregelni: kik még nem 
juttattak talán semmit is e nemzeti és protestáns szem-
pontból kicsinek látszó, de nagyérdekü s a jövendőben 
nagy hasznu célra : ne bántsa önöket, ha a szegények és 
árvák prédikátora az evangyéliom és nemzetiség sze-
gényeiért nem ezreket, nem is százakat, de kevesebb ado-
mányt kér ; s kér azért, mert kérnie kell; kér azért, mert 
midőn e célra a kevesbbé jobb módúak is megjelentek 
jótéteményeikkel, nem hiheti, hogy a nagyok, kiknek sokat 
adott Isten, ne jelennének meg a könyöriilet és irgalmas-
ság áldozataival. 

Még egy felelettel tartozom. Ön figyelmeztetett, hogy 
talán sokba is kezdtem. Igaza van. Egyszerre helyet venni, 
máshol templomot építtetni, a mellett az iskolákat folytonos 
rendben tartani, mely szinte költség, Ploesten házat fizetni; 
nem kis dolog; s megvallva az igazat, én arról sem gon-
doskodtam, hogy ha majd jŐ a tél, — melyre már a gondos 
ember takarit éhség és hideg ellen, mint tartsam fel 
magam. De hiszem, hogy gondomat viseli az Isten, s ha 
ezen hitem folytonosan nem gyarapszik, eddig már nem 
tudom hová kellett volna lennem. Ha a hideg észre hallga-
tok, soha meg nem kezdem a missiót, s most talán semmi 
sincs. Ha betű szerint megtartom, a mit az evangyéliom 
Lukácsnál mond: „Ki építeni akar, elébb üljön le s szá-

pénzét," akkor megőszülök addig, mig építéshez 



1100 1001 

Melléklet a „Protestáns és iskolai lap44 34-ik számához. 

TERVEZET A MAGYARHONI ÁGOSTAI 
HITV. EVANGELIKU8 NÉPISKOLÁK 

SZERVEZETÉRE. 

ÁLTALÁBAN 

1) A népiskolák feladata a gyermeket vallá-
sosságban emberré nevelni, szellemi s testi ké-
pességét öszhangzatosan fejleszteni, s azt arra 
képessé tenni, hogy a gyakorlati életben tehetsé-
géhez képest méltó helyet foglaljon el. 

2) A gyakorlati élet megkívánja. 
a) legyen az ember vallásos-, 
b) legyen az helyes gondolkodásra képes s 

igy Önálló? 
c) bírjon azon képességgel, hogy gondolatait 

élőszóval ugy mint irásilag kifejezhesse, 
d) a reál tanulmányokban, jártas legyen. 
3) Ezek szerint a népiskolában a következők 

tanitandók: 
a) Vallásbeli tanulmányok u. m. bibliai tör-

ténelem, káté,ének. az egyház s különösen a hi t ja-
vitás története. 

b) Nézleti s beszédbeni gyakorlatok. 
c) Nyelvtani tárgyak u. m. irás. olvasás, 

irálybeli gyakorlatok, szavalás. 
d) Reál tanulmányok, u. m. számtan, téralak-

rajz, földrajz, történelem, természetrajz s termé-
szettan. 

4) A népiskolák az abban működő tanerők-
höz képest négyfélék, melyekhez még a polgári 
iskola csatolható. — Ennek folytán négy-,illető-
leg ötféle lesz a népiskolák feladata, bár a közös 
cél egy,t. i. a gyermeknek emberré való kiképezte-
tése, mégis az egyes iskolák külön feladata, mely 
általok megoldandó — szinte négy-,illetőleg öt-
féle leend. 

5) A négy — egybekapcsolt osztályú, egy 
tanitóval biró népiskola célja a gyermeket vallá-
sosságban nevelni, azt irásolvasás, számvetésre 
tanítani s a többi reál tanulmányok legszüksé-
gesbikeivel megismertetni. 

6) A négyosztályu, két tanitóval biró népis-
kola célja: ; 

-v ^T^Blorméíw^ 

a) Az alosztályban a gyermek képző neve-
lésének alapját megvetni, a bibliai történetekkel 
megismertetni, nézletek által értelmét fejleszteni, 
irva olvasásban s a számvetés elemeiben gyako-
rolni. 

b) A felső osztály célja az elébbieket foly-
tatni, s már a reál tanulmányokra is, melyek az 
alosztályban a nézlettanban fordultak elő, na -
gyobb gondot fordítani, mint az az egy tanitóval 
ellátott elemi iskolában történhetett. 

7) A négy osztályú, liárom tanitóval biró 
népiskola célja : 

a) Az alosztályban ugy, mint az elébbeniek-
ben, vallásos érzelmeket ébreszteni. 

b) A középosztály feladata a már az első osz-
tályban tanultakat alaposabban tárgyalni, s to-
vább fejteni ugy, hogy a tanuló a tanfolyam be-
végezte után képes legyen helyesen irni, logice 
olvasni, hiba nélkül egész számokkal és a közön-
séges életben előforduló törtekkel számolni. 

s c) A felosztály feladata a vallásbani, nyelv-
tani s reál tanulmányokbani befejezés. 

8) A négyosztályu, négy tanitóval biró nép-
iskola feladata, osztályonként ugyanaz, mi az 
elébbeni, akként azonban, hogy a felemlitett fel-
osztály két részre, t. i. 3-dik s 4-dik elemi osz-
tályra szakad, s ennélfogva valamennyi tantárgy-
ban sokkal nagyobb eredményre viheti tanítását 
mint a három tanitóval ellátott elemi iskola. 

9) A polgári iskola feladata nem tér el az 
elemi iskola feladatától minőségben, hanem csak 
mennyiségben. — Főcél itt már a nagyobb 
műveltség, mely a rendezett falusi elemi iskolák-
ban csak részben érhető el. 

10) Különben valamennyi iskola közcélja 
nem lehet más, mint a tanulókat akként kiké-
pezni, hogy azok a szükséges ismeretekkel ellát-
va, vagy mindjárt az élet külön köreibe, vagy 
bármely alsó gymnasialis, reál vagy polgári is-
kolába felakadás nélkül léphessenek. 

I . A n é p i s k o l á k b e l s ő s z e r k e z e t e . 

1) A belső szerkezet magában foglalja a ta-
nitó hatáskörét, melynek általános célja szivkép-
zés, észfejtés, s akaratnemesités. 



foghatok. Én imádkozom és cselekszem; és hiszek, s ha 
túlzónak mondanak is, sokat hiszek. 

Isten és a jók jósága, a kegyelem és szeretet nem 
fognak engemet elhagyni. Pitesten a templom épül. A leg-
közelebb két izben küldött 52 arany is ott van, épül belőle 
a templom, — s azért imádkozom lelkem soknemü elfoglal-
tatásai közt is vajha a nemzeti és protestáns keresztyén 
részvét, Magyar- és Erdélyország részvéte meg ne szűn-
nék küldeni a szeretet adományait hozzám, hogy az elha-
gyatottak, a testi és lelki szegények számára Istennek tem-
plomát még ez évben felépithetnök! 

Ki sokszor elborító tudósítással végeztem leveleimet, 
most egy örvendetessel rekesztem be. Egy bukaresti 
hazánkfia Seres Lajos eszközlése folytán legközelebb kap-
tam egy salvus conductust az oláh ministeriumtól. Három 
évre van ezen ut- és oltalomlevél — még pedig ugy, hogy 
Moldva- és Oláhországban jártomban, keltemben s műkö-
désemben senki által ne akadályoztassam. Ez nagy meg-
nyugtatást hozott. Eddig mindig félnem kellett, nem tudván, 
mely órában ejt meg a leselkedés; örökös figyelmében 
valék a mindennemű és kiadású titkos rendörségnek; éjjel 
is ólálkodtak körülem stb.; de megmentett Isten, s hiszem, 
ezután is megvéd s nem engedi, hogy a gonoszok tőrébe és 
hatalmába essem. 

Isten áldja önöket s a kedves hazát örökké! 
Ploest, julius 24. 1861. 

Czelder Márton, reform, lelkipásztor. 

TÁRCA. 
KETTŐS GYÁSZHÍR. 

Tisztelendő Herceg Antal ur a csanádi reform, egy-
háznak 23 évig volt buzgó lelkipásztora nincs többé. 
Folyó év julius hava 10-kén hosszas szenvedéseit bevé-
gezte életének 58-dik évében. 0 megnyugodott; de a bá-
nat annál inkább dúlja hátramaradott özvegy szül. t. Ge-
renday Eszter asszony érzékeny kebelét, ki 8 neveletlen 
árváival zokogja a gondos férj s gyermekeit forrón szerető 
édes atya elhunytát. — Áldás poraira! 

De még fel sem száradtak könyüink, még a bánat 
köde el sem enyészett keblünkből, midőn az Ur, — nem 
elégelvén meg veszteségünket, — egyik bánatból másikra 
hivott bennünket. Ugyanis Kollay Ferenc ur, — a csanádi 
ref. egyháznak 20 évig volt fáradhatlan iskola-rectora 
lelkészét közvetlenül kiséré a halálba e f. év jul. hava 14-
kén, miután 64 évek felette lezajlottak. Csendes életét csen-
des halál követte. Kesergi a jó férj, jó atya elhunytát 
özvegyén Vajda Sára asszonyon kivül atyját igaz fiúi szere-
tettel tisztelő Lajos gyermeke is. — Béke lengjen porain ! 

Baranyás Lajos, 
csanádi ref. hely. lelkész. 

SÁROSPATAK, julius 25-kén. A sárospataki ref. fő -
iskola tápintézetébe a nt. egyházkerületi küldöttség a fo-
lyamodó ifjak közül a jövő iskolai évre a következőket 
vette fel : 

Az ingyenesek osztályába: Székely Pál, Mikola Lász-
ló, Sőregi Márton, Székely Sándor, Kassai Ambrus, Szántó 
Lajos, Pósa Mihály, Laskai Ignác, Gyarmati Sámuel, Ka-
tinszki Lajos, Jakab János. 

A 2?mia<-alapitványra: Debreci József, Bukarest-
ből. 

Mélt. gr. Andrássy Gyuláné ö nagysága dijára: Csá-
szár Kálmán, Bálint Bertalan, Pap István, I. gymn. oszt. 

Nagys. Komáromy József ur dijára Menyhért Ist-
ván. 

A felszolgálók osztályába jutottak : Gál János, Szabó 
János Munkácsról, Kovács Zsigmond, Vas Sámuel, Török 
Gyula, Varga Antal, Borbély József, Kaló Imre, Váci Sán-
dor, Péter Zsigmond, Csegőldi Imre, Bilicki János, Képes 
István, Ambrus János, Beregszászi Pál. 

A féldijasok osztályába: Tóth Albert Györkéről, 
Tóth Lajos, Fodor Bertalan, Tóth Sándor, Kónya Károly, 
Kardos József, Bódog Tamás, Kazai Sándor, Tariska Endre, 
Berci János, Urbán Endre, Kis Mózes, Szigeti Mihály, 
Kosztré Mihály, Bálint Dezső, Makiári Miklós, Kis Ernő, 
Hegyi György, Balajti Ferdinánd, Pálur Ráfáel, Balog 
Áron, Kovács Ferenc, Miskolci Pál, Király Samu, Somodi 
Rudolf, Hegedűs J. Mádról, Léhner Béni. 

Az egészdijasok osztályába: Császár Pál, Pásztor 
Lajos, Pásztor Bertalan, Bán Bertalan, Németi Gábor, Kis 
J. Tárcáiról, Szórát János, Csomár József, Lácai, Gyula, 
Balasi Bálint, Török János, Gyarmati János, Tariska Béla, 
Nagy János, Farkas Gyula, Marikovszki Pál, Köröskényi 
Béla, Albert János, Kapitány János, Szabó Sándor, Kun 
István, Nagy Frigyes, Nagy József, Borsos Gyula, Sztrics-
ko János, Csík József, Pósa Miklós, Bata György, Pásztor 
Gyula, Milesz Béla, Réz József, Lácai Dániel, Katona Dé-
nes, Pápai Lajos, Csorba Sámuel, Nádaskai Zsigmond, Ko-
vácsi Sándor, Márta Ferenc, Szabó Gyula, Molnár József. 

A féldijasok egész évre kosztért és szállásért 15 uj 
forintot fizetnek, az egész dijasok pedig 30 uj forintot. 

September elején a fél-és egészdijasok illető egész 
évi tartozásuk felét lefizetni tartoznak. Lakásuk és az étte-
remben helyök csak fizetés után lesz kimutatva. 

A hozzám e tárgyban érkezett levelekre méltóztas-
sanak az illetők jelen közlésemet válaszul tekinteni s 
venni. Antalji János. 

RIMASZOMBAT, jul. 24-kén. A helybeli egyesült 
prot. gymnasium felső osztályában jun. 24-kén tartatott a 
tanépület nagy tantermében ,,Kazinczy-ünnepély.íl A hall-
gatók azon oknál fogva voltak csekélyebb számmal, mivel 
ekkor özönlé el a várost s az előkelő polgárok házait az 
adósarcoló katonaság; minek folytán rögtönözve kelle né-
pesebb városi képviselő-gyűlést épen azon órákban tartani. 



2) A tanulók különösen nevelendok: 
a) vallás-és erényszeretetre, 
b) közszellem s hazaszeretetre, 
c) engedelmesség, rendtartás és szorga-

lomra. 
3) A fentebb emiitettek ellenkezőitől a leg-

nagyobb lelkiismerettel óvandók meg a gyer -
mekek. 

4) A nevelés kedvező eredményét bizto-
sítják* 

a) a tanuló szeretetének megnyerése, 
b) helyes felügyelet, 
c) hasznos foglalkodtatás, 
d) jutalom és büntetés, 
5) Egyedüli jutalom a haladásnak,-törekvés-

nek elismerése, s a serkentés; — a becsületérzést 
igen nagy óvatossággal kell serkenteni, nehogy 
becsvágygyá váljék. Különösen pedig arra kell 
ügyelni, hogy a tanuló kötelességét ne a netaláni 
jutalom reményétől, vagy a büntetés félelmétől 
ösztönöztetve teljesítse, hanem hogy minden 
cselekedete kegyes kötelesség érzetéből szár-
mazzék. 

6) A büntetés nemei legyenek: korholás, 
becsukás és válságos esetekben fenyítés. Minden-
nemű büntetés szenvedélyesség nélkül hajtandó 
végre. — Fenyegetődzés következés nélkül soha 
se legyen. Többeket egy helyre becsukni tilos. 

Pseudo-humanismustól el nem kábítva, testi 
büntetés érje a tanulót akkor, ha ez a legrövi-
debb s leghathatósb javítási eszköznek mutatkoz-
nék. 

II. ü n é p i s k o l á k k ü l s ő s z e r k e z e t e . 

1) A külső szerkezet magábanfoglalja a ta -
nulók felvételét, más osztálybai áthelyezését 
— s a vizsgát. 

2) A tanítványok évenként aug. utolsó heté-
ben a tanítónál, vagy pedig az illető igazgatónál 
beíratnak, minek következtében rendes tanulókká 
lesznek. 

3) Azon tanulók, kik magán nevelésben ré -
szesültek, s az elemi iskola felsőbb osztályába 
akarnak lépni, vizsgának vettetnek alá. 

4) Hat évesnél fiatalabb gyermek az alsó osz-
tályba fel nem vétethetik. Pedantismus azon-
ban távol legyen e tekintetben is. Az úgyneve-
zett „üléshezi szoktatás" nem tűrendő, mert a 

hat évesnél fiatalabb gyermek kisdedóvodába 
való. 

5) Csak azon tanulók, kik az alább kiirt is-
meretekkel bírnak, helyeztethetnek felsőbb osz-
tályba. A gyengébbek a tanfolyamot ismétlik. 

6) A tanév utolsó előtti hetében, tehát jun. 
24-ke előtt — áthelyezési vizsga tartassék, még 
pedig a felügyelők jelenlétében. 

7) Jun. végén fő vizsgának van helye. Az 
ugy nevezett téli vizsgák, mint sok időt igénybe 
vevők, elmaradnak. 

8) A tanulóknak haladásáról az év folytában 
a felügyelők a tanítási óráknak gyakortai meg-
látogatása által győződnek meg, mi minden esetre 
a tanulókra is üdvös hatású leend. 

9) A tanulók minden egyes tantárgyból, to-
vábbá erkölcs-s szorgalomból szigorúan osztályo-
zandók. 

10) A tanulók négy osztályba eshetnek, t. i. 
vagy kitűnők, vagy jelesek, vagy első, vagy pe-
dig másodosztályúak. 

11) Az úgynevezett , locatio", — vagy pedig 
szorgalom, erkölcsiség s tehetség szerinti elhelye-
zés, mint gyakran igazságtalansággal határos, 
mellőzendő. 

12) Minden osztályban jegyzőkönyv veze-
tendő,melyben ugy ahiányzókneve,mintanap neta-
láni emlékezetreméltó eseményei feljegyeztetnek. 

A négy tanítóval ellátott négyosztályú népiskola 
tanmennyisége. 

A) ELSŐ OSZTÁLY. 

1. V a l l á s . 

A vallásbani tanitás alapját a bibliai törté-
netek teszik. — Elbeszélendők a világ teremtése, 

/ m 

paradicsom, első bűn, Kain és Abel, vízözön, 
Ábrahám, József, Mózses, Dávid, Krisztus szüle-
tése, a kelet bölcsei, a 12 éves Jézus, a naini ifjú, 
5000 ember táplálása, az Úrvacsora, keresztrei 
feszités, feltámadás, mennybe menetel. 

A történetek igen röviden elbeszélendők. 
Megtanulandók azonkivül gyermeki imák, a 

Miatyánk, néhány reggeli, esteli s ünnepi ének 
egyes versei, valamint néhány szivképző mondás is. 

« 



Maga az ünnepély magyar remekírók egyes müveinek el-
szavalásából és a tanulók saját — költészeti és folyó — 
dolgozatainak felolvasásából állott. A hallgatók eleitől vé-
gig folytonos figyelemmel kisérék a fejlődő ifjúság szorgal-
mának ezen jeles bizonyítványait. — Terray Károly, ki ez 
osztályokban a magyar nyelvet és irodalmat tanitja, már 
eleve felkérte két kartársát: Miklovics György és Szerem-
ley Károly tanárokat a beadott irályi müvek bírálatára. A 
dolgozatok névtelenül adattak be. S ámbár számosabb oly 
mü vala, mely majd egy, majd más tekintetben figyelmet 
érdemelt, különösen hetet emeltek ki a bírálók: 21. 16. 2. 
1. 12. 24. és 10. számok alatt. Ezek közül az első három 
számú lön jutalmazva: a 21-dik számú ,,A koldus fiu" 
cimü ballada Szabó Józseftől; a 16-dik számú „Teleki ha-
lálára" című költemény Borsody Józseftől; és a 2-dik szá-
mú: „a ftivészkedés kellemei" cimü próza Terray Istvántól. 
— A negyedik dij, mely különösen 5-dik osztálybeli sze-
gény és szorgalmatos tanulónak volt szánva, Rotaridesz 
Istvánnak Ítéltetett oda. Nem hagyhatom emlitetlenül, hogy 
gymnasiumunk igazgató-választmányának ez évi elnöke, a 
valódi protestáns buzgalmu előljáró, tek. Borbély László ur 
a kiosztandó jutalomdijakat saját erszényéből, 10, azaz tiz 
o. osztr. ért. forinttal nevelte. — Nyári közvizsgáink a 
rimaszombati vásárt megelőzőleg jul. 10. és 11-dik napja-
in folytak le. Tanulóink száma 184 volt a hat osztályban. 
— Jövő tanévünk — mint a régi rendszerbe leendő átme-
netei éve — sept. 16-kán veendi kezdetét, hogy azontúl 
a jul. és aug. hónapokat folyvást nyári tanszünet gyanánt 
használhassuk. — Tanrendszerünk eddig is kiváló figyelmet 
fordított a protestáns és nemzeti élet igényeire. Jövőben 
még annál inkább fogunk ezen igényekhez alkalmazkodni. 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap több számaiban 
elhangzottak a cikkek, melyek a protestáns lelkész és 
egyházak sorsa javítása felett elmélkedtek, — egyik az 
affiliálást, másik a domestikábóli segélyezést ajánltotta. A — 

alulirt az elsőt szintúgy, mint az utolsót szükségtelennek 
találja, — várván és méltán az egyházi hivatalnokok és 
egyházak sorsa javítását az országgyűléstől. Erős hite van 
alulirtnak, hogy midőn a teendők során a vallási jogegyen-
lőség szőnyegre kerül, ugyanakkor az egyházi hivatalnokok 
fizetéséről is—még pedig ha kivihető, egyforma fizetéséről 
s csupán a lelkek száma szerint bejövő stolare-különbség-
gel — határozand és az országos pénztárból fizetendi. 

E szerint az affiliálás nemcsak szükségtelen e jelen 
korszakban, sőt veszedelmes lenne protestáns egyházunkra 
nézve; a kath. és görög egyház minő csekély lélekszám 
mellett t an plébánosokat. Én részemről lelkészeink számát 
inkább szaporitni, mint kevesbitni óhajtóm. A doinestica 
ily országos s egyenlő fizetés mellett maradjon fen másnemű 
segélyezésekre, vagy alapítványokra. 

Bízzunk a jövőben s a nemzetgyűlés erős s jó akara-
tától várjuk el a vitatott kérdés megoldását. — Küzdelem 
közt s után kiderül reánk, nemzetünkre, egyházunkra egy 
boldogabb lét hajnala. Cserki. 

KÖSZÖNET. 
Szabolcsmegyei főszolgabíró tek. Pilisy Lajos ur a 

théti helv. hitv. egyház iskolája javára 20, azaz husz ft. 
osztrák értékű összeget az egyházi elöljáróság rendelke-
zése alá bocsátván, fogadja föbiró ur a népnevelés szent 
ügyének e gyámolitásáért őszinte szíves köszönetünket. 

Kelt Thélen, jul. 30. 1861. Szöllösy Pál, 
segédlelkész. 

TUDÓSÍTÁS ÉS KÉRELEM. 
A miskolci lelkészi állomás elfogadása következtében 

f. évi augusztus elején oda átköltözendem, miről a t. kö-
zönséget tudósítván kérem, hogy a nekem szóló leveleket 
ezentúl Miskolcra küldeni szíveskedjenek. 

Kelt Bélán, julius hó 22-kén 1861. 
Máday Károly tiszai superintendens. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr . H a l l a l i Mór . 
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Népiskolákat illető figyelmeztetés! R á t h Mórnál Pesten, a „Vastuskóhoz" 
kapható: 

ERKÖLCSI OLVASÓKÖNYV, 
a helv. hitv. népiskolák második osztálya számára. 

másodrangú jutalmat nyert pályamű. 
Irta 

Páncél Ferenc, 
Kiadja a magyar ref. egyház egyetemes tanügyi bizottmánya. 2-dik kiadás. Ára 16 uj krajcár. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



2. É s z f e j t ő s z e m l é l e t i o k t a t á s . 

Ezen oktatás előkészíti a gyermeket a tulaj-
donképeni tanításra, figyelme ébresztetik, beszélő 
ereje fejlesztetik. — Felhasználandók körülbelül 
a következendő tárgyak : család, lak, házkör-
nyék, háziállat, élelem, ruha, iskola, tanitó, tanít-
vány, az emberek foglalkozása, falu, város, sik-
ság, halom, erdő, szőllő, patak, mocsár, gabona, 
vas, réz, ezüst, ég, időjárás, ünnepnapok. — E 
mellett elbeszélendők rövid történetecskék, 
(mesék.) 

3. í r á s , o l v a s á s . 

i . E tárgy is, mint a többi, előkészítő. — Az 
irás tanításánál különösen begyakorlandó a test, 
kéz és pala-vessző tartása. Sok időt foglal el a 
vizirányos, függőleges s lejtős vonalak begya-
korlása, s még többet a hab- és ivvonás. 

E gyakorlatok addig folytatandók, mig a 
gyermek a kis betűket és az azokból alkotott 
egytagú szavakat önállóan — tehát nem a táblá-
ról, vagy példányokról lepingálni, — de leirni 
tudja. Az első gyakorlatnál is már az ütenymód 
használandó. 

4. S z á m v e t é s . 
Azon cél, hogy a gyermek azon számokkal, 

melyek 1 — 10-ig foglalvák, mind a négy szám-
vetési müveletet biztosan végezze — okvetlenül 
elérendő. 

5. É n e k . 

A legegyszerűbb reggeli s estveli, egy ka -
rácsonyi, böjti s húsvéti ének zengelme, hang-
jegyek nélkül gyakoroltassék be. 

B) MÁSODIK OSZTÁLY. 

1. V a l l á s . 

A bibliai történetek elbeszélésénél az első 
osztályban előadottakat bővebben kell tárgyalni, 
s a bennök foglalt tanitást szentirásbeli helyek-
kel támogatni. Az első három négy hónapban 
elbeszélés után tanulják a tanulók, későbben az-
után okvetlenül könyv használandó. 

Az első osztályban megtanult történeteken 
kivül tárgyalandók: Bábel tornya, Sodom és Go-
morha, Jákob és Esau, Saul, Salamon, Éliás, Ná-
both, Jób, Dániel, Jézus Egyiptombai menekü-
lése, a 12 éves Jézus, Jézus kereszteltetése, a 
kapernaumi százados, a magvető, hét kenyérreli 
csodatétel, Jézus a tengeren jár, a Samarita, a 
tékozló ifjú, a gazdag és Lázár, Krisztus urunk 
Jeruzsálembe megy, a Szentlélek megszállja az 
apostolokat. 

Azonkívül Luther kátéja, annak magyará-
zatja nélkül, és tiz jeles ének betanulandó. 

2) E s z f e j t ő s z e m l é l e t i o k t a t á s . 

Miután az első osztályban egyes tárgyak 
átalánosságukban tárgyaltattak, a második osz-
tály feladata, hogy már részletekbe is bocsátkoz-
zék. Különösen tekintetbe veendő a természet 
három országa, — nevezetesen az első félévben 
ló, szamár, kutya, róka, farkas, nyúl, marha, juh, 
szárnyasegér, majom, elefánt, cet, tyúk, lúd, ka -
csa, gólya, varjú, bagoly, daru, csalogány, stig-
lic, béka, kígyó, hal, rák, tücsök, cserebogár, lep-
ke, csiga. — A második félévben pedig: viola, 
tulipán, pipacs, borsó, kender, repcze, bodza, 
hárs, bükk, tölgy, fűz, stb. riskása, bors, szegfű, 
kávé, cukornád, stb. só, timsó, salétrom, homok, 
agyag, gipsz, tti'zkő, palakő, réz, vas, ón, cin, 
ezüst, arany, gyanta, kőszén, gránát stb. 

3. í r á s o l v a s á s . 

Bármilyenféle tanmód szerint történjék az 
oktatás, a tanfolyam lefolyta után okvetetlenül 
tudjon a tanuló nyomtatottat, vagy Írottat tisztán 
s hibátlanul olvasni, s egyszerű diktált, vagy ön 
maga készitette mondatokat hiba nélkül leirni. 
A könyvbőli s példány utáni irás csupán csak 
magán foglalkozásnál alkalmazandó. Ha az irás 
az olvasástól elkülönítve taníttatnék, a kiszabott 
idő V12 irásra, — s 5/12 olvasásra forditandó. 

4. S z á m v e t é s . 

Az első félévben a négy algorithmus 10— 
100-ig, a második félévben pedig 1000-ig g y a -
koroltassék be. A főbeli számvetés mindig meg-
előzi az Írásbelit. 

* 



PROTESTÁNS 

ISKOLAI 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D O -

h i v a t a l : 
A Iipót és szerb-utca szögletén földszint 

E L Ő F I Z E T É S I D I J : 
He lyben : 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. 

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. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

BUNSEN ÉS BAUR. 

IV. 

(B. M.) Szellemi munkásságunk becsmérté-
két legközelebb az határozza meg, hogy mily 
érdekeltséggel viseltetünk a szellemi élet iránt 
magunk. Azért nézzük mindenekelőtt, mily véle-
kedésben volt Bunsen a világ szellemi fejlődésé-
ről, az erkölcsi világi end, tudomány és művé-
szetről. Annál több okunk van e kérdéssel tüze-
tesen foglalkozni, minél bizonyosabb, hogy a 
zavar, mely ama fogalmakra nézve Németorszá-
gon uralkodik, inditotta leginkább Bunsent két 
legnagyobb művének Írására. 

Németország, mint azt fentebb is megje-
gyeztük, kétségkívül hazája a vallásos elmélye-
désnek és tudományos kutatásnak. Azonban az 
1848 utáni évek a felfordultságnak különös ne-
mét mutatják e tekintetben. Egyház és iskola 
uszályvivőivé szegődnek a reactiohoz s szellem-
dus férfiak nem átallják szószékekről fennen hir-
detni, hogy a tudományok már annyira és 
oly irányban haladtak előre, hogy csak a vissza-
térésben, még pedig a száraz orthodoxiához való 
visszatérésben fekszik az üdv. A rendőri állam 
hivatalnokai, lelkészek és tudósok versenyeztek 
e felfordult nézet diadalra segítésében, de a mi-
lyen mértékben ez felülről történt, az alsóbb 
réteg, a nép józan része, azon mértékben mind 
inkább elidegenedett mindentől, a mi a vallást és 
állami rendet illette. 

Hogy is ne ? midőn a nemzetnek legfénye-
sebb csillagai, mint egy Lessing, Göthe, Schil-
ler, Humboldt, Kant stb. szószékekről in unam 

massam perditionis vettettek, hitetleneknek kiál-
tattak ki s nyilvánosan hirdették, hogy Göthe 
pogány s Schiller idealismusa nem egyéb, mint 
átöltöztetett pogányság, — mindenki és méltán 
azon tépelődő és kétkedő gondolkozásba merült: 
váljon lehetséges volna-e az, hogy a tudomány 
és művészet ama világszerte ismert bajnokai 
mind rosz uton járnak s csak ama vészmadarak, 
a zsarnokság hiv szolgái volnának az igaz uton, 
az üdv és igazi vallásosság utján? E gondolat 
foglalkoztatta Bunsent is s inditotta két legna-
gyobbszerü müve Írására. 

Hogy ez nem puszta ráfogás, erre nézve 
halljuk, mikép nyilatkozik ő maga: ,,Gott -in der 
Geschichte44 cimíi munkájának 15-ik lapján: „A 
valódi élet nincs a gondolkozással összekötve, s 
a tudományt nem amaz termékenyíti. A bölcsé-
szet és nyelvészet, a szemlélődés és történelem, 
igen, a történelem és nyelvészet ismét szétváltak 
az iskolákban, mig a jelen kor azok egyesítését 
ohajtá, mint a mely által egyedül volna lehetsé-
ges a valódi élettel való egyetértés. Az igazságtól 
elpártolók, a kiskorúak és képmutatók végre, 
vak hátrálásukban, „a tudomány visszatérését" 
prédikálták, épen akkor, midőn az volt a feladat, 
hogy a valódiságnak a tudományba való felvé-
telével komoly dolgot csináljanak. E hanyatlás-
sal szemben fényes kivételekkel találkozunk: 
hanem csak is kivételekkel. A nép öntudata és 
szeretete visszavonult a szemlélődéstől: az empi-
rismus, jellemtelenség és papi tulesapongások 
pedig növekedtek." 

Még erősebben és határozottabban találjuk 
e gondolatok kifejezését az idézett munkí^fá^v 
beszédében a XVIII. és következő I j ^ p ^ l É ^ 
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5. E n e k. 
Tiz egyházi ének zengelme és szövege is ta-

nulta ssék meg. 
-ü ~Á "• 'i'Ufr ífí'jííí«.'í'i."/ 1̂ ,'í " • '••• ,1 í i 
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C) HARMADIK OSZTÁLY. 
i • ' : ; •: I í : ' 1 ' 1 • 

1. V a l l á s . 

A tekintélyi hithez világos belátás és ész-
szerű meggyőződés járuljon, az első felévben a 
tízparancsolatot, a másodikban pedig az apostoli 
hitvallást Luther magyarázatával be kell végezni. 
Azonkivül hetenkint egy órában a pericopák ol-
vasandók s magyarázandók. 

2. N y e l v . 

Az anyanyelvbeni tanitás célja, a tanulót 
oda vezetni, hogy képes legyen gondolatait élő-
szóval s irásilag kifejezni. 

Az anyanyelvbeni tanitás alapja az olvasó-
könyv, melynek egyes szakaszaiban szemléletileg 
tanulja meg a tanuló a nyelv szabályait, sajátsá-
gait. Az olvasókönyv különben még azon isme-
reteket is közli, melyeknek rendes tanitására 
egyébképen érkezés nem volna. 

Az egy hétre kiszabott 8 órából a nyelvtani 
szabályok szabatosabb megismertetésére négy, 
helyes- és szépírásra három, logikai olvasásra 
pedig egy forditandó. 

Az év folyama alatt bevégzendő az egyszerű, 
— s az egyszerű bővített mondat, a szükséges 
irálybeli dolgozatokkal, s mindazon grammatikai 
ismeretek közlésével, melyek a nyelv szerkeze-
tének helyes felfogását elősegítik. — 
lInlSHÍJ l í í i t o i i '/V; • ,tr. • lOt I»UV' )VC! ' >$H . uJ J 't(;j'>ift 

3. S z á m v e t é s . 

Az első félévben 1000-en aluli s felüli szá-
mokkali négy műtétei, a másodikban pedig az 
egyszerű s a közönséges életben előforduló tör-
tekkeli számvetés gyakoroltassék. — 

4. É n e k . 

Tizenöt egyházi ének zengelme és néhány 
világi népdallam tanittassék. — 
— 1 1 í'JJIÍIIUI'fu^I-i' V Q'Jíf íí ÍIÍMÍ 7 <r>T (>•'•< ; x 

5. T e r m é s z e t r a j z . 

E tanulmánynak célja a természet három 
országávali megismertetés. — Az első félévben 

a tanuló az állatországgal, a másodikban pedig 
a növény-s ásványországgal ismertetik meg. — 

6. F ö l d r a j z . 

Az első félévben Magyarország, a második-
ban pedig az általános földrajz bevégzendő, a feg-
szükségesebb oro-és hydrographiai tanulmány-
nyal (hegy-és vizekrőlitan). 

i'l —- .yiOCrjáWíaílJ j *f ' ;;j.'. • i' -;',' > vVt 

D) NEGYEDIK OSZTÁLY. 

1. V a l l á s . 

A vallásbani tanitás befejeztetik. Az elstf 
félévben a „Miatyánk" s a Sakramentumok, a má-
sodikban pedig az egyház története tárgyalandó. 

2. N y e l v . 

Feladat : az összetett mondat mondatkötéft, 
mondatsor, körmondat, megesmertetése, s a közön-
séges üzletben előforduló irálybani gyakorlás 
irás-olvasás. 

3. S z á m v e t é s . 

Első félév : egyszerű s tizedes törtek bőveb-
ben, mint a 3-ik osztályban. Második félév: Tér-
alakrajz. 

4. É n e k . 

Ugy, mint a harmadik osztályban. 

5. T e r m é s z e t t a n . 

Feladat: a könnyen szemlélhető természeti 
tünemények s törvények megismertetése. — 

6. T ö r t é n e l e m . 

Cél: a magyar s egyetemes világtörténe-
lem főbb embereinek s mozzanatainak megis-
mertetése. — 

7. M á s é l ö h o n i n y e l v . 

Cél: Egyszerű bővített mondat, a nyelvtani 
főbb alakok megismertetésével. — 

A fennebb kijelelt célok elérésére az egészen 
rendezett iskolánál szükségeltetik hetenként: a& 
első és második osztályban 24, — a harmadik ág 



„Egy világkorszak látszik végéhez közeledni. 
Sok jel mutat erre. Minden a maga ellenkezőjét 
segiti elő, és a kiegyezkedés nyelve túlzott ha -
zugsággá válik. Az önzés, mint anarchia, az 
absolutismus részére: az önzés pedig, mint tör-
vény feletti dynasticus uralom , az anarchia 
részére dolgozik. E két daemon között az embe-
riséget végveszély fenyegeti s vele sok ezer év" 
miveltségét. Amott a szabadság földjén a legdur-
vább erőszakot űzik és rabszolgaságot hirdetnek, 
egyik kézben a bibliával, a másikban gyilokkal-
Itt a hitetlenséget és papi uralmat terjesztik az 
evangyélium nevében s a rendőrség gyámolitása 
mellett, s a börtönnel háttérben intenek a régi hit-
re. Benső romlásokat akarnak gyógyítani meg-
erősített egyházi külsőségekkel. A türelmetlen-
séget a keresztyén állam jelvénye, s az üldözést 
a valódi protestáns gondolkozás tanúsága gya-
nánt tekintik. Az igazságtalanságot nemcsak for-
mákba öltöztetik, hanem e formákat még istenitik 
is. A gondolkozó emberek nagy tömege pedig 
mindezt csak nézi, látszólag lekötve a kéj, mint 
az élet célja és jutalmának varázsa, s a munka 
nélkül szerzett élvezet utáni vágy által, — vagy 
pedig rövid időre lenyomatva a kétségbeesés 
bátortalansága által. Hanem a mélységekből és 
Örvényekből tompa s az ég magasából hangos 
szavak ezt kiáltják a fejedelmeknek és népeknek: 

„Discite justitiam moniti et non temnere 
divos." 

Az alap, melyen álltok, üres: miért akar já-
tok azt beszakasztani, a helyett, hogy megtámo-
gatnátok ? Legyen elég már az igazságtalanságok-
ból és bűnökből; az emberiség szenvedése és 
nyomora több tartományban sokkal nagyobb 
lett, mintsem hogy az Isten és az emberek azt 
még soká tűrhetnék. Majd későn találjátok akar-
ni, a mit megvetettetek, midőn akarhatátok, a mit 
akarnotok kellett volna, s talán félig akartá-
tok is." 

Hogy az európai társadalom önmagával 
meghasonlott , jobb öntudatával harcban van, 
hogy a tényleges állapotok az előhaladt szellem 
igényeinek meg nem felelnek: ezt csak a vak 
nem látja. Azonban az emberek legnagyobb 
része személyes körén tul ritkán emelkedik, és a 
taposott, járt utat kényelmesnek találván, nem 
igen törődik az emberiség egyetemibb érdekei-

vel ; csak fajunk választottai azok, kik az embe-
riségi ügyet saját ügyükké tevén, a világfájda-
lomnak minden rezgése visszahangzik lelkük 
mélyében és nem találnak nyugtot, mig a kor 
égető kérdéseire kielégitő feleletet nem találnak, 
és a világrejtélyt meg nem oldják. Ezt eszközölni 
a tudomány legmagasztosabb feladata s a szelle-
miség avatott papjának csak az mondható, ki a 
tudományt ily szempontból miveli. 

Bunsen már Hyppolitusában ismételve ki-
kelt azon nézet ellen, mely szerint lelki üdvün-
ket a megállapított egyháztól, testi jóllétünket az 
Isten kegyelméből rendelt hatalom kezelőitől 
várván, a tudománynak csak holmi lógós-féle 
szerep jutna az emberiség fejlődésében, s a tudo-
mányos foglalkozás nem lenne egyéb , mint 
ismerőtehetségünk kimivelésére célzó időtöltés. 

Bunsen annyira távol van e hervadtlelkü 
világnézettől, hogy inkább az emberiség világ-
történelmi feladatát épen csak abban helyezi, 
hogy kebelében a jónak, igaznak és szépnek örök 
eszméit mind tovább-tovább fejleszsze és meg-
alkossa azon erkölcsi világrendet vagy a szellem 
kosmos-&t, melynek törvényei épugy vagy még 
inkább felismerhetők és tudományos rendbe szed-
hetők, mint a látható világ vagy a kültermészet 
törvényei. Csak ne téveszszük el a vizsgálódás 
útját és módját. Az erkölcsi világrendnek, mint va-
lódiságnak törvényei, sem pusztán a formális 
gondolkodási törvényekből, sem a tapasztalási 
külső tényekből magokban le nem hozhatók. 

„Az európai vizsgálódás célja — igy ny i -
latkozik „Grott in der Geschichte" előszavában 
XXXII. 1. — a való megismerése s annak leg-
magasabb kifejezése teendi az emberiség törté-
nelmének bölcsészetét, hasonlóan az igazi érte-
lemben vett bölcsészeti természetrajzhoz, csak-
hogy nagyobbszerü eredményekkel. — A világ-
történelem bölcsészetének egyenletesen kell az 
ismeret két sarka által előkészíttetnie, t. i. a 
szemlélődés és a tények ismerete által; a kettő 
szerves összeköttetésben képezi a világtörténel-
mi ismeretet és annak előterjesztését. A világ-
történet ily módon előkészített tudományának 
legutólsó formája nem egyéb, mint magának az 
emberi szellem fejlődési menetének előterjesz-
tése, mely alakjára nézve történeti, kivitelére 
nézve pedig bölcsészeti. Az ily módon előter-



negyedik osztályban pedig 26 és 26 óra, mely Számvetés hetenként . . 
időnek mire fordítására a következő felosztás ád 
utasítást: .1 « ö tíl O .í 1 j ~A 0 •» ít O I V; * <> I r o t a B. J fí I: 

1-ső o s z t á l y . 
Bibliai történet hetenként . . . . 3 óra 
Esztejtö szemléleti gyakorlat hetenkint . 6 óra 
írás-olvasás hetenként . . . . . . 10 óra 
Számvetés hetenként 3 óra 
Ének hetenként , 2 óra ÍJ7Í0 BT'iI IAITO.XMVS • • J -J í \ - .1 i ijlldlsSií] 

Összesen 
.3K3ÍÍ /ÍO £ /*fI 

II-dik o s z t á l y . 
Bibliai történet hetenként 
Eszfejtö gyakorlat hetenként 
írva olvasás hetenként . . . . 
Számvetés hetenként 

24 óra 
/il! 

4 óra 
4 óra 

10 óra 
4 óra 

Ének hetenként 2 óra 

Összesen 24 óra 

III-dik o s z t á l y . 

Vallás hetenként . . . . . . . . . 3 óra 

Anyanyelv hetenként i . . . . . . 6 óra 
Számvetés hetenként 3 óra 

• 

Olvasás hetenként • . . . k . . . 2 óra 
írás hetenként . . . . . . . . . 2 óra 
Más élő nyelv hetenként 2 óra 
Természetrajz hetenként 
Földrajz hetenként . . . . . . . 
Ének hetenként . . . . . . . . . 2 óra 

Olvasás hetenként 
írás hetenként 
Más élő nyelv hetenként 
Természettan hetenként 
Történelem hetenként 
Enek hetenként . . . 

3 óra 
2 óra 
2 óra 
2 óra 
3 óra 
3 óra 
2 óra 

Összesen 
1* Í » ** i » « I* » i* 

IV-dik o s * t á 1 y. 
Vallás hetenként 
Anyanyelv hetenként . . . . .. 

26 óra 

i&LOSU 

3 óra 
6 óra 

Összesen . . 2 6 óra 

A polgári iskola két felosztálya. 

V-dik o s z t á l y . 
Vallás hetenként 2 óra 
Anyanyelv hetenként 4 óra 
Számvetés hetenként 4 óra 
írás-olvasás hetenként 2 óra 
Más élő nyelv hetenként . . . . . . 3 óra 
Természetrajz hetenként . . . . . . 2 óra 
Földrajz hetenként 2 óra 
Francia nyelv hetenként 4 óra 
Enek hetenként 1 óra 
Rajz hetenként . 2 óra 

Összesen 

Vl-dik o s z t á l y . 
Vallás hetenként ' . / . . . . 
Anyanyelv hetenként . * 
Számvetés hetenként . 

3 óra Szépirás hetenként 
3 óra Más élő nyelv hetenként . 

Természettan hetenként . 
Történelem hetenként .", . 
Francia nyelv hetenként 
Rajz hetenként . . 
Enek hetenként . . 

-

•V 9 

26 óra 

0 x V2 óra 
4 óra 
4 óra 
1 óra 
4 óra 
2 óra 
2 óra 
4 óra 
2 óra 
1 óra 

ö sszesen 26 óra 
n .IJ 

) * 

.111 
VI 
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jesztett tárgyiság nem lehet egyéb, mint „a szel-
lemi kosmos azaz a világegyetem erkölcsi 
rendje, mely a jónak, igaznak és szépnek örökké 
állandó természetében és a végesben való fejlő-
désének isteni föltételein alapszik. Nem lehet 
ekkor többé szó sem elvont képletről, és élire 
állított rendszer világnézetéről, sem egyes tények 
tapasztalati ismeretéről, sem pedig szemlélődésen 
és tapasztalaton alapuló úgynevezett világtörté-
neti bölcsészetröl , még kevésbbé mystikus 
ábrándokról és szóhagyományok magyarázatáról, 
hanem észszerű erkölcsi öntudatunkkal szoros 
kapcsolatban levő ismeretről." 

Azonban alapgondolatja, hogy van és felis-
merhető az emberiségben egy erkölcsi világrend, 
csak akkor érthető, ha azt kapcsolatba hozzuk 
Bunsennak a vallásról való azon nézetével, mely 
szerint az nem egyéb, mint az Istennek a világ-
ban és az emberiségben való jelenlétének tudata, 
mely tudat az emberi szellemben oly őseredetileg 
honol, mint az öntudat. 

Az ember — mond Bunsen (Hippolytus I, 
297.) — mint eszes lény benső öntudattal bir 
egy létező isteni akaratról és értelemről, mint 
első okfőről vagy világ igazgatójáról, ugy 
szintén saját akaratának és eszének, valamint 
egyetemes létének amazzal való szoros és leg-
bensőbb kapcsolatáról. E közvetlen öntudat mon-
datik vallásnak vagy istentudatnak. A vallásos 
öntudat, vagy a vallás, mint észlelés és érzés az 
emberben, mint eszes lényben szakasztott ugyan-
az, mi az állatvilág körében az ösztön vagy a 
külvilág észlelése az állati életre való vonatko-
zásában. A vallási öntudatot e szerint az emberi-
ség legfőbb ösztönének mondhatni.u 

Ezzel Bunsen világnézetének kellő közepébe 
léptünk, a honnan már nem lesz nehéz gondolko-
dása szálait az utolsó végpontokig kisérni. —- A 
most felhozott idézet] szerint a vallás nem ki-
vülről jövő valami, hanem az ember lelkében 
öröktől fogva magát kinyilatkoztató Isten tu-
data; a miből önkényt következik, hogy mig 
egyfelől minden történelmileg előállott vallások 
az igaz vallás elemeivel birnak, másfelöl a ki-
jelentést, mint az ember bensejében történtet 
szükséges felfognunk *). 
*) A kijelentés e felfogása ellen dogmatikai szempontból 

támasztható nehézségekre nézve én kéziratban levő 
dogmatikámban következőt jegyeztem meg: 

Azon képzeletet, mely a kijelentést külső 
történelmi actusnak veszi , Bunsen egyenesen 
„bölcseletellenes és esztelennek" mondja. „Ily 
képzelet a kijelentés végetlen és örök tényező-
jét, mint a mely a végetlen, szintúgy, mint vé-
ges, emberi és isteni szellem természetén alap-
szik, egészen szem elől téveszti." A mellett ellen-

„A vallás eszméje fölött okoskodhatunk, de a vallás 
tényleges életbeléptetése, az isteninek történelmi föl-
jelenése kimagyarázhatlan. A vallás e tekintetben egy 
vonalon áll a nyelvvel. A nyelvek belszerkezete az 
emberi ész általános törvényei alá vonható; de a 
nyelvek szóiami oldala, külnyilatkozatuk ; miért hasz-
nál valamely tárgy elnevezésére egy bizonyos nyelv 
ez vagy amaz szólamokat és miért nem másokat; ez 
megmagyarázhatlak A népek életében egy korszakot 
kell fölvennünk, melyben az összes szellemi erő oda 
központosul, hogy nyelvet alkosson és e korszakban, 
melyet a nyelvalkotás korszakának nevezhetünk, az 
emberek ösztönszerű biztonsággal jártak el és ebbeli 
művökre a csalhatatlanság bélyegét nyomták. A mű-
veltség elöhaladtával bővíthetjük, tovább fejleszthet-
jük a nyelvet, de csak azon csalhatatlan alapon épít-
ve tovább, mely a történelem előtti nyelvalkotó 
korszakban örök időkre lett megállapítva. 

Ugyanezen esetet látjuk a vallásalkotás ügyében, 
azzal a különbséggel, hogy a mi a nyelvalkotás körül 
bizonyos korban, az a vallásra nézve egy e célra 
megválasztott nemzet kebelében hajtatik végre. A 
világ népei közül egyet látunk mind elejétől fogva 
kiválni az által, hogy egész történelme a vallásesz-
mék valósítása körül forog. 

E nép nemzeti törekvése kétezer év lefolyása 
alatt azon egy törekvésben központosul, hogy kifejezést 
adjon az emberiség sorsát egy szent cél felé intéző 
Isten eszméjének, miáltal történelme szent történe-
lemmé és szellemi életét vezérlő férfiai Isten ihlette 
férfiakká válnak, s a mit e férfiak vallás dolgában 
megállapítanak, épen olyan csalhatatlan, mint a mit a 
nyelvalkotó kor a nyelvek megállapítása terén teremtett. 

A kit e felfogás azért nem elégit ki, mert igy a 
szent dolgok eredetét nagyon emberivé teszi, gondolja 
meg, hogy Isten legfenségesb nyilatkozata emberi 
alakban esik, legalább embernek nem adatott Istent 
maga tökélyében máskép szemlélni, mint az emberi 
szellem müveiben, melyekben az eredeti isteni genius 
az emberi törekvés által elsajátított ügyességgel 
párosul. 

Nem az a hibás felfogás, mely a szellemi tünemé-
nyek terén az istenit kapcsolatba hozza az emberi 
munkássággal, hanem az, mely a szorosan vett vallás 
terén kivül az isteni munkásságnak helyet nem enged 
és a világot istentelenné teszi, csakhogy a maga 
tudományát túlvilági fénynyel vehesse körül. 

* 



A.) Négy osztályú prot. népiskola órarendje négy tanítóval. 
Osz-
tály Ora H é t f ő K e d d d a C s ü t ö r t ö k P é n t e k S z o m b a t . 

I . 

n . 

m . 

í v . 

8—9 Bibliai történet. 
9—10 Észfejtő gyakorlat 

10—11 írva olvasás. 

2—3 írva olvasás. 
3—4 Számvetés. 

8—9 Bibliai történet. 
9—10 Észfejtő gyakorlat 

10—11 írva olvasás. 
2—3 írva olvasás. 
3—4 Számvetés. 

8 - 9 Vallás. 
9—10 Anyanyelv. 

10—11 Földrajz. 
2—3 Más honi nyelv. 
3—4 Természetrajz. 

8 - 9 Vallás. 
9—10 Anyanyelv. 

10—11 Történelem. 
2—3 Más honi nyelv. 
3—4 írás olvasás. 

Bibliai történet. 
Észfejtő gyakorlat 
írva olvasás. 

í rva olvasás. 
Ének. 

Bibliai történet. 
Észfejtő gyakorlat 
írva olvasás. 
í rva olvasás. 
Ének. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Ének. 
Természetrajz, 
írás olvasás. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Természettan. 
írás olvasás. 
Ének. 

írva olvasás. Bibliai történet. 
Észfejtő gyakorlat Észfejtő gyakorlat 

írva olvasás. 

írva olvasás. 
Számvetés. 

Számvetés, 
írva olvasás. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Földrajz. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Történelem. 

Bibliai történet. 
Észfejtő gyakorlat 
í rva olvasás. 
Írva olvasás. 
Számvetés. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Ének. 
Más honi nyelv, 
írás olvasás. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Természettan. 
Más élő nyelv, 
írás olvasás. 

Számvetés. 
Eszfejtő gyakorlat 
írva olvasás. 

írva olvasás. 
Ének. 

Bibliai rörténet. 
Észfejtő gyakorlat 
írva olvasás. 
í rva olvasás. 
Ének. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Földrajz. 
Természetrajz, 
írás olvasás. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Történelem. 

írás olvasás. 
Ének. 

írva olvasás. 
Észfejtő gyakorlat 

Számvetés, 
írva olvasás. 

Számvetés. 
Anyanyelv, 
írás olvasás. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Természettan. 

B.) Négy osztályú prot. népiskola órarendje három tanítóval. 
Ezen iskola órarendje a két első osztályban az A. alattival egyenlő, a harmadik s negyedik osztálynak egy tanítója 

levén, egybe van kapcsolva. — Ezen egybekapcsolt osztályban a tanulók együttesen oktattatnak: vallásban, énekben, í rás-
ban. Elkülönítve tanulják az anyanyelvet, a második honi nyelvet és a számvetést, még pedig úgy, hogy akkor, midőn pl. a 
tanitó a harmadik osztálylyal számol, a negyedik csendesen foglalkozik stb. Együtt tanulja különben a két osztály a ter -
mészettant s természetrajzi, a földleírást s a történelmet, mi mellett megjegyzendő, hegy felváltva az egyik évben természet-
rajz 8 földleírás, a másodikban pedig természettan és történelem taníttatik. 

/ > » 

C.) Négy osztályú prot. népiskola órarendje két tanítóval. 

I . 
n. 

in. 
IV. 

8—9 
9—10 

10—11 

2 - 3 
3—4 

8 - 9 
9 - 1 0 

10—11 

2—3 
3—4 

* Bibi. történet. 
* Észfejtő gyak. 
írva olvasás. 

Számvetés, 
írva olvasás. 

* Vallás. 
Anyanyelv. 
* Olvasás, irás. 
*Term.tan.ésrajz. 
Más honi nyelv. 

* Bibi. történet. 
* És z fejtő gyak. 
írva olvasás. 

írva olvasás. 
* Ének. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
* Olvasás, irás. 
* Földrajz s tört. 
* Term.tan. s rajz. 

Számvetés, 
írva olvasás. 

* Vallás.. 
Anyanyelv. 
* Ének. 

* Bibi. történet. 
* Észfejtő gyak. 
írva olvasás. 

Számvetés, 
írva olvasás. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
* Olvasás, irás. 
* Term.tan. s rajz. 
* Földrajz s tört. 

Bib. történet. 
EszfejtŐ gyakorlat 
írva olvasás. 

í rva olvasás. 
* Ének. 

* Vallás. 
Anyanyelv. 
* Olvasás, irás. 
* Földrajz s tört. 
Más honi nyelv. 

Számvetés, 
írva olvasás. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 

Ének. 

Jegyzet: A*-gal jegyzetteket a két osztály együttesen tanulja, a többit pedig elkülönítve, még pedig úgy, hogy a tanítványok fele min-
denkor csendesen foglalkozik. A természeti, földrajz s történelmi tanulmányoknál a B. alatti jegyzete határozó. 



kezik a történelem józan felfogásával. Hogy az 
Isten kijelentését az emberi szellemben ugy ad-
ták elő, mintha Isten emberi beszédben szólna 
az emberhez: ez az emberi gondolkodás azon 
természetén alapszik, miszerint az a nyelvben 
nyer testet. Nem is volt ugy előadva, hogy 
anyagi értelemben vegyék, miután a vallásos 
tudat, mely szülte, lényegileg szellemi volt és 
valóban csak is azok birják félreérteni, kik a hit 
szabálya és ismérvéül vették azt, hogy soha 
azzal fogalmat össze ne kössenek, a mit isteni 
igazságnak tartanak." 

A mi az embereket e kérdésre nézve tévútra 
vezette, kétségkivül az — mire már Herder is 
figyelmeztetett —, hogy a vallásigazságokat, a 
mint a községben élnek, oly okmányokból merít-
jük, melyek gondolkozásmódunktól lényegesen 
különböző modorban irvák, és azért, midőn á t -
veszszük, ki kell azokat vetkeztetnünk a sémi 
világnézet képes burkából és a fogalom körébe 
átvinni. Bunsen két nagy művét szentelte e 
szerencsés gondolat bővebb kifejtésére és „Grott 
in der Geschichte" és a „Bibelwerk" főfeladata a 
kijelentés igazságait a sémiből a japhetiba ugy 
áttenni, hogy a bibliai igazságok bölcseletileg is 
felfogliatókká váljanak. 

Bunsen ugyanis az emberi mivelődés két fő-
képviselőiül a semi és ári vagy japheti népcsalá-
dokat veszi föl. Az elsőnek élén állnak a keresz-
tyénség előtti időkben a héberek, a másodiknak 
élén a hellenek. A keresztyén korszakban a román 
és germán népek vették át az emberiség mi velő-
désének fejlesztését. Az ó és uj világ közt köze-
pett áll Jézus személyisége, mint amannak be-
fejezője, emennek örökérvényű előképe, melyről 
Bunsen „Gott in der Geschichte" III. köt. 9. 1. 
igy nyilatkozik: 

„Ha nem volna igaz hagyományunk naza-
rethbeli Jézus személyéről és három évi nyilvá-
nos tanitói tisztségéről, akkor egyetlenegy pil-
lanat az emberiség szellemi fejlődésére az utóbbi 
18 év alatt kényszerítene bennünket, hogy a 
világnézet ama hirtelen átváltozásának nemcsak 
indító, de valóságos okául egy egyetlen fönséges 
szent egyéniséget vegyünk föl . . . Semmi sem 
létezik a gyülekezetben, a mi már elébb egy 
valóban emberi, öntudatos személyiségben meg 
ne testesült volna . . . A mi Istenben örökkévaló, 

az nazaretbeli Jézusban egy rövid emberéleten 
keresztül, de személyi tökélyben élt." 

- ^ O í w 

ISKOLAÜGY. 

A PÁPAI HELV. HITV. FŐISKOLÁBAN julius 31-én 
záratott be az 1860—61-ík isk. év. — Ez ugyan magában 
nem volna elég ok, a miért róla e becses lapok hasábjain 
emlékezés történjék; hiszen annyi, majdnem 300 év lassú 
elforgása alatt is, alig jutott ezen főiskolának azon szeren-
cse, hogy működése s élete a nyilvánosság eszközei által 
tudomásul vétetett volna. — Igy lehetne ez talán most is.— 
Élt s dolgozott fáradhalatlanul ezen intézet a tudományok 
veszta-tüze körül, s minta hangya, csöndesen, észrevétlenül. 
— Legyen szabad azonban ez alkalommal a csöndes ma-
gányból a nyilvánosság elé hoznunk a főiskola mult évi 
élettörténetét és statistikai kimutatását. 

Nevezetes volt a lefolyt év sok tekintetben, mint a 
remények és csalódások esztendeje. 

A mult 1859—60-ik isk. év bezártával azon édes 
reménynyel és boldog nyugalommal oszlánk szét, hogy 
majd a sept. 20 — 24-ki pesti tanári értekezlet mily szépen 
fogja megoldani azon kérdést: miképen kelljen középtano-
dáinkat ugy szervezni, hogy azok a nemzeti és tudomá-
nyos művelődés, emberies képződés tűzhelyei lehessenek. 
Azonban szétoszlásával alig hihetők el csalódásunkat. 

Ezek után mult év october havában azon gondolattal 
kezdette el a tanári kar működését, hogy még egy eszten-
dőt fog adni a lefolyt 9-hez, az átélt tanrendszer és terv 
nyomán. Azonban az oct. 26-ki fehérvári egyházkerületi 
gyűlés határozata az ezen dunántuli kerületbeli iskoláknak, 
az uj tanterv szerinti „haladék nélküli" átalakítását rendeli. 
Igy mindennek fel kellett forgaítatni és a tanításoknak 
november elsején újból kezdetni. 

Sajnálkozással kell megemlítenünk , hogy a pápai 
iskola ujraalkotójának , a fötanoda alapitójának, Márton 
Istvánnak százados születésnapját, nov. 23-át, minden leg-
kisebb megemlékezés, ünnepély nélkül engedtük elmúlni. 
Talán, ha egy kis töredék-életrajz nem jelenik meg a nagy 
férfm százados bölcsőjénél: azt sem veendjük észre, hogy 
micsoda napra viradtunk november 23-án. — A megholt 
nagyok iránt tanúsított kegyelet, hálás visszaemlékezés 
erkölcsi kötelessége az utókornak. 

Közvizsgáink az átalakulás és politikai izgatottság 
dacára is, ugy tavaszszal, mint legközelebb juliusban, ki-
elégitöleg sikerültek. Lehetően népes közönség előtt, 
mult hó 25—31-kén tartott közvizsgáinkon szerencsénk 
volt főtiszt, superintendens Nagy Mihály úrhoz és több 
egyházkerületi egyházi tisztviselő urainkhoz. 

Julius 30-kán délután, a főiskolában levő ifjúsági 
önképzőtársulat tarta örömünnepélyt. Ezen társulat 1839-ben 
alakult, 1850-től csak titokban élt, és most ezen ünnepély ál-
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D.) Négy osztályú prot. népiskola órarendje egy tanítóval. 
Osz-
tály Óra H é t f ő K e d d S z e r d a C s ü t ö r t ö k P é » t e k S z o m b a t . 

i . 

II. 
m . 
í v . 

i . 
i i . 

m . ív. 
i . n. 

m . 
í v . 

i . n. 
m . ív. 
i . 
I I . 

m . rv. 

3—9 

9—10 

1 0 — U 

2—3 

3 - 4 

* Bibi. történet. 

Káté. 

* Eszfejtő gyak. 

írás olvasás. 

Anyanyelv. 

Eszfejtő gyak. 

Történelmi s föld-
rajzi tanulmány. 

* Irva olvasás. 

Számvetés. 

*Magában számol. 

^Magában számol 
i 

* Számvetés. 

Anyanyelv. 

* írás olvasás. 

* Bibi. történet. 

Káté. 

* Észfejtő gyak. 

Fogalmazás. 

* Ének. 

Természeti tanul 
mány. 

Számvetés. 

* Magában szám. 

Irva olvasás, 

írás. 

Más honi nyelv. 
Jegyzet. A*-gaI ellátott tantárgyak együttesen taníttatnak. 

Anyanyelv. 

* Észfejtő gyak. 

Történelmi s föld-
rajzi tanulmány. 

* Irva olvasás. 

Más honi nyelv. 

* Bibi. történet. 

Káté. 

* jÉszfejtő gyak. 

Anya nyelv. 

Anyanyelv. 

* írás olvasás. 

* r< Enek. 

* Magában ir olvas 

Anyanyelv. 

* Magában ir olvas 

Anya nyelv. 

Természeti tanul-
mány. 

E.) Öt osztályú prot. népiskola órarendje három tanitóval. 

8 - 9 Bibliai történet. Bibliai történet. 
9 - -10 Észfejtő gyakorlat Észfejtő gyakorlat 

-3 10--11 Irva olvasás. Irva olvasás. 

M • 
2— -3 Irva olvasás. Irva olvasás. 
3 - -4 Számvetés. Ének. 

8—9 Bibliai történet. Bibliai történet. 
t-i l-l -ts 9 - -10 Észfejtő gyakorlat Ész fej tő gyakorlat N n O 10--11 írás, olvasás. írás, olvasás. 

M l-l N O 2 - -3 Számvetés. í rás , olvasás. 
3 - -4 írás, olvasás. Más honi nyelv. 

>> 8 - -9 Vallás. Számvetés. 
g '00 9 - -10 Anyanyelv. Anyanyelv. 

S 10—11 Tört. s földrajz. Term.tan. s rajz. 

b 
"O m 2 - -3 írás olvasás. Más honi nyelv. Iff £ 3 - -4 Term.tan, s rajz. írás olvasás. 

Számvetés. 
Irva olvasás. 

Számvetés, 
írás, olvasás. 
Ének. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Ének. 

Bibliai történet. 
Észfejtő gyakorlat 
Irv» olvasás. 

Irva olvasás. 
Számvetés. 

Bibliai történet. 
Észfejtő gyakorlat 
írás, olvasás. 

Számvetés, 
írás, olvasás. 

Szemvetés. 
Anyanyelv. 
Történ, s földrajz. 

Más honi nyelv, 
írás, olvasás. 

Bibliai történet. 
Észfejtő gyako rl at 
Irva olvasás. 

Irva olvasás. 
Ének. 

Bibliai történet. 
Észfejtő gyakor lat 
írás olvasás. 

írás, olvasás. 
Más honi nyelv. 

Vallás. 
Anya nynlv. 
Term.tan s rajz. 

írás ol vasás. 
Tört. 8 földrajz. 

Számvetés. 
Irva olvasás. 

Számvetés, 
írás olvasás. 
Ének. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Ének. 

w 

Jegyzet. Az együttes vagy elkülönzött tanításról ugyaaaz áll, mi a B. és C. alatti órarendnél. 



tal jött újra a nyilvánosság elé.—Az ügyes beosztással r en-
dezett olvasmányok és szavalatok után kiosztattak azon 
dijak, miket a társaság pályamüvekre kitűzött. Az egyházi 
beszéd egy arany pályadiját Pálfi Elek IV. éves, a népdal 
két arany diját Sándor Miklós V. éves, románc két arany 
diját Ajkay Miklós I. éves, ballada két arany diját Somogyi 
Antal VI. éves, beszély 2 arany diját Barcza Géza III. éves 
deák nyerte el. — Ugyanez alkalommal a Péczeli József 
által főiskolánkban irodalmi pályamüvekre tett alapítvány 
kamatának kétharmada, 42 a. é. ft. Tarczy Dezső III. éves 
deáknak adatott. Három biráló, ezen feladat megoldásaért: 
„adassék elő gr. Széchenyi István áldásos hatása a ma-
gyar irodalomra," egyező véleménynyel neki Ítélte azt. 

A közvizsgák alatt és után osztattak ki a történet- és 
természettani szorgalomdijak is. A történettani adatott 
kettőnek 12 —12 a. é. ftban, a természettani pedig egynek 
20 ftban. — Ugyanekkor részesültek alumneum és stipen-
diumban mintegy 76-an. 

A hat osztályú középtanodában 7 tanár alatt követ-
kező létszáma volt a lefolyt 1860 — 61-ik isk. évben a köz-
vizsgát adott tanulóknak : I. osztályban 70, II. osztályban 
41, III. osztályban 65, IV. osztályban 58, V. osztályban 50, 
VI. osztályban 46, tehát összesen 330. A hat évü bölcsé-
szet-istenészeti folyamban pedig: I. évben 25, II. évben 
17, Ill-dikban 14, IV-dikben 14, V-dikben 9, Vl-dikban 7, 
összesen 86, hét tanár alatt. — Az egész évben a főiskolai 
fölvételi könyvekbe beírattak összesen 445-en. 

Adjon az Isten továbbra is ilyen emelkedésben levő 
virágzást, népességet kerületi főiskolánknak ! 

Szabó Károly. 

GYMNASIUMI FEGYELEM. 

A gymnasiumi életkörnek a fegyelem legfontosabb 
alkatrésze, tulajdonképeni alapja. Mégis e nagyérdekü té-
nyezőről sem a multévi tanári értekezleten, — igaz, hogy 
ennek feladata volt, csupán tantervet készíteni, — sem a 
sajtó utján egy árva szó sem közöltetett. Ezen soroknak 
tehát céljok a gymn. fegyelmet néhány vonásban fel-
mutatni. 

A disciplina fogalmai: 
A gymn. disciplinának a Herbart iskolájából való 

Thaulow Gusztáv kiéli bölcsészeti tanár s paed. sémin, 
igazgató felfogása szerint négy momentuma van : kormány-
zat, tanítás, iskolai fegyelem, házi fegyelem. Thaulow azt 
mondja, hogy a disciplina az akaratra hat, ugy de csak a 
képzett és belátással biró akarat lehet igaz és egyetemes: 
ennélfogva a tanítás is a disciplina része. A tanítás és a fegye-
lem a jövőre néz, ellenben a kormányzatnak célja a jelen-
ben fekszik. A kormányzat és fegyelem kiilönbözési lényegét 
abban találja, hogy amaz oly hibák ellen kél, melyeket a 
növendék elkövetett, ez olyanok ellen, miket a gyermek 
nem követett ugyan el, nem nyilvánított, de benne vannak. 
E szerint a büntetések egyedül a kormányzat körébe es-
nek. „Die Gymnasial-Pádagogik im Grundrisse von Thau-
low etc. Kiel" 1858. 187., 188. 1. 

Ezek szép és elmés osztályozások, de hogy iskolai 
körben, a növelés terén lehessen csak egy tény, annyival 
inkább oly fontos elem, mint a kormányzat, mely a jöven-
dőre nem hat, melynek célja a röpülő jelennel elvész: 
nem tudom érteni. 

Egyébiránt a növelési eszközöket különböző theo-
reticusok különbözőleg rendszerezték. Niemeyer az egész 
tért két félre osztotta: növelés és tanítás, helytelenül azért, 
mert a növelés az egész, a tanítás pedig annak csak része 
s csekély értékű, ha növelve nem hat. Kant e kettőre 
céloz: ápolás és képzés, mely utóbbi a fegyelmet és taní-
tást magában foglalja. Schleiermachernél is hasonló alap-
felosztás rejlik, — a nélkül, hogy külsőleg rendben fel-
állitná, — a mennyiben a gyámolító eljárást az ovó 
és ellenható eljárástól megkülönbözteti. 

Mielőtt magára a dologra térnék, azon kezdem, — 
mi ugyan néha máson is megesik — a mi a kitűzött 
tárgyra nem tartozik, kezdem t. i. a büntetéseken. A bün-
tetés nem közvetlen paedagogikai elem, nem egyenesen a 
növelés érdekéből foly, magában semmi becse, sőt a növe-
lés céljával ellenkezni látszik s a közélet teréről vétetett. 
S ha valami más módon a rendzavarásoktól meg lehetne 
óvni, mindnyájan örömmel ezen módhoz nyúlnánk, de e 
mód, — fájdalom! még feltalálva nincs, tehát a büntetést, 
mint kényszereszközt, mint a növelés honának legszélén 
álló fegyveres határőrt, meggondolt esetekben, bebe kell 
szólítani. 

A büntetésnek ezen nemeit veszik fe l : 1. testi 
büntetés, 2. megszégyenítés, 3. tétlenségbe tevés, el-
zárás. 

1. Testi büntetés. Kétség kivül nem kellemes eljárás 
az iskolai körben s e büntetési mód gyakran inkább sújtja 
a tanár belsejét, mint az illető növendék külsejét. Thau-
low idézett munkájában e pontról azt mondja : „ha a testi 
büntetés szükségessé lett, mi csak a szemtelenség eseteibea 
gondolható, jele, hogy a tanitó és tanítvány közötti viszony 
fetbomlott. Az alsóbb osztályokban egy ily tanítványnak a 
tanárkar jelenlétében kell saját osztálya elölt megbüntet-
tetni" stb. 199. 1. 

Megemlítem itt egy angol tekintélynek nyilatkozatát. 
Midőn egyszer lord Bürke az etoni iskola nagy kertének 
utain egy előkelő francia növel sétált s a beszéd növelési 
elvek, s eljárás felett folyt, a nő kérdi a lordtól: mi az angol 
növelés főelve ? Bürke feleletül a közel lévő nyirfa erdőre 
mutatott. Igaz, hogy ez a könnyű társalgás szórakozó per-
ceiben történt, de annyit mégis bizonyít, hogy a szabad 
angol a szabadságot oly szigorúan becsüli, hogy ennek 
előmunkását a növelést a nyirfaerdö hajtásaival is kész 
támogatni. 

A büntetéseknél a kitörő indulatosságot, szenvedé-
lyességét kerülni kell, mert a szenvedély a növelői vi-
szonyt felbontja, a felzaklatott vér és vad dühösség a józan 
erkölcsiségnek nem képviselője. De viszont nem volna 
természetellenesb, mint ha egy atyától, vagy tanítótól azt 
kívánnák, hogy a büntetést teljes közönynyel, hidegséggel 
hajtsa végre, mintha a vesszőnek folytatása volna; érzel-
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P.) Hat osztályú teljesen szervezett prot. polgask.hat tanítóval. 
Osz-
tály Óra H é t f ő K e d d S z e r d a C s ü t ö r t ö k P é n t e k S z o m b a t . Osz-
tály 

I . 

8—9 
9 - 1 0 

10—11 

Bibliai történet. 
Észfejtö gyakori, 
írva olvasás. 

Számvetés. 
Észfejtö gyakori, 
írva olvasás. 

írva olvasás. 
Észfejtő gyakori. 

Bibliai történet. 
Észfejtö gyakori, 
írva olvasás. 

B. történet. 
Észfejtö gyakori, 
írva olvasás. 

írva olvasás. 
Észfejtö gyakori. 

.TIT 

2 - 3 
3 - 4 

írva olvasás. 
Számvetés. 

írva olvasás. 
Ének. 

írva olvasás. 
Számvetés. 

írva olvasás. 
Ének. 

. V I 
1 T 

n . 

8 - 8 
9 - 1 0 

1 0 - 1 1 

Bibliai történet. 
Észfejtő gyakori, 
írva olvasás. 

B. történet. 
Észfejtő gyakori, 
írva olvasás. 

Számvetés, 
írva olvasás. 

.r-ilYí. '-i-i 

B. történet. 
Észfejtö gyakori, 
írva olvasás. 

B. történet. 
Észfejtö gyakori, 
írva olvasás. 

Számvetés, 
írva olvasás. 

2 - 3 
3—4 

Írva olvasás. 
Számvetés. 

írva olvasás. 
Ének. 

írva olvasás. 
Számvetés. 

írva olvasás. 
Ének. 

' • • . / L 
T . 1 

.11 

n i . 

8 - 9 
9—10 

1 0 - 1 1 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Természetrajz. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Ének. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
írás. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Természetrajz. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Ének. 

Számvetés. 
Anyanyelv."; '"-j ; 
írás. 

2 - 3 
3 - 4 

Földrajz. • 
Más honi nyelv. 

Természetrajz, 
írás olvasás. 

Földrajz. 
Más honi nyelv. 

Földrajz, 
írás olvasás. 

^ . m 

I V . 

8 - 9 
9—10 

10—11 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Történet. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Természettan. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Történet. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Természettan. 

i-Ltföi iiní' 
Vallás. 
Anyanyelv. 
Történet. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Természettan. 

2 - 3 
3 - 4 

Más lioni nyelv. 
Ének. 

írás. 
Olvasás. r* < • •.( - i. {' 

Más honi nyelv. 
Ének. 

írás. 
Olvasás. 

j TT 

V . 

8 - 9 
9 - 1 0 

1 0 - 1 1 

2 - 3 
3—4 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Történet. 
ö d i x i v B í m 

Más honi nyelv. 
Francia nyelv. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Rajz. 
p i á r í e r b n 
Francia nyelv, 
írás. 

Vallás. 
Természetrajz. 
Más honi nyelv. 
O l i B ' i Q B Í O ] 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Földrajz. 

Más honi nyelv. 
Francia nyelv. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Rajz. 

Francia nyelv. ' 
Ének. 

Számvetés. 
Természetrajz. 
Más honi nyelv. 
o tfO ( . 3 

V I . 

8 - 9 
9—10 

10—11 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Történelem. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Raja. 

Számvetés. 
Természettan. 
Más honi nyelv. 

Vallás. 
Anyanyelv. 
Történelem. 

Számvetés. 
Anyanyelv. 
Rajz. 

Számvetés. 
Természettan. 
Más honi nyelv. 

2 - 3 
3 - 4 
- . . 

Más honi nyelv. 
Francia nyelv. 

Francia nyelv, 
írás. 

• »i ' y< Más honi nyelv. 
Francia nyelv. 

Francia nyelv. 
Ének. 

Az iskoláknak jelenleg célbavett átalakítása korában, azt hiszem, szolgálatot tettünk a sz. 
ügynek, midőn szakférfiaink egyik bajnokának tollából folyt ezen tervezetet lapunkba felvettük. — 
Mindkét hitfelekezetü tanférfiaink egyformán okulni fognak ezen egyöntetű mű világos részletei 
olvasása ál tal Szerk. . 

Ili 

•h inoií 
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met fejezzen ki a büntető, még pedig az erkölcsi boszan-
kodás nemes érzelmét, ez lesz a büntetés erkölcsi oldala, 
mely ama másikat mintegy megszenteli. 

2. Megszégyenítés. E büntetés neme a becsvágyra 
irányoztalik. A becsvágy nem egyéb , mint kívánása 
annak, hogy az emberek kimondják felettünk, hogy éle-
tünk, minden eljárásunk az emberi természetben lehető jó 
és tökéletesről való egyetemes eszmével egyeznek. Ugy 
de miután a jóról és roszról való közvélemény oly kétes és 
gyakran ingadozó: látnivaló, hogy az ily alapon álló ol-
dalra irányozott büntetésnek nagy vigyázat és megfontolás 
után kell következnie, nehogy ellenkező esetben sokkal 
többet ártson, mint használjon. 

Egyébiránt a megszégyenítést a meggyalázástól meg 
kell különböztetnünk. Megszégyenitem a növendéket akkor, 
ha az ö hiányossága mellé egy teljességet mutató mértéket 
állítok azér t , hogy a különbséget pirulva érezze. Meg-
gyaláznám akkor, ha erkölcsi érzetének mennék s azt rom-
bolnám. 

A harmadik, az elzárás által való tétlenségbe tevés 
egészen céltalan, mert tétlenségbe helyezni valakit nem 
lehet, mindössze is csak a foglalkozási mód változik, ha 
másként nem, a külső belsőre : képzelgés, gondolkodás stb. 
Tétlenségbe ejteni csak a halál által lehet. 

A büntetés rendszerének folyamatáról Schleierma-
cher „Erziehungslehre" 743., 744.1. ezeket mondja: „Van 
az élet elején oly idő, melyben a büntetések fájdalmat kel-
teni üdvösek. Itt bizonyos analógiát találunk az álla-
tokkal. Ezeknél különösen a fájdalom hat, ezek általános 
képletekre nem, hanem csak egyes combinatiókra képesek. 
Annálfogva itt a hatás a célt sohasem haladja. Mindaddig, 
mig az emberben a nyelv ki nem fejlődött, általános képle-
teket neki nem tulajdonithatunk. Ezek csak a nyelv által 
nyilatkoznak. E pontig tehát, mig a nyelv s vele együtt az 
általános képletek elő nem álltak, a fájdalomkeltö bünteté-
seket veszély nélkül lehet használni. Ezentúl a testi bünte-
tések bajosak lesznek, mivel az általános képletekkel a 
kellemetlen érzésektől való általános félelem áll elő, s tar-
tani lehet, hogy a pulyaság a testi büntetések által növe-
kedhetik, tehát erkölcsi tényezőre lesz szükség: ez a becs-
vágy. Ez az általános képletekkel s egyszersmind a nyelvvel 
együtt ébred fel. A nyelv nemcsak a tárgyak egyetemes 
alakjait adja vissza közvetve, hanem az érzelem kinyomata 
is, s a ki már maga is a nyelv birtokában van, mások érze-
lemállapotainak közvetlen kifejezését csak az értheti. He-
lyeslés és nem helyeslés közvetlen az arcvonásokon vannak 
kifejezve; közvetve a nyelvben. Ha már az életben azon 
szak bekövetkezett, melyben a gyermek azon benyomást, 
melyet másokra tett, megérteni képes: ekkor már szégye-
nités által is lehet hatni. S ez veszélytelen, mindaddig, mig 
az öntudat föl nem ébredett. Ha ez meg van, ugy a szégye-
nités gonddal jár, mert vele az öntudat viszályba jöhet. 
Azon időközben, mely az erkölcsi érzet első ébredése 
$ ezen érzet teljes kifejlése közt esik, a büntetéssel egy 
tisztán erkölcsi tényezőt kellene összekötni. S végre ha az 
erkölcsi érzet az emberben természetes erejére jutott: 

ekkor az embernek ez által kell vezettetnie; ha az erkölcsi 
hatás nem segít: akkor minden büntetés hasztalan s paeda-
gogikai bankerott következett." 

Végül a büntetésekre nézve megjegyzendő, hogy 
azoknak folyvást kisebbedniük kell, az ellenkező: jele, 
hogy a büntetés az elvnek, mely alkalmazta, nem felelt 
meg. A hason esetekben, különböző növendékekre szabott 
büntetések egyenlősége az iskolára nézve lényeges. Azon-
ban ez egyenlőség kivitelében a tanár pedáns ne legyen, 
mert az iskola még nem állam s szükség, hogy a nevelő 
szabadabb térben mozogjon, mint a biró. Az összes bün-
tető eljárásra nézve szükséges, hogy annak minden eseteit 
a növendék a növelés végén, midőn az erkölcsi elv benne 
már kifejlett, hatalommá lelt, elismerje, helybenhagyja s 
meggyőződjék , hogy minden büntetés arravaló volt, 
h°gy egy felsőbb fokozatú megelöztessék, s a növelés k ü -
lönböző fokain és szakaiban alkalmazott büntetések oda cé-
loztak, hogy ezek által jóval nagyobbak az életben elke-
rültessenek. S épen a valóban kifejlett erkölcsi érzetü nö-
vendéknek, a növelés határán tul következő eme helyes-
lése leszen a követelt büntető eljárás legjobb bírálata, 
addig pedig, mig elkövetkeznék, a büntetésben netalán 
tulcsapó hajlamok legbiztosabb mérsékelöje. 

Fegyelem. 

A büntetés bizonyos részben erőszak, mely a fogad-
tatás módjával nem sokat törődik, kell vagy nem, nyakára 
megy a növendéknek. Mindössze is csak a kész tényt tartja 
a növendék szeme elébe s motiválva van. A fegyelem 
mint erkölcsi halalom, csupán erkölcsi uton csak akaratával 
hat a növendékre. Mivel pedig a fegyelem gyakran bonyo-
lult és messzeesö célját, inely az akaratot önként mozgatná, 
a gyermekekkel láttatni és értetni nem lehet: e látás és é r -
tés helyét valaminek, mi az akaratra hasson, pótolnia kell, 
ez : a bizodalom,. Mielőtt már a fegyelem elkezdődnék, 
szükség a bizodalomnak elöállani, megszilárdulni s igy a 
fegyelmet bevezetni. 

Az összes büntető eljárásnak az ö folytonosan ala-
csonyabb fokra szállásával a fegyelem megszületésére 
kellett működni. 

A fegyelemről Schleierm. igy szól: „A fegyelem rész-
ben ellenhatás, de célja a növendékben a benső viszonyo-
kat alakítani, azaz a növelés ellen működő erőket nem 
épen gyengíteni, hanem magasabbak alá hajtani 

Itt tehát az a feladat, hogy bizonyos működések i rá-
nyát változtassuk. Miképen képeztessenek már az alsóbb 
functiók a magasabbak organumáivá ? Nem másképen, mint 
szoktatás és elszoktatás által s minden fegyelem e két e l -
járásra megy ki. Mennél erösebbek az érzéki ösztönök ön-
kielégitésökben az ész igényeivel szemközt, annál szüksé-
gesebb a fegyelem S ennek segélyével a magasabb 
működéseknek célhoz kell jutniok. Hogy az alsóbb ösztö-
nök is kielégittetnek-e, ez teljesen közönyös s ha ama fel-
sőbb eredményben az alsóbb functiók is céljokhoz jutottak, 
ez csak történet. Általában tehát mindig bizonyos hason-
lallanság van amaz alsóbb és felsőbb működések irányza-



PROTESTÁNS 

ES ISKOLAI 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 : 
A iipót és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : 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 E S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

É h é t folytán jelenik meg a PROTESTÁNS-KEPES NAPTÁR 1862-dik évre. Szerkesztette 
és kiadta Dr. Ballagi Mór tanár. Nyolcadik évfolyam. Bolti ára 50 kr. o. é. következő tartalommal: 

I. Naptár. — II. Jeles egyházi férfiaink képtára életirásokkal: 1) Antal János volt ref. 
piispök,2) haubner Máté,superintendens, 3) Palóczy László, 4) 1. kézirat Vay József. — III. Az u j é^napján, 
költemény Tolnai Lajostól. — IV. A magyar protestáns egyház rövid történetének folytatása, vagy 
„a protestánsügyi pátens t ö r t é n e t e a ) az egyház és az állam, b) a magyar prot. egyház állapota 
1848 után, c) a Haynau-féle rendelet, d) a prot. egyház jogainak tökéletes megsemmisítésére célzó 
intézkedés, e) a bizalmi férfiak Bécsben, n) a sept. 1-ői nyilt parancs és az ezt követett ministeri ren-
delet, g) a császári nyílt parancs fogadtatása, h) a pátens visszavételét s a magyar prot. egyház régi 
jogait sürgető feliratok szelleme, i) gróf Thun oktatásügyi minister levele, k) a nyilt parancs megkí-
sértett foganatosítása, 1) az engedélyezett idó'n tul tartott egyházkerületi gyűlések, m) az egyház-
kerületi küldöttség Bécsben.) a január 10-iki ministeri rendelet. — V. Enyhülés, költemény Arany 
Jánostól .VI. A. g. . . . i egyházfi, beszély. — VII. Az öreg hárfás, költemény Szász Bélától. — VIII. 
Könyvészeti kalauz az okulni kívánók számára. — IX. Egy vén fához, költemény Rácz Miklóstól. — 
X. Házi tanácsadó gazdák és gazdasszonyok számára. — XI. Karácsonyi ének, költemény Székács 
Józseftől. — XII. Balvélmenyek a térmészet országaiban, L. V.-től. — XIII. Honfidal, költemény 
Bajzától. — XIV. Az ember és viszonya a természethez. — XV. Hajnali kakasszóra, Dobos János 
gyermekimáiból. — XVI. Kalászok a nevelés és oktatás mezejéről. — XVII. Jeles mondatok.— 
XVIIII. Adomák. — XIX. Az erdélyi kölcsönösen biztosító magyar társaság. — XX. Protestáns 
egyházi és tanodái tiszti-névtár — XXI. Közönséges vásárok Magyar- és Erdélyországban. XXII 
Hirdetések. 

G-yüjtőknek 10 példányra 1 ingyenpéldány, ha innen vitetnek el a példányok, 2 ingyen-
példány adatik. Szerk. 

NEMES EGYHÁZAK, TEKINTETES F E L Ü -
GYELŐ, TISZTELENDŐ S TUDÓS LELKÉSZ 
ÉS TANITÓ URAK, TISZTELT PRESBYTE-
REK, SZERETETT TESTVÉRIM AZ ÚRBAN! 

Ha evangyélmi egyházunknak hitünk feje-
delme és az apostolok által kitűzött célja az: 
„hogy Isten országa meg honosúljon e földön s 
minden polgárai a szentek egyesületének érzület 
és tettben valódi tagjai legyenek-4 ' kétséget nem 
szenved, hogy az anyaszentegyház ezen magasz-
tos célja csak ugy közelittetik meg, ha minde-
neknek előtte oly intézetté válik, melyben. 

1) A liit világa kölcsönöz fényt az ész és 
szívsugallatinak. Mint az éginap, lelke a természet-

világnak s szülőoka az ember és állatvilág ré-
szére a hasznos növényzet és gyönyör-élvezet-
nek, ugy a hit éltető eleme az erkölcs-világnak, 
s azon kutforrás, mely egyedül teremhet lelkünk 
számára üdv és boldogságteljes gyümölsöket. A 
hit azon vonzerő, mely Istenhez emeli lelkünket 
s arra unszol, hogy mindent Istenben, Istennel 
és Isten előtt cselekedjünk. A hit azon vezércsil-
lag, mely Jézushoz vezet! s arról győz meg, 
hogy ő ama Krisztus, az élő Istennek fia, ki meny-
ből jött alá a mi megváltásunkra. A hit azon 
mennyei fény, mely a világi dolgok, a mulandóság 
gyürüzetén keresztül egy örök élet kies világát 
állítja lelkünk szemei elé. A hit azon gyógyszer^ 



És midőn egyházi autonomia s ily egyház által keze-
lendő iskolák helyreállításaért küzdött, ki nem tudja, hogy 
ez íiltíil e<ry minden tekintetben biztosb jövő magvának volt 
vetője ? 

Midőn ennyit tett, kivánhattunk-e többet? 
Ma — legyen hála a Gondviselésnek — egyházunk 

Önkormányzatára visszasegíttetvén, iskoláink kizárólag en -
nek bölcs kormányzata alá helyeztetvén, pár hó múlva min-
den elsöbbrendü fiiskoláinkban megtörténik a kor s nem-
zetviszony követelte szervezés. 

Nincs szó, csak hang sem, nőiskoláink jobb karba 
helyezéséről. 

Hiszem, nem tolakodom, de sorját vártam a dolgok 
menetének, s találom , hogy eljött az alkalmas idő, hogy 
a nőnevelésről is oly tüzetesen, lelkesedéssel beszéljünk, 
mint más, egyházunkat közelről, lényegesen érdeklő tár-
gyakról. 

Ezen ügyben következő tétel megfejtését tűztem ki 
bevezetésül: 

,,A nőnem gondos nevelése nem kevésbbé fontos, mint 
a finemé. Legjobb tapintattal szervezett fiiskoláink csak 
félig fogják eszközölni a célt — az átalános elöhaladást 
— mindaddig , mig kellő tapintatossággal és közös fel-
ügyelet alatt álló magasb nőiskoláink nincsenek." 

A tétel — mondják — akkor megdönthellen, ha a 
mellette felhozott okok olyakká tették, igaznak érvénye-
síték. 

íme : 
Minden nevelés végcélja Isten országa létesítése. Er-

re irányzott az ember minden törekvése. A keresztyén em-
ber, ki ezt nevelés által képzeli elérhetőnek, édes örömmel 
látja itt is Idvezítöjét mintául, hogy öt utánozza az időknek 
végéig. Jézus tanítványokat választott a nőnemből is, és 
hogy akarta azokat célja munkásaivá tenni nemük s hiva-
tásuk szerint, mutatják eme szavai: ,,ltt nincsen sem férfi, 
sem asszony, mert ti mindnyájan egy vagytok a Jézus 
Krisztusban." (Gal. 3. 28.) Es e nötanitványok sáfárkodnak 
vala az ö marháikból; vagyis a pesztalozziféle kifejezést 
használván magyarázatul : sáfárkodnak a minden erők 
egyetemlegével, mely hit s szeretet. Magában evangéliu-
munkban van tehát e kötelesség , melynek egyikét is nem 
teljesítve lelki nyugalmunkat, Isten országa felé haladá-
sunkat gátoljuk. 

Azonban, ha ez a magas cél, magasságáért s felsé-
ges voltáért csak választottaknak élvezhető, ám feledjük 
pillanatra, hogy mindenek fölött keresztyének vagyunk. 
Yegyük csak polgári helyzetünket, a nemzetiséget s ezek 
biztonságát; itt is igazolva látjuk amaz okadatolandó tételt. 

A keserves idők, miket egyik mint másik nemzet le-
élt, igazán, de szivemelöleg tanítanak, hogy fegyver nem-
zetet nem, de ferde, nem a nemzetéletböl Önmagából s ön-
magára irányzó nevelés ama nélkül elölhet. Vegyük a nőt, 
mint élettársat, ha ö nem él nemzetiségének, ügy már a 
félerő elveszett, söt több, mert ellenes törekvése a másik 
félt is gyengítni törekszik, és valóban gyengíti is, mert ta-
lálkozván erők, a gyengébb önerejével gyengíti az erösbet 

hogy megsemmisíttessék aztán hatása. És ha veszszük mint 
anyát s ez által mint első nevelöt, akkor velük él, velük hal 
a nemzetiség; mert a kié az ivadék, azé a jövő is. Ritkán 
történik az , hogy az iskola a család hibás vagy ferde véle-
ményét nem megsemmisíthesse, de csak beárnyékolhassa 
is. Adhatunkíigyermekeinknekmég oly nemzeties, még oly 
szabadelvű nevelést, ha nem adtunk nőinknek. A házi ne -
velés, vagy jobban családi, életviszonyunknál fogva, nem 
az összes állam s család épségbentartásaért bizonyos hiva-
talban forgolódó apa, de a szüntelen, kizárólag családjának, 
annak tűzhelyén élő anya kötelessége. A családnak a nő 
adja az irányt, a családban él a benyomásokat viaszként el-
fogadó gyermek. Nem az apa a nevelő ; de az anya. Ha kü-
lönben vau , ugy szeretném okát annak, amiért minden mi-
velt nemzet annyira gyöngéd, előzékeny s elismerő a nők 
iránt. 

Egy nemzet, melyre fenve van régen az életeret el-
metsző bárd, mely annyi mindenféle téritökkel van körül-
véve, kell hogy a legcsekélyebb erőket is öszpontositsa 
léte biztosítására, de épen ugy a legcsekélyebb idegen ele-
met is, mely mint a korai öntelepén ezreket nemz, kiirtsa. 

Polgári evangyéliomunk, mely arra tanítgat bennün-
ket, hogy szeressük a hazát, melynek minden röge vértől 
kövér, éljünk hün a nemzet jelleme s jellegével, halljunk 
meg őseink drága életén vásárlott alkotmányunkért — szin-
tén hangosan kiált: neveljük nőinket gondosabban, nevel-
jük nemzeti irányban. 

De kell még felelnem: miért kívánom, hogy a nönö-
veldék közös felügyelet alatt álljanak. Midőn pedig erre 
feleltem vázoltam röviden az eddigi növeldék hibáit is. 

Eddigi növeldéink, hol a magyar mivelt osztály zöme 
leányait növclteté, ilyformán alakultak. Elhozatott a nagy 
űr egy leányt külföldről sokszor játszótársnak, sokszor ne-
velőnek; célját érvén, mert leánya beszél már németül 
vagy franciául, szüksége nincs a külföldi leányra; ez tehát 
elmegy a háztól és nyit leánynöveldét. Ez nálunk, kivált 
idegennek, fölötte könnyű, mint oly gátak építése, mely ál-
tal malmunkra több viz ömlik. A nagy űr, mert kedves leá-
nya szépen beszél idegen nyelven, mert bölcs belátása, 
hiúsága követeli, torkaszakadtából publikálja a nevelőnő 
ügyességét, tudományos képességét; tanítványokat fogdos 
vagy connexiói következtében fogdostat, s egy év alatt mó-
diba jo az űj intézet. 

Minő érzelmeket táplál e nő hazánk, nemzetünk iránt, 
miként ismeri annak múltját, jelenjét, miként neveli a leendő 
anyákat a honnak ? ezt nem kérdezte senki. 

Ez mind igaz. Fájdalom, hogy nem satyra. 
Fájdalmasan szólaltunk fel fiiskoláinkban az idegen 

tanárok ellen, pedig ezek csak a tanórákon hathattak. Hall-
gattunk arról, hogy nőiskoláink, értem a magasbakat, ide-
genek kezében voltak, holott a leány azon intézetben há-
rom — négy éven át családtag is volt. Ezen család elveit, 
irányát, lelkét hozza ö magával s lesz annak saját család-
jában tovább terjesztője. 

Azt nem lehetett várnunk, hogy az ily intézetek ön-
magukban enyésznek el, mert azok már megszokottak 



mely a lelki betegségből felüdítve, erősekké tesz 
az Úrban, és az ö hatalmas erejében s azt esz-
közli, hogy felöltözvén az igazság mellvasába, az 
igazság és örök élet győzhetlen bajnokaivá le-
g y ü n k . I n n e n van, hogy Pál apostol Rom 1. 17-dik 
versében ocla nyilatkozik: „Az igaz ember hit-
ből 61." Innen van, hogy ugyanő Rom. 14. 23-dik 
versében határozottan azt adja tudtunkra: „A mi 
hitből nincsen bün az." Innen van, hogy Zsidók-
hoz irott levele XI. 6ik versében arról biztosit: 
„Hit nélkül lehetetlen, hogy valaki kedves legyen 
Isten előtt." — 

Nem elég azonban a hitet egyedül a szívben 
ápolni, hanem szükséges továbbá, hogy az tet-
tekben is nyilatkozzék, s evangyéhni prot. anya-
szentegyháznak erényes tettekben tündöklő szentek 
gyülekezete legyen. — 

Pál apostol Efez. 5. 27-dik versében világo-
san kívánja: „hogy az egyház szent és fedhetlen 
legyen s ennek folytán, Zsid. 12.14-dik versében 
egyenesen arra hiv fel: „Kövessétek a szent éle-
tet, mely nélkül senki nem láthatja az urat." 
Péter apostol pedig 2-dik lev. 1. 5-dik versében 
azon kérelemmel fordul hozzánk : „Hitetek mellé 
ragasszatok jó cselekedeteket.4' Az apostolnak ily 
világos útmutatása, de különösen Jézus Kristus 
azon egyenes felhívása mellet: „Ugy fényljék a 
ti világosságtok az emberek előtt, hogy látván jó 
cselekedeteiket, dicsőítsék az Istent." Lehetne e 
valaki annyira fásult, hogy Jézus nyomdokán 
szentül, mértékletesen és igezán élni egyik fö 
kötelességének ne ismérné? lehetne e valaki oly 
botor, a ki józan észszel át nem látná, mi szerint 
a keresztyén név, csak akkor vezet üdvösség-
re, ha hitünket a szeretet cselekedetei által világol-
tatjuk s éltünk utain, — nyilván és magányban 
— az erény boldogító gyümölcseit teremjük? 
Meg ne csalatkozzunk Atjámíiai! csak a ki Isten 
akaratját cselekszi, az mehet mennyországba. 
Meg ne csalatkozzunk! Isten nem csúfoltatik meg, 
amit az ember vetend, azt aratja! — kedveljünk 
az Istennek ama jó és tökéletes akaratját, legyen 
Krisztus a szőlőtő, mi a rajta függő szőlővesszők, 
hogy sok gyümölsöt teremhessünk; gondolkoz-
zunk azokról, a melyek igazak, a melyek tisztes-
ségesek, a melyek igaz cselekedetek, a melyek 
tiszták, a melyek jó hirüek, és ha valami jóság, és 
ha valami dicséret, és a békességnek Istene leszen 

mi velünk s eltétetik részünkre az igazság koro-
nája (Filip 4. 8:) 

Harmadszor szükséges, hogy evangyélmi pro-
testáns egyházunk az ÖrÖk élet iskolája legyen a 
hit által. 

MÜt szívünk sejt s a természet tapasztalatai 
prédikálnak, hogy porhajlékunk isteni szikrája 
— a lélek — halhatlan s egy tökéletesb haza 
szülötte, azt Jézus vallása a bizonyosság fokára 
emeli, midőn János ev. 11. 25-dik versében üd-
vözítőnk maga arról biztosit: „En vagyok a 
feltámadás és az élet, a ki én bennem hiszen, ha 
meg hal is, él az. Pál apostol pedig Filip 3. 20 — 
21-dik versében világosan mondja: Mi mennyei 
polgárok vagyunk honnét a megtartó Ur Jézus 
Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi aláza-
tos testünkent, hogy hasonlatos legyen az ö meg 
dicsőült testéhez." Ugy van,! lelkünk a föld szük 
korláti közzül ki tör, és eget kér, de mindőn 
ezen öntadat boldogít, nem szabad felednünk, 
hogy csak tiszta szívűek láthatják az Istent; nem 
szabad felednünk, hogy Isten igéje kettős öröksé-
get mutat, boldogot és boldogtalanat; nem sza-
bad felednünk, hogy a mikép e földi életben 
vetünk, a mennyben jó vagy gonosz cselekede-
teink következtében akképpen aratunk. Komoly 
törekvésünk oda legyen ennélfogva irányozva, 
hogy jelen földünket oly iskolának tartsuk, mely-
ben az Isteni bölcseség kellékeit kell meg szerez-
nünk ; oly küzdtérnek tekintsük, melyen az örök 
élet koronáját nemes és erényes bajvivásunk által 
kell ki-érdemelnünk. Fö fel-adatunk legyen az, 
hogy a mulandó javak megbecsülése mellett az 
oda fen-valókról gondolkozván testünk és lel-
künk ártatlanságban tartassék meg a Jézus Kri-
sztus megjelenése napjára s helyet nyerhessünk a 
Jézus által elkészített boldog hajlékokban. 

Végre, hogy ev. egyházunk ne csak erkölcsileg, 
hanem anyagilag is, virágzásnak Örvendjen szük-
séges, hogy közügyeinket szeretettel intézzük, s az 
áldozat-készség és jő-téteményekben meg ne res-
tüljünk. 

E tekintetben Pál ap. I Kor 14. 40-dik ver-
sében azt köti szivünkre, „Mindenek ékesen és jó 
renddel legyenek ti köztetek." Ékesen lesznek 
pedig mindenek, ha hitbuzgósággal párosált 
őszinte egyházszeretet vezérli tanácskozásinkat, 
az atyafiúi szeretet és a szelidség lelkével in téz-



mert azok egyetlenek voltak. Mi elégnek találtuk leányaink 
számára a népiskolát; magasb iskolákról soha nem gondos-
kodtunk azoknak számára, kik irás, olvasás és számolásnál 
többet akartak tudni. Nagy urnák ugy sem kellett a mienk. 
A középrend , mely a nemzet valódi magvát képezi, hall-
gatag oda volt utasitva, hogy az idegen öntetü nőnöveldé-
ket keresse fel. 

Magunk voltunk mind ennek okai. Nefeledjük azért, 
hogy a mag tenyészereje a csira minőségétől függ. 

Ébredjünk. 
Hosszú volt a tetszhalott álma, ha tovább tar t : kétes, 

nem váltja-e fel a halál. 
Kell tehát magasb nőiskolákról is gondoskodnia 

egyes tehetségesb egyházaknak, egyházmegyéknek, de 
mindenesetre kerületeknek. 

A magán növeldéket sem lehet — nem szabad — 
eltiltanunk; de követelheti, sőt követelni kötelessége azon 
kerületi testületnek, mely a nevelés gondjaival van meg-
bízva, legyen az isk. tanács, egyháztanács, vagy bármi 
néven nevezett, hogy minden magán nönövelde intézetének 
legkisebb részleteit bocsássa bírálat alá; hogy azok is le-
gyenek a közös növeldékkel egyöntetűek. Vizsgáikon 
ezen testület legyen képviselve, az ismerje kötelességének 
az éventei ismertetést hírlapok utján is közzé tenni. Mert 
ha két mamának nem tetszik a növelde, de a testületnek s 
átalában a józan.résznek tetszik, leányát elviheti, a nö-
vetde integritása marad. Az életből merített valami ez is. 

Ha igy jártunk el, ekkor leszünk az imádkozott is-
teni ország előkészítői, mint keresztyének ; ekkor leszünk 
mint nemzet egy szív s egy lélek, egy érzés és egy 
akarat. 

Ott van előttünk a példa Sveicban, ott, hol megvan 
mindaz, a mit mi még csak óhajtunk, hová mi, mint polgári 
paradicsomba tekintünk. A protestáns Sveic bármely kis 
városában a legtekintélyesb épületeket nézd, ha iskolát 
keressz; ebben találod a leányt 16-dik évéig. 

Sveic a nevelésben, mindkét nem egyenlő gonddal s 
nemzetiségi iránybani nevelésében látja biztosítva jelenjét 
s jövőjét. Épen ezért minden nőiskolát ugyanazon u. n. 
nevelészeti tanács szervez, bírál, kormányoz, a mely az 
egyetemeket. 

Miért van ez ugy ? . . Gondoskodjunk e cikkecske 
felett magunkban, találjuk a feleletet. Dóczi Gedeon. 

KÜLFÖLD. 

EGYHÁZUJÍTÁSI MOZGALMAK OLASZORSZÁGBAN. 

Hogy azon politikai mozgalom, mely Olaszországban 
épen a jelen időkben támadt, az olaszok vallásos nézeteire 
is leend befolyással, előre lehetett gondolni. Mily hatást 
gyakorolt az különösen a klérus nézeteire, különösen ki-
tűnik a ,,D. Alig. Ztg." hasábjaira Nápolyból küldött e kö-
vetkező nagyjelentőségű cikkből: 

,,Olaszhonban azon durva pártharcokból, melyek a 

nápolyi tartományokban fegyverrel vívatnak, egy csata-
kiáltás hangzik kifelé, mely egy egészen más időre emlé-
keztet , kiáltás, melyhez hasonló Némethonban hangzék, a 
midőn a 30 éves vallásháború pusztított vidékein. Vájjon a 
Garibaldi-féle hadjárattalkalmával nem vala-e gyakran a k i -
rályiak hadi jelszava : „La vergine iminaculata" (a szep-
lőtlen szűz), s a Bourbonok fekete vadászai, midőn 1-sö 
octoberben Santa-Mariát ostromiák, nem kiálták-e: „Viva 
il re e la Madonna del Carmine!" (éljen a király és a kar-
mini szűz), mignem Garibaldinak kalabriai hívei, a keresz-
tek-, bűvereklyék- és Mária-képekkel ékesített testör-gra-
nátosokra szuronyaikat e szavakkal szegezték: „Viva Dio 
e Garibaldi !"• (éljen az Isten és Garibaldi). — S később 
Pinelli tábornok nem bocsájtott-e ki Ziska huszita-tábornok 
irmodorában egy proclamatiót, a melyben a pápát „a sátán 
helytartójának" nevezé ? S mai napiglan vakbuzgalmű szer-
zetesek nem prédikálnak-e keresztes hadat a fölkelő pó-
roknak „Viktor Emánuel Antikrisztus" ellen, s piemonti 
tábori-lelkészek nem tüzelik-e harcra meleg szavakkal a 
nemzeti csapatokat „Róma Baál-papjainak csordái ellen 
De mindezek csak gyönge, külső jelei azon nagy vallási 
forradalomnak, mely Olaszhonban kitörni készül, s melyet 
Nápolyban egy merész s szellemdús lelkész szervezni tö-
rekszik. Nápoly az ellenmondások városa. Bizonyára a 
butítás- és a lelkek elhoinályosításának elve másutt sehol 
sem emelkedék annyira érvényre, s mégis épen Dél-Olasz-
országban vala jelen mindig a vallási reform magva. A leg-
több zárda még a Bourbonok uralkodása alatt is nem vala-e 
menhelye azoknak, kik politikai vagy vallási elveikért ü l -
döztetének ? Úgy szintén az is tény, hogy a forradalmi párt 
titkos nyomdái mind a zárdákban valának elrejtve s hogy 
azok az összeeskiidteknek gyülhelyül és fegyvertárúi szol-
gáltak. Ezenfelül a reformatiónak utolsó mártira Giordano 
Bruno bölcsész, ki Rómában megégettetett, nem nápolyi 
vala-e, valamint az ifjú hires Barnabit, ki Garibaldi alatt 
Róma védőit a franciák elleni viszályra tüzelé s később egy 
osztrák tábornok parancsára Anconában agyonlövetett? 

Épen így nápolyi Lorenzo Zaccarois, ki szülővárosá-
ban a római egyház újabb reformatióján működik, s melyet 
ő az ős keresztyén-tan tisztaságára törekszik visszavinni. 
Egész Dél-Itáliában a komiték (bizottságok) egy hálózatát 
terjesztő ki ő, melyek hévvel munkálkodnak az általa ala-
pított társulat érdekében: „Associazione di mutuo soccorso 
degli ecclesiastici delT Italia meridionale" (Dél-Italia lel-
készeinek egymást kölcnösösen támogató egylete) ,s folyto-
nosan prédikálnak és írnak új tanaik terjesztése tekintetében-
Fő alapelveik ezekben Öszpontosíthatók, hogy: a pápa v i -
lági uralma elvetendő, a lelkészi alapítványok (Pfründen) s 
amiseérti fizetések elvetendők, ellenben a papok házassága 
behozandó s Rómában egy papi parlament állítandó, mely 
a kath. tartományok minden lelkészeinek szabad választá-
sából szervezendő. Ezen parlament mindjárt első összeülé-
se alkalmával visszavezetné a keresztyén vallást eredeti 
tisztaságára, s minden hitfelekezeteket, a protestánsokat és 
görögöket is testvérileg felhívná az ősegyház kebelébe 
leendő visszatérésre. 



ztik és igazgatjuk közügyeinket; s minden 
viszályt és egyenetlenséget száműzve az egy-
ház köréből, testvérkezeket nyujtunk mindannyian 
egymásnak; ha egyházunk jogai és szabadsága 
fölött hiven őködünk, s azt midőn jog és törvény 
biztosit, kegyelmi alamizsnáért áruba soha nem 
bocsátjuk, hanem buzgó apáink nyomdokán halad-
va egyházunk jólétét örömteljes áldozatkészség-
gel emeljük; ha templomaink és iskoláinktól ál-
dozat filéreinket meg nem vonjuk; a lelkészek 
és tanitók fizetését pontosan ki szolgáltatjuk; ha 
a szegény és szerencsétlen egyházakat buzgón 
segéljük, s mindannyiszor valahányszor e köte-
lesség teljesítendő, meg-emlékeztink arról, hogy 
protestáns apáink nem csak filléreiket tevék le 
örömest az úrnak oltárára, hanem életöket is ké-
szek voltak fel-áldozni hitökért, s az anyaszent-
egyház fel-virágzásért. 

Rendesen pedig akkor lesznek mindenek 
közöttünk, ha a kölcsönös jogok, mind a lelkész 
és felügyelő urak, mind pedig egyháztagok ré-
széről tiszteletben tartatnak, s a csekélyebb tár-
gyak presbytériumban, a fontosb ügyek és tár-
gyak pedig mindig közgyűlésen az összes egy-
háztagok által intéztenek el; ha az egyházi 
fizetések rendesen be-szedetnek; évenként pon-
tos számadás adatik, s ez által a közbizalom és 
egyházszeretet ápoltatik; ha a lelkése és tanitó, 
a felügyelő és gondnok, a presbytéreium és az 
összes egyháztagok hiven, erélyesen és lelki 
isméretesen járnak el elvállalt köteleségeikben s 
mindnyájan ugy működnek, hogy panaszra, egye-
netlenség, viszály és botrányra okot nem szolgál-
tatnak. Hol ily működés otthonos, ott ékesen és 
rendesen folynak a dolgok, s virulván az erköl-
csi és szellemi élet, virul egyszersmind az egyház 
jóléte s Isten nyilvános áldása szemlélhető az 
egyház közintézetein, családain és minden egyes 
tagjain. 

A hitélet apostolaivá, mi vagyunk az úrtól 
rendelve, szeretett lelkésztársaim! azon feladattal, 
hogy igazán hasogassuk az igét ugy mint Istennek, 
nem embereknek kedveskedők; azen egyenes uta-
sítással, hogy nem csak tanitás, hanem különösen 
példás, tiszta erkölcsi élet által vigyázzunk és 
hassunk a lelkekre, ugy mint számadók. Nekünk 
hivatásunk, hogy az egyház sava legyünk s Isten-
nek nyerjük meg a lelkeket, az egyházban nevel-

jük a buzgóságot, fentartsuk a bizalmat, erősít-
sük a hitet és egyház iránti szeretetet. Ne lankad-
junk mind ebben szeretett lelkésztársaim! Isten 
velünk leend s egykor, mint hű sáfárok el veend-
jük hűségünk méltó jutalmát. 

Ugyan ezen szent és nemes cél harcosai 
vagytok ti is, evangyélmi egyházunk tisztelt taní-
tói kiknek az egyház veteményes kertei, a jövendtf 
nemzedék gyenge csemetéi vannak bizva gond-
viseléstökre. Tanítsátok kérlek, egyházunk ezen 
leendő támoszlopait istenfélelem és oktatásban, 
hogy tudják cselelekedni az urnák akaratját s 
a bölcseség kezdetének tartsák az urnák félel-
mét ; tanítsátok, hogy az ur törvényében gyö-
nyörködjenek, s szivök kiirthatlan meggyőző-
désévé váljék Dávidnak (1 zs. 1 — 3) azon bizto-
sítása : „Boldog, a ki a hitetlenek tanácsán nem 
jár, a bűnösök utján nem áll, és a csúfolóknak 
székökben nemül, hanem az ur törvényéről gon-
dolkodik éjjel és nappal, mert minden dolga jó és 
szerencsés leszen." Tanítsátok, hogy egyházunk 
búzgó és hitteljes tagjai édes magyar hazánk hasz-
nos és értelmes polgárai legyenek. Tegyétek azt, 
s Isten meg áldja munkásságtokat de egyszers-
mind felvirasztja reátok szon napot is, melyen 
munkasságtok nagyobb elismerést és méltóbb 
jutalmat aratand. 

Egyházaink érdemdús felügyelői, kik, mint a 
rend, jog, és szabadság őrei álltok egyházunk 
élén, mint ikerelnökök! Felőletek azon édes r e -
mény dagasztja, azon biztos hit táplálja keblemet, 
hogy ti, kik a nehéz napokban nemes protestáns 
buzgalmatok, éber őrállástok erélyes közreműkö-
déstök, örömteljes áldozatkészségtök, egyházi és 
esperességi tanácskozásainkban buzgó és szíves 
részvétetek által már eddig is feledhetlen s elég-
gé nem méltányolható érdemeket szereztetek, 
kegyes gyámolitástokat, becses segélyetöket és 
hű közreműködéstöket tőlünk lelkészektől, és a 
nemes egyházaktól továbbra sem vonjátok meg, 
miért magam és lelkész társaim nevében ismételve 
esedezem. 

Egyházunk tisztelt Presbyterei! Kik arra 
vagytok hivatva, hogy a lelkész és felügyelő ura-
kat támogatva az egyház jólétének felvirágzását 
eszközölni segéljétek, az erkölcsi életet, az igaz-
ság és erény szerelmét előmozdítsátok és növel-
jétek. kérlek titeket, hogy minden más egyház-



Ezen elveket képviselő egyleté eddige 500 tagot 
számlál. Mindjárt IX. Pius halála után egy concilium (zsi-
nat) tartását is indítványozandja , melyben nézeteit nyiltan 
előadni s védeni fogja, számítván e tekintetben, más or-
szágok , nevezetesen Némethon szabadelvű papsága több-
ségének támogatására. Már eddig is sikerült neki, t. i. (az 
egyletnek) olyan ifjak számára, kik lelkészi pályára akar-
nak készülni, egy nevelő-intézetet fölállítani, s tagjainak 
önkénytes adakozása áltat már egy összeget is gyűjtött, 
mely alapjául szolgál azon rendszeres adományoknak, me-
lyek hozzája folynak s annak mintegy nemzeti létet köl-
csönöz. Végre újságot is alapított, melyet maga Zaccaro 
szerkeszt s „Tűzoszlop" (La colonna di fuoco) cím alatt 
hetenkint kétszer jelen meg, s máris nagy olvasókört szer-
ze magának. Egy szóval, a mennyire csak lehetett, a val-
lási mozgalomban rendet és rendszert hoztak, s naponként 
erősödve , a legitim pápaság ellen nagy eldöntő harcra 
fegyverkeznek. 

S hogy annál határozottabb és bizonyosabb előmene-
teleket tegyenek, társulatuknak, a tagok viszonyos gyámo-
lításának elve által, hatalmas anyagi alapot vetettek s pro-
grammjukban nagy mérséklettel kerülik hitujítási eszméik-
nek egész terjedelmében való kifejtését. 

Bárminő legyen törekvéseik eredménye, minden eset-
ben már miveltség-történeti szempontból is nem leend 
hasztalan munka a programmjokkal való megismerkedés, 
mivel az könnyen nagy jelentőséget nyerhet még s föllé-
pésük módjára és céljaikba eléggé világos pillantást enged. 
Az hosszú szünet után a modern kath. lelkészektől mégis 
első nyilvános lépés a haladás felé, mely vagy schizmára, 
vagy nagyszerű egyházi reformatióra vezetend, ha kivált 
Olaszországon kivül támogatásra s részvétre találand. Ez-
ért programmjuknak szószerinti fordítását e következőkben 
adni érdekesnek találjuk: 

Az egymást kölcsönösen támogató dél-italiai papság egy-
letének programmja. 

Oly sok nem egyező s egymással ellenségesen szem-
benálló elemek között, melyekben mai napság a politikai 
újjászületése felé törő Olaszország létezik, az egyház szol-
gái, kikre a nép szellemi vezetése bízatott, a vallás, hon s 
önmaguk háromszoros érdekében, részvétlen nézökül nem 
maradhatnak. 

A klérus szerencsétlenségre két pártra szakadt, me-
lyek nemcsak a veszélyben vannak egymástól elválasztva, 
hanem fegyveresen is állnak egymással szemközt, még pe-
dig olyan időben, a midőn a politika, habár saját hátrá-
nyára, minden vallási befolyást megemészthet. 

Az egyik párt, mely vagy tévedésből, vagy gonosz-
ságból a lelkészi uralmat a világival fölcseréli, s kárhoz-
tatja Olaszországnak politikai átalakulását s azzal együtt 
azon embereket és dolgokat, melyek Olaszhon egységén 
működnek. 

SA másik, habár számra nézve kisebb párt, mely a 
börtönben vagy száműzetésben ismerte meg azon legfőbb 
jót, hogy jogunk Yan az Istentől nyújtott szabadságra és 

nemzeti függetlenségre, magát csaknem félrevezetve 
látja arra, hogy az örökség kérdéseit az idö kérdéseivel 
fölcserélje, s az istenit az emberiért, az evangyéliomot an-
nak szolgáiért, s a pápát a pápakirályért elvesse. 

Már a nép, mely tömegében a külső érzéki nézletek-
töl a tisztán értelmiekre csak nehezen tud emelkedni, vagy 
aggodalmaskodik azon csökönösségen, a melylyel némelyek 
a világit nem akarják a szellemitől elválasztani, vagy pedig 
a túlzó párt csalfa érvei által félrevezetve megveti az egész 
papságot, mint minden politikai haladás ellenesét, sőt ugy 
mondva a klérusnak még azon jogot sem hagyja meg, hogy 
az uj társasághoz tartozzék, mintha az, az ö intézkedései-
vel össze nem férhető lény volna. 

Milyen állást veszen fel tehát Olaszhon hierarchiai 
osztálya a nemzet és a kormányzat ellenében ? Az egyik 
azzal vádolja, hogy a zsarnokokkal ért egyet, a másik 
a politikai egység akadályát látja benne, melyet az 
események kérlelhetlen logikája követel. Mi leend tehát 
legközelebbi jövője? 

A közvélemény oltalma nélkül, s a kormányzat előtt 
is nem levén kedves, elszigetelten álland, kizárva a polgári 
jogokból s szent hivatásának gyakorlata közben rabszol-
gája leend a hatalomnak. 

A túlzó pártok, melyek különösen kizárják egymást, 
nem képesek olyan dialektikai eszközt feltalálni, mely a 
néphez ugy, mint a kormányzatban egyforma bizalmat ger-
jeszthetne. 

Ennélfogva e társulatnak célja egy közvetítési még 
pedig tisztán dialektikai ut egyengetése, mert az evangyé-
lium e meghagyására támaszkodik: „Redde quae sunt Cae-
saris Caesari, quae sunt Dei Deo." 

A politikában alapelvünk az legyen, melyet a nép 
1860-ban október 21-kén mond ki : „egyetlen és feloszt-
hatlan Olaszország Viktor Emánuel alkotmányos király— 
lyal," mert a polgári társaságból származott papság a tár-
sasággal soha sem jöhet ellenmondásba, ha csak magát 
abban lehetlenné nem akarja tenni. 

A vallástanra nézve szorosan ragaszkodunk a Szent 
Péter által Rómában a Krisztusra alapított egyházhoz. A 
gyakorlati életben azonban egymást kölcsönösen akarjuk 
kisegíteni és támogatni ezen evangyéliumi tétel szerint : 
„Altér alterius onera portate." Az első és második cél el-
érésére hatalmas eszköz a szó. Egyszerű és katholikus 
szándékunkat szónoklat és iratok, de különösen ujságlapok 
által kell előmozdítanunk. Hogy azonban egymást kölcsö-
nösen és szeretettel segíthessük, egy pénztárt kell alapita-
nunk, melybe vessük takarékfilléreinket. A nápolyi egy-
let központi egylet, a fiókegyletek a tartományokban azt 
mintául tekintsék s tőle várják a közelebbi utasításokat 
főtörekvésök legyen, hogy azzal szoros és szakadatlan 
összeköttetésben álljanak, mert csak a szoros összefüggés, 
egyetértés s nemesszivü alárendeltségi érzet képes nagyot 
és tartósat alapítani. 

Elnök : Lorenzo Zaccaro. 
Alelnök: Edvardo Sanduzzi. 

Ezen proclamatiónak kimért nyelvezete nagy tet-



tagokkal oda működjetek, mikép a lelkészek és 
tanitók, kik vigyáznak a ti lelkeitekre, örömmel 
miveljék kötelességeiket (Zsid. 13 17); Kérlek 
titeket, hogy a jótéteményekben meg ne restül-
jetek, hanem Isten és az 6' szent dolgaiban örülve 
az ő dicsőségére éljetek, sziveiteket és házatokat 
az urnák szentelve egyházunk ernyedetlen táma-
szai, lelkes és hitben buzgó tagjai legyetek. 

Midőn pedig erre kérlek az Ur nevében 
titeket s felhivom az egyházi elöljáróságot, hogy 
jókor adja tudtomra az egyházban fel merülő 
bajokat, hogy igy mi előtt nagyobb mérvben el-
harapódznék s közbotrányt okozna, orvosolhas-
sam, igérem magam részéi öl, a szent háromság' egy 
Isten nevében, hogy az Isten országát közöttünk Jé-
zus szellemében épiteni,a hit és erkölcs-életet Is ten 
igéje nyomán növelni, az esperesség ügyeit igaz-
ságosan, lelki isméretesen és erélyesen kezelni? 
esperességünk erkölcsi tekintélyét és anyagi 
jólétét, mennyire Isten erőt adott emelni, a rendet, 
békét, bizalmat és egyetértést minden önérdek és 
személy-válogatás nélkül híven ápolni, főgondom 
leend s e tekintetben könyörgésem hozzátok az, 
hogy összevetett vállakkal segélni kegyeskedje-
tek, a mindenhatóhoz emelt forró fohászom pedig 
az, hogy szent lelkével támogasson s adja atyai 
áldását az anyaszentegyház ügyében teendő min-
den munkáimra!!! 

S ezzel, nemes egyházak, tekintetes felügye-
lő, tisztelendő s tudós lelkész és tanitó urak, s 
egyházunk mélyen tisztelt Pesbyterei őszinte 
bizalmatokat, bölcs tanácsaitokat, erélyes támo-
gatástok és közreműködéstöket még egyszer alá-
zatosan kikérve magamat becses hajiamitokba 
ajánlom, s egyházunk és annak minden tagjaira 
az Urnák bőséges áldását óhajtva, őszinte tisztelet 
és szeretettel vagyok Rozsnyón junius 5-én 
1861-ben. 

A nemes egyházak, tekintetes felügyelő., tisz-
telendő s tudós lelkész és tanitó uraknak és az 
egyházak mélyen tisztelt minden rendű és rangú 
presbytereinek. alázatos szolgájok és szerető test-
vérük az Úrban 

Czékus István, 
főesperes. 

ÉRMELLÉKI HELVÉT HITVALLÁSÚ EGYHÁZMEGYEI 
GYŰLÉS. 

Tisztelt szerkesztő Ur! Nem akarom, hogy a mult 
hó 29-dikén szokott helyén Székelyhidon, képviseleti alapon 
most másodízben megtartatott helvét hitvallású érmelléki 
egyházmegyei gyűlés, ez alkalommal is nyom nélkül enyész-
székkel. Legfőbb mi ennek fényoldalát teszi: az egyház-
megye, — mit az egyháztagoktól előre is méltán várni le -
hete, azoknak teljes megelégedésökre a régiből ujra meg-
választott tisztikara, melynek diszkoszoruját a t. cz. szer-
kesztőség kegyes engedelmével ideiktatva, szabadjon a 
tisztelt olvasó közönség előtt következő renddel bemutat-
nom. Esperes : Ungi Márton 40 közül 39 szavazattal; Segéd 
gondnok: al-ispány Miskólczy Lajos 40-el. Ülnökök az 
egyházi rendből: Csécsi N. József keserűi, Szinai István 
kólyi, Szűcs Károly n.-létai, Kovács József szalacsi, Simon 
Beniámin csokai lelkészek. Világi rendből: Fráter Tamás 
semlyéni, Nagy Lajos vajdai Draveczky Sándor ér-olaszi 
közbirtokos — s Dr. Miskólczy Mihály urak a még üresen 
álló egy világi ülnöki szék betöltésére, mint legtöbb szava-
zatot nyerttek : Fráter Imre álmosdi és Fényes Kálmán cso-
kai közbirtokosok uj szavazatra bocsátattván. A jegyzői toll 
jövőre is n.-létai lelkész Szűcs Károly Ur kezében maradt, 
kiknek mindannyiknak a múltért s jövőre az egyházak 
részéről nyilvánult hálás elismerés és közbizalom jegyző-
könyvbe iktattatott. Jegyző Szűcs Károly ur azon óhajtása, 
mit az iránta mutatkozott bizodalmat megköszönő beszédé-
ben szépen beleszőtt, hogy a jegyzőkönyv gyorsabb vitele 
tekintetéből még egy jegyzői állomás, mint eddig is érzett 
hiány — létesíttessék, a gyűlés részéről semmi ellenmon-
dással nem találkozván, a felemlített jegyzői állomásnak a 
maga idejében szavazat utjáni betöltendése gyülésileg 
kimondatott. A szentjóbi ügy, mely mint máskor, ugy most 
is legtöbb időt elhúzott, valahára végleges eldöntéssel lön 
befejezve s benne az ítélet következőleg hangzik: Lelkész 
Nemes Sándor az ellene felhordott vádak ellenébe melyeknek 
nagyobb részök büntetés nélkül nem hagyható aljas rágal-
maknak bizonyultak, tiszta ártatlannak kimondatik s épen 
nem méltónak arra, hogy hivatalától elmozdittassék; azon-
ban, a huzamos éveken át tartó kellemetlen súrlódás miatt 
kifejlett engeszstellietlen gyűlölség lelkész s hivei között, 
mélyebb gyökeret vervén, sem mint az eklézsiában — mint 
az irás szóll: „mindenek ékesen és jó renddel legyenek," 
minden viszályok végképeni megszüntetésére, a két félnek 
egymástóli, elválása most már mulhatlanul bekövetkezett-
nek elismertetik. Mire nézve még egyszer tisztességes 
csere megkísértetik, nem sikerülés esetére; a hivhatási jog 
az egyháznak megadatik, az esperesi beleegyezés előre is 
oly feltét alatt igértetvén, ha a szentjóbiak jelén Ielkészök 
minden évről követelt hátrányait kifizetendik s a paplakot 
romjaiból felépítvén, lakható állapotba teendik a canonok 
értelmében. A szalacsi elöljárók fölterjesztésére a tractus 
ezúttal nem határozhatván : világos adat szerzése által ügyök 



szésre talált a népnél s az alsó klérusnál s a kormányt az 
egylet védésére és segítésére ösztönzé. A turini kormány 
jól tudja, mily hasznos szolgálatokat tehetnek egykor e 
szabadelvű papok, s bizonyára a kedvező időpontban nem 
fog vonakodni ezen eszköz használatától, mire nézve Na-
póleonnal talán már is megegyezett. Legalább megjegy-
zésre méltó az, hogy mint hirlik, Francziaországban ha-
sonló társulat van keletkezőben. A csekély kezdetet nem 
kell kicsinylenünk, mert a csekély s jelentéktelennek látszó 
kezdetből gyakran a legnagyobbszerü és tartós átalakulá-
sok fejlödnek ki. 

Mindenesetre a sorsnak gúnyos játéka fogna lenni, 
ha Nápoly, egykoron a jezsuiták Eldoradója, egy uj refor-
mátio bölcsőjévé válnék. A történetben egyébként ily kon-
trasztok épen nem hiányoznak. 

Batizfalvi István. 

TÁRCA-

EGY KIS HELYREIGAZÍTÁS. 

E néhány sor, minek tulajdonképi helye a Hazi Kincs-
tárban volna, csak azért áll itt, mert propter certum quo-
niam célszerűbbnek tartom a Protestáns lap (ugy hiszem) 
magasb közönsége elÖtt mondani el, mint az ikerlapban. 

A Házi Kincstár legutóbbi (17-ik) számában, a pro-
testáns martyrologiából egy megható kép olvasható, azon 
lángba mártott remek tollal festve, melylyel közöttünk csak 
Dobos tud irni. E közleményben Voltaire ugy van felemlítve, 
mint „a vallási fanatismus kérlelhetten ostora". — Bocsás-
son meg nekem Dobos, az én igen tisztelt s szeretett bará-
tom, de Voltaire nem a fanatismus ostora, hanem a „keresz-
tyénség, kijelentés, biblia — engesztelhetlen ellensége, 
csúfolója, ócsárlója/' S nem ama tisztes cim, hanem emez il-
leti meg öt, tőlünk. Senki az Arouet lángeszének nem 
lehet inkább bámulója mint, én; de ö a n n a k lángostorát, 
vallási tárgyú irataiban, ugy suhogtatja minden szent és 
igaz ellen, h o g y valláspolémikus iratait csak az fogja bo-
szuság és undor nélkül tenni le, a ki nem keresztyén. Ez-
zel a megjegyzéssel tartoztam az igazságnak s magunknak, 
mert nem szeretném bizonyos oldalról azon vádat nyelni, 
hogy a magyar protestáns egyház emberei Voltairet a fana-
tiszmus ostorának nevezik. Nero is ép oly érdemes erre a 
cimre. 

És szabad legyen itt, en famille, azt a kérdést ia föl-

tenni: vaíyon heljes-e nekünk martyrologiánk véres lap-
jait most, s ily modorban szellőztetni ? Igen, ha eredménye 
az volna, hogy magunknak nemes bátorságot szereznénk be-
lőle. De félek, előbb szül ez gyűlöletet, mint bátorságot. S 
akkor ugyan elvétve volna a nyilvetés, nem oda találván, a 
hová célozva volt. Révész Imre idézett szép szavait igy 
is lehetne fordítani: a protestáns egyháznak nincs szüksége 
arra, hogy martyrai iránt költsön szánalmat, vagy áltatok 
gyűlöletet! A protestáns egyházat a hit és igazság tartják 
fenn, s az soha sem lesz kérdés: üldöztetik-e, vagy nem! 

E néhány sort is szükségesnek láttam ide irni, bizo-
nyos oldalról el nem maradandó nyilak paizsául. 

Szász Károly. 

Tökéletes igazsága van Szász Károly bará-
tomnak, hogy olyféle cikk, minő az emiitett 
„Calas története'1 valóságos kétélű fegyver, a 
mennyiben azt a roszakarat könnyen gyűlölet 
ébresztésére is zsákmányolhatja ki. 

Azonban minden attól függ, mily szemmel 
nézzük a világot. Én részemről ugy látom, hogy 
a kor általában és korunkban a magyar különö-
sen, mindenben inkább szenved, mint a vallásos tul-
buzgalom hibájában. Ha itt-ott egy pár fanati-
kus mesterkedik is, hogy középkori sötét eszmék-
nek keletet szerezzen, azoknak isolált állása bi-
zonyítja, mily kevéssé hajlandó a mostani embe-
riség az ég nevében a földet pokollá tenni türel-
metlenség, fanatismus által. 
» v 

Nagyobb baja a mostani nemzedéknek a 
jéghideg indifferentismus, a vallással nem gon-
dolás, melyből hogy felrázzuk, szerintem minden 
szabad eszközök közt, a történelem legarrava-
lóbb. Egy Calas történetéből a mostanság em-
bere bizony sem azt nem tanulja, hogy a kápta-
lan tettét utánozni kell, sem gyűlöletet nem vesz 
szivébe katholikus most élo testvérei ellen, kik a 
fanatismus oly tetteit nem kevésbbé utálják, mint 
mi; hanem merít lelkesedést, hogy hite, meg-
győződése mellett álljon rendületlenül mind ha-
lálig, mint Calas állott s ez egyedüli célom oly 
történetek fölelevenitésében. 

Szerk. 
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. /rrnvbofíT 
kálmáncsai ref. lelkész ur Somogyban gyű j -
tött 80 forintot. K ö z l i T ö r ö k P á l . 



derültebb színbe hozatalára jövő gyűlésig felhivattak. A 
bogyoszlóiaknak azon kérelme, hogy a papi s rektori íixum 
átvitelén munkálkodó küldöttség, működését a nép bővebb 
kihallgatásával a helyszínén tovább is folytathassa, meg-
adatott. Mihályfalvi lakos Bátori Bénjámin 5 osztrák fo-
rintja, mit a mult tavaszi gyűlésen a legjobb tanitó díjazá-
sára a gyűlés asztalára letett: egy leánytanitónak lön oda-
ítélve. Én az ily tárgy körüli eljárást jövőre nézve igy mó-
dosítanám : ha még valaha léteznék, — mi hogy létezzék 
tegyünk róla — ilyféle tanitói ösztöndíj, én annak odaítélé-
sét egy a körlátogatókból s úgynevezett canonica visitatio 
tagjaiból kinevezett választmányra biznám, mint kiknek 
körükbe vágónak találom a gondjaik alatt levő tanitók kö-
zül a legjobbat kitapasztalni, kipuhatolni s ha többen volná-
nak ilyenek — bár legjobb nem sok lehet — a választ-
mány több tagjai által közösen elismert legjobb tanítót dí-
jaznám. Igy az elhirtelenkedésből könnyen felmerülhető 
hiba is megszűnnék, s egyesek a részrehajlás gyanúja alól 
felmentve lennének. . 

Köbölkút, aug. 6-kán 1861. 
Papp Gábor, 
ref. lelkész. 
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ISKOLAÜGY. 

M. SZIGET. T. szer.ur! Iskolánk életében oly fontos ese-
mények történtek a közelebbi hetekben, hogy bárki indo-
lentiát vethetne szemünkre, ha azokról becses lapját tudó-
sítani elmulasztanók. 

Julius utolsó két hetét általában az iskolai vizsgálatok 
fejezték be ; a köznapok a gymnasium már eddig meglévő 
hat osztályának szigorlataival a hó 2-dik és 3-dik vasár-
napja az elemi osztályok vizsgáival töltetvén be. Julius 
utolsó napján a gymnasium közvizsgája volt, melyet az 
utolsó vasárnapon 28-kán zárünnepély rekesztett be. 

A Reaumur szerint 20°-nál nagyobb hőség, melyben 
vizsgáinkat végeznünk kelle, újból is meggyőzött a felöl 
hogy csakugyan helyesebb a szünidőt mint hajdan julius és 
septemuer hónapokra tenni, mint növendékeinket s magun-
kat e csaknem kiállhatatlan melegben sütni főzni, s a szü-
lőktől azt kívánni, hogy aratásukat félbenhagyva, siessenek 
gyermekeik vizsgáit meghallgatni. 

Zárünnepélyünkkel az idén házi Ünnep is volt össze-
kötve, mint a megboldogult derék nevelő születésének 
100-dik évében. Nem ön számára, kinek erről bizonyosan 
teljes tudomása van, de egynémely olvasója kedvéért, le-
gyen szabad e szent emlékű férfiú életrajzát pár sorban 
ide vennem. 

Az Erdélyben Bethlenben született Hari 1784-ben 
lépett be a szigeti tanodába correctori címmel, melynél nem 
is igényelhetett többet a 23 éves szerény kolozsvári növen-
dék. De itt mindenki bizalmát annyira megnyerte, hogy 

1787-ben, tehát három évvel belépése után a távozó Nagy 
Mihály helyébe ő választatott helyettes igazgatóvá, 88-ban 
pedig gr. Teleky József tanácsára, állandó igazgatóvá lön. 
De ez állomását ideiglenesen nem sokára elhagyá, hogy 
gróf Wartensleben fiai társaságában itthon gyűjtött tapasz-
talatait külhoniakkal is gyarapítsa. Négy évig tartott aka-
démiai pályája, — de minő 4 év volt ez! 1788—92-ig, az 
első francia forradalom borzalmasan tanúságos korszaka, a 
legdulóbb emberi szenvedélyek iszonyú jelenetei, melyek 
látása nem leheteti a nagyra termett ifjú lélekre hatás nél-
kül. Csak ezen vérfürdő közepében ismerte ki igazán, mily 
fontos azon hivatás : embert emberré növelni a szó neme-
sebb értelmében ! 

Nem csak lelkesedest, hanem megállapodott paedago-
giai elveket hozott haza, s főként azon erős meggyőződést, 
hogy a köziskolának is egyszersmind növeldének kell 
lennie, s annyi gondot fordítani a szív nemesbítése-, mint 
az értelem kifejtésére. 

Ez elv vezette egész tanári pályáján s oly sikerrel, 
hogy a szigeti egyszerű tanodának híre ment, s távol föld-
ről gyűltek a tanítványok kezei alá, — el annyira, hogy 
egyszerre szűkekké váltak az eddigi tanoda falai, s az isko-
lába felvételnek korlátokat kellett szabni a nagy szám 
miatt! 

Ekkor Hari maga lóra tilt s bejárván hajdani erdélyi 
patronusait összekéregette nagy részét azon pénznek, 
melyből a jelenleg is fenálló tekintélyes épület létrejött. S 
az ujan épült iskolába uj szellemet ültetett be, a humanitás 
s magasb műveltség szellemét. Évek hosszú során szol-
gálta e derék férfin e legszentebb ügyet, s ezrekre megy 
azok száma, kik szellemi lételöket neki köszönheték. Lehet 
mondani, azon magasb mivelődési génius, mely Marmarost 
ma is átlengi, s azon összetartó humanitás és honszeretet 
alkalmasint innen kapta forrását. 

Ennyit tett ö Szigetért, — de tett a köztudományos-
ságért is. Azon müvein kivül, melyek nyomtatásban megje -
lentek, sok kézirata maradt hátra, melyeknek követői és ta-
nítványi nagy hasznát vették. 

Illő volt tehát, hogy Sziget és Marmaros megemléke-
zett hü fiáról, kinek sírja jel nélkül, kopáron porlik a husztí 
temetőben. 

Az emlékére felolvasott és kinyomatott müvek jöve-
delme s közadományok lehetségessé teendik, hogy ha nem 
nagyszerű, legalább maradandó emléket tegyünk porai 
fölébe. 

És most néhány szót még iskolánk beléletéröl. 
Pártfogóságunk felszólitá a tanári kart, miként képzeli 

a 7-dik (tehát a régi 1-sö évi bölcsészeti) osztály felállítását ? 
A felelet az volt, hogy a lanári kar, a jelen tanrendszernek 
némi változtatásával ezt a jelen erőkkel (8 tanár) is kivi-
hetőnek tartja. És pedig e végből szükséges 1) Hogy az 
1-sö és 2-dik osztályban a régi osztályrendszer hozassék 
be s az órák száma annyira leszállittassék, (20—22) hogy 
azt egy-egy tanár tulterheltetés nélkül megbírja. 2) A 3-ik 
és 4-ik osztályban két tanár tanítson, hogy az osztálytanár 



<2~2) Pályázat tanári állomásra. 
A győri ág. ev. gyülekezet algymnasiumába a III. és IV. osztály tanárának állomására, 

melylyel valamint az iskolaigazgatóság, ugy azon kötelezettség is egybekapcsoltatik, hogy szükség ese-
teiben lelkész urakat a szószéken pótolja, ezennel pályázat hirdettetik. 

A hivatallal járó javadalmak: tisztességes szabad lakás az evang. paplakban; 600 ft. o. é. 
évi fizetés; 3 öl kemény és 3 öl puha tüzelőfa. 

Pályázni kívánók kellően ellátott beadványaikat f. é. september hó 15-kéig bérmentesen 
beküldeni sziveskedjenek. 

Kelt Győrött, 1861. Aug. 18-kán. A győri ág. ev. gyülekezet iskolai bizottmánya. 

Hirdetés. 
A győri ág ev. gyülekezet tanodájában a jövő I86V2 tanév f. e. september l-jével áll-be 7 

a midőn itt az ellenséges körülmények miatt egy ideig megszüntetett négy osztályú algymnasium is 
ujra megnyittatik. A távolabbról jölietők tekintetéből a gymnasiumi tanulók felvétele és beiratása 
september 15-ig kiterjesztetik. — Az algymnasiummal tápintézet is áll kapcsolatban és egy ezen 
tanodához kötött alapítványból ösztöndíj is reménylhető. 

Kelt Győrött, 1861. Aug. 18-kán. 
(1 — 2) A győri ág. ev. gyülekezet iskolai bizottmánya. 

OSTERLAMM KÁROLY pesti könyvárusnál (Erzsébettéren) épen 
megjelent: 

B á r ó P r ó n a y G á b o r , 
a magyarhoni evangelicus egyház egyetemes felügyelőjének 

arcképe. 
Természet után köre rajzolta Marasztom József 

Ara 1 forint. (Gyűjtőknek tiz példányra egy tiszteletpéldány.) 

Ugyanott megjelent és kapható: 
Balogh Péter ref. superintendens arcképe 1 forint. 
Gróf Batthyány Lajos arcképe 1 ft. ,, 
Esztergáig Elek, volt esperes arcképe (fényrajz) # 2 ft. „ 
Haan időszaki tábla a protestáns egyház történelméhez. 2 ft. „ 

Ugyanaz német nyelven. 
Kz 1848-cfe'H országgyűlés megnyitása Pesten, (fényrajzkép az eredeti kőnyomat 
után 3 ft. „ 
Máday Kár. superintendens arcképe 2 ít. „ 
Selyei és Harsányi prot. vértanuk arcképei 1 ft. 5 kr. „ 
Gróf Széchenyi István fényrajzképe 2 ft. „ 
Székács József superintendens arcképe 1 ft. „ 

Pályázat. 
A holdmezővásárhelyi helv. hitv. jelenleg 7 osztályra emelt gymnasiumban egy tanári á l -

lomásra, melyhez— egyelőre csupán a legközelebbi évben — az 1-ső év 2-dik osztályban reáltanok 
s a magyarnyelv előadása, és hetenkint 22 óra kötvék, évi átalány 700 aust. . ért. forint fizetés 
mellett pályázat nyittatik. 

Kik ezen állomást elnyerni óhajtják, iskolai s egyéb bizonyítványaikkal föl szerelt folya-
"knak f. évi september 15-ig beadására felkéretnek. 

jegyzendő, hogy az emiitett tanszak előadása jövőre ujjab rendezés alá jöhetend. 
A holdmezővásárhelyi helv. hitv. egyházi elöljáróság által• (1 — 2) 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballag! Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. 01. 



saját osztályában az óraszámnak % - d á t , s a másikban csak 
%-do t vegyen át. Tette pedig ezt a tanári kar részint azon 
okból, hogy a 3-dik és 4-dik osztályt a felsőbb osztályok-
ban megmaradandó szakrendszerhez szoktassa, részint 
azért, mivel a közelebbi félszázadban a gymnasiumok a 
reáltudományokból már annyit öleltek fel, hogy kívánato-
sabb, hogy már itt (a 3-dik és 4-dik osztályban) ezekkel 
oly egyén foglalkozzék, ki azok iránt nagyobb hajlammal 
és hivatással bir. A vallás tanítása azonban mindig az osz-
tálytanár t illeti, s a tanitotlt osztálylyal a 3-dik osztály ta-
nára más évben mindig átmegy a 4-dikbe a személyi foly-
tonosság kedvéért. 3) A felsőbb 3 osztályban szakrendszer 
alkalmaztatik, de ugy, hogy egy-egy osztályba háromnál 
több tanár ne járjon. 4) A német nyelv tanítása csak 
a 3-dik, a görögé csak az 5-dikben kezdetik meg. 

E tervet a pártfogóság ellenvetés nélkül elfogadta. 
Jónak láttam pedig ezt közölni azért, mivel tudom, hogy 
másutt is vannak ily krisisek, hátha valakinek az itt követett 
mód némi utasításul szolgálhat. 

Végre megemlítem azt is, hogy ugyanez évben tanári 
nyugdíjintézetünk is alakult s néhány száz forinttal már 
rendelkezik is. 

Nem tehetem le tollamat, mig tavalyi programmunk-
ban megpendített azon eszmémet, hogy közintézetünk 
gyűjteményeikre nézve cserét indítsanak, itt fel nem újí-
tom, azon ígérettel, hogy én ugyan, ha élek, jövő iskolai 
évben a mi felesleges kettőzött, vagy többszörös könyv, ás-
vány stb. példányaink jegyzékét közleni fogom s felszólí-
tom hazai iskoláinkat, hogy hasonlót tévén, illető patrona-
tusaikat e célszerű intézkedésre szükséges felhatalmazásra 
nyerjék meg. — M. Sziget 5-dik aug. 1861. 

P . Szathmáry Károly. 

AZ IGAZSÁG ÉS KÖZÜGY ÉRDEKÉBEN. T. NYIRI JÁ-
NOS ÚRNAK 

A protestáns egyházi és iskolai lap folyó évi 31. szá-
mának 988. lapján szóról szóra ezek mondatnak felölem : 

E lapok olvasói előtt ismeretes dolog, hogy alolirt t. 
Horváth S. lelkész úrral a Szarvason felállítandó tanítóképez-
de felett hosszasban vitatkozott, s végül fogadá, hogy miu-
tán t. lelkész ur állításait semminemmü okokkal sem támogat-
ta a további feleselésröl lemond. 

Egész higgadtsággal felkérem ezennel t. Nyiri urat 
mutassa ki értekezésemből azon sorokat, melyek azt igazol-
ják, hogy én csakugyan azért hagytam fel a vitatkozással, 
mert magamis beláttam, hogy állításaimat semminemű 
okokkal sem támogattam. Van-e az én cikkeimben csak 
egyetlen egy pontis, amelyből ilyesmit méltán lehetne kö-
vetkeztetni ? söt ellenkezőleg és azért búcsúztam el Ny. J. 
úrtól, mert az ellenem felhozott állításait eléggé megcáfol-
taknak tartottam, s mert minden további ingerültségnek 
véget akartam vetni. Különben, hogy kiáltószó a pusztá-
ban nen) voltam, s hogy az elhintett mag a kősziklára nem 

esett, legnagyobb bizonyság erre az a körülmény,mely sze-
rint Szarvason még ez idén egy szilárd alapra fektetett ké-
pezde csakugyan létesülni fog 

íme Uram J nem saját állításaink, hanem a közvéle-
mény határoz felettünk. E pedig akár az egyházi lapot, akár 
magát az életet tekintem is, inkább szól Szarvas mint Nyír-
egyháza mellett. 

Egy szó annyi mint száz. Szarvason tanitóképezdének 
lenni kell, mert Szarvas minden képezdei szükségleteket 
tekintve erre kiválólag van hivatva. És Szarvason tanítóké-
pezde fog lenni, mert Szarvas minden különös megerőltetés * 
nélkül ezt leghamarabb megteheti. 

Horváth Sámuel. 

Jul. 7-dikén folyt a vizsga Wittchen Aurél urnák Ie-
ánynöveldéjében Rozsnyón ugy, hogy mindnyájan nagyon 
megelégedtek. A jó feleletek, a szép irományok és rajzok, 
az elragadó szavalatok, és a csinos kézi dolgozatok, főké-
pen pedig a sikerült haladás az édes honi nyelvben legjobb 
beny omást idéztek elő. Két ügyes gymnasiumi tanár ur is 
s égit. Az uj iskolai évvel, mely sept. 9-kén kezdődik, az igaz-
gató ur egy piánot is kap, hogy azoknak, kik zenét is 
akarnak, tanulni alkalmasságuk legyen. Jó és elegendő 
kosztért 18 ftot. a tudományi és kézi oktatásért pedig éven-
k ént 50 ftot. o. é. előre minden félévben fizetnek. 

Az erdélyi evang. reformátusok egyházi főtanácsa fo -
lyó évi julius 28-kán s azt követő napokon Kolozsvárit 
népes nagy gyűlést tartván, több fontos tárgy mellett, az 
általa tanodai terv készítésére kinevezett bizottságnak nyom-
tatásban is megjelent szervezeti javaslatát is, a köz szent 
zsinat és a fötanodák arra tett megjegyzéseivel kapcsolat-
ban tanácskozás alá vetle. Az ország különböző részeiből 
összesereglett egyházi és világi nagy számú tagok a szer-
vezeti javaslatot csekély módosítással megállítván, annak 
hova-hamarábbi teljes s nagy részben már a jövő septem-
berben életbeléptetését, a tanodai előjáróságoknak kötelessé-
gükké tette. E szerint minden fötanodánál (hol olvasni nem 
tudók is felvétetnek) lesz 4 elemi osztály, ezen felül 6 kö-
zép tanodai (gymnasialis), 3 bölcsészeti, 2 jogi és egy vagy 
két helyen 2 hittani osztály. A mult iskolai évben 6-ik osz-
tályt végzettek lesznek az első bölcsészeti, a 7-dik osztályt 
végzettek a 2-dik bölcsészeti osztály hallgatói, a 8-dik osz-
tályt most végzettek, és igy az érettségi vizsgálatot csak az 
idén letettek, ha rendesen akarnak végezni, a 3-dik bölcsé-
szeti osztályba fognak lépni. A hittani előkészítő osztály el-
ső évét végzettek, lesznek első évi rendes jogászok; az elő-
készítő osztály 2-ik évét már végzettek pedig, a hittani 
szakba vételnek fel. 

A bölcsészeti három és a jogtani első osztály a leg-
közelebbi iskolai év kezdetén, már septemberben, minden 
fotanodánál u. m. N.-Enyeden, Kolozsvárit, M.-Vásárhelyen 
és Székely-Udvarhelyen) életbe fog lépni. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP H 

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

A lipót és szerb-utca szögletén földszint 

E L Ő F I Z E T É S I D I J : 
He lyben : 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. 

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 PROTESTÁNS KÉPES 1\APTAR 
1862-ik évre 

m á r m e g j e l e n t , 
• Szerkesztette és kiadta Dr. Ballagi Mór tanár. Nyolcadik évfolyam. Bolti á ra 50 kr. o. é. 

Következő tartalommal: 
I. Naptár. — II. Jeles egyházi férfiaink képtára életirásokkal: 1) Antal János volt ref. 

püspök,2) Eaubner Máté,superintendens, 3) Palóczy László, 4) 1. kézirat Vay József. — III. Az u j év napján, 
költemény Tolnai Lajostól. — IV. A magyar protestáns egyház rövid történetének folytatása, vagy 
„a protestánsügyi patens ; t ö r t é n e t e a ) az egyház és az állam, b) a magyar prot. egyház állapota 
1848 után, c) a Haynau-féle rendelet, d) a prot. egyház jogainak tökéletes megsemmisítésére célzó 
intézkedés, e) a bizalmi férfiak Bécsben, n) a sept. 1-ői nyilt parancs és az ezt követett ministeri ren-
delet, g) a császári nyilt parancs fogadtatása, h) a pátens visszavételét s a magyar prot. egyház régi 
jogait sürgető feliratok szelleme, i) gróf Thun oktatásügyi minister levele, k) a nyilt parancs megki-
sérlett foganatosítása, 1) az engedélyezett időn tul tartott egyházkerületi gyűlések, m) az egyház-
kerületi küldöttség Bécsben,) a január 10-iki ministeri rendelet. — V. Enyhülés, költemény Arany 
Jánostól .VI. A. g. . . . i egyházfi, beszély. — VII. Az öreg hárfás, költemény Szász Bélától. — VIII. 
Könyvészeti kalauz az okulni kivánók számára. — IX. Egy vén fához, költemény Rácz Miklóstól. — 
X. Házi tanácsadó gazdák és gazdasszonyok számára. —- XI. Karácsonyi ének, költemény Székács 
Józseftől. — XII. Balvélmenyek a térmészet országaiban, L. V.-től. — XIII. Honfidal, költemény 
Bajzától. — XIV. Az ember és viszonya a természethez. — XV. Hajnali kakasszóra, Dobos János 
gyermekimáiból. — XVI. Kalászok a nevelés és oktatás mezejéről. — XVII. Jeles mondatok.— 
XVIIII. Adomák. — XIX. Az erdélyi kölcsönösen biztosító magyar társaság. — XX. Protestáns 
egyházi és tanodái tiszti-névtár — XXI. Közönséges vásárok Magyar- és Erdélyországban. XXII 
Hirdetések. 

Gyűjtőknek 10 példányra 1 ingyenpéldány, ha innen vitetnek el a példányok, 2 ingyen-
példány adatik. Szerk. 

TISZTÚJÍTÁS AZ EGYHÁZBAN. 

A tisztujitás barátai a hivatalok minden há-
rom év utáni megújításának nem csekély előnyei 
gyanánt szokták felemlíteni: miszerint általa a 
teherré vált hivatalnoktól a nélkül, hogy a nyilt 
leléptetés által valaki magát compromittálná — 
szabadulni lehet; a kiévült hivatalnok helyét if-
jabb, erőteljesebb egyén tölti be ; a hivatal tisz-
tessége megosztatik több érdemesekkel, kik kap-

nak az alkalmon, ha előttök tér nyilván, az egy-
ház boldogitására minden erejüket kifejthetik; 
és ha tisztesség, jusson belőle másnak is; ha teher, 
segítse emelni más is. 

Azonban, ha vannak a tisztujitás mellett szó-
ló érvek, de vannak ellene küzdő erősségek is} 

melyeket egyházunk jelen forrási pontján ij 
rálni nem kell, nem szabad. 

Nem említve a korteskedés által elői< 



dor a vallás, történelem, földrajz és némely technicumok,— 
Nagy József a zenészet körébe tartozó tudományokat. 
Ezenkívül a városi mintakertész a kertészet, különösen a 
fatenyésztésben gyakorlatilag- oktatta a növendékeket. 

A képezdei tanulók létszáma, első és másod-éveseké 
összesen tett 28-at . Mivel a képezdére vonatkozó fentebb 
emiitett egyházkerületi határozatok ezen iskolai év elején, 
tehát akkor hozattak, midőn a harmadik évfolyamra átme-
nendö ifjak — számszerint 16-an — már tanítói állomá-
sokra mind kibocsáttattak, ezen évben még az intézetnek 
harmad éves hallgatói nem voltak. 

A magán felszólításokat nem számítva, ezen iskolai 
év lefolyása alatt 28 ref. egyház kereste meg a képezdei 
igazgatóságot részint rendes, részint segédtanítóknak k e -
belükbe leendő kibocsátása véget t ; de kibocsátható növen-
dékek annyi számmal nem levén, csak 1 9 - e n küldethettek ki. 

Foglaljanak helyt e rövid nyilvános tudósítás sorai 
közt azon jótékony adományok is, melyek a képezdei c é -
lok előmozdítására ezen évben befolytak. A nagy-körösi 
egyház 50 o. é. irtot utalványozott népiskolai könyvek 
megszerzésére oly célból, hogy a képezdei növendékek-
nek legyen módjok már iskolai pályafutásuk alatt megis -
merkedni a prot. népiskolai irodalom jelesebb termékei-
vel, s felhasználhassák ezeket tanáraik vezetése alatt 
önképzésökre, — 80. o. é. irtot rendelt a remanensek 
számára. — Egyházunk íogondnoka Bakos Ambrus ur 17 
frt 50 krt adott kitüntetésül s további ösztönzésül egy k é -
pezdei ifjúnak Gazdag Sándornak azon igyekezeteért , 
mely szerint tanulói minden kötelességének legpontosabb 
teljesítése mellett folytonos öntanulmányozás által készíti 
magát a tanítói hivatalra. — 8 frt 4 0 krt o. é. küldött be a 
sz. lászlói ref. egyház és ennek buzgó lelkipásztora t. Ke-
lecsényi Mihály ur ez évben is az intézet szükségeinek 
részben fedezésére. — Mindezekért az igazgatóság nyil-
vános köszönetét fejezi ki az adományozóknak. 

Végül midőn felemlítem, hogy a ki ezen tanitóképző-
intézetbe fel akar vétetni, tartozik az intézeti igazgatóság-
nál hitelesen kimutatni: a ) hogy a 16 évet betöltötte,.; — 
&) hogy legalább négy gymnasialis osztályt jó sikerrel 
végzet t ; — c) hogy erkölcsileg magát folyvást jól v i se l te ; 
•— d) hogy a tanítói pálya megválasztásában szüléi vagy 
gyámjai megegyeztek; — e ) ment legyen minden testi hi-
báktól, melyek a tanítói hivatalra képtelenné tennék: e g y -
szersmind tapasztalt tévedések és a hiábavaló idefáradás 
kikerüléseért figyelmeztetnem kell az illetőket, hogy a 
felvételnél a kiirt felvételi kellékeknek nem kizárólag egyik 
vagy másik pontja, hanem azok összeségének betöltése ad 
jogot a felvételre. Tehát azért, hogy valaki végzett 4 
gymnasialis osztályt jó s ikerrel , (ebben tévednek l e g -
többen), de a 16 évet be nem töltötte, nem számithat fe lvé-
telre. Épen a 16 év betöltése legelengedhetetlenebb kelléke 
a felvételnek. 

Az intézetbe lépni akarók komolyan figyelmeztetnek 
arra is, hogy jelcntkezésöket s személyes megjelenésüket 
semptember utolsó napján tul ne halaszszák. Nagy László, 

igazgató tanár. 

TANODAI ÉRTESÍTÉS. 

A kolozsvári ev. ref. fŐtanodában folyó évi septem-
ber l - j é n , az iskolai évnek szokott ünnepélyes kinyitása 
után, meg fog kezdődni a tanítás. 

Névszerint: 
1) A 4 osztályos elemi tanoda 1 - s ő osztályában a 6 

évet már betöltött kezdők vétetnek föl, a 2-dikban a már 
olvasni tudó egy évvel korosabb gyermekek, — s i g y 
tovább. 

2 ) A 6 osztályos közép-(gymnasial is) tanoda első 
osztályába fölvétetnek az elemi osztályok tantárgyait v é g -
zett 10 éves gyermekek s igy tovább. 

3 ) A 3 éves bölcseimi osztály 1 - s ő évébe lépnek az 
eddigi 6-dik gymnasialis osztályt végzett ifjak, kik azon-
ban, mielőtt fölvétetnének, folyó évi september 6-kán fe l -
vételi szigorlatot (subscriptíonis rigorosum) k e l l , hogy 
kiálljanak. 

A másodévi bölcsészeti tanfolyamba lépnek az eddigi 
7-dik gymnasialis osztályt végzettek. Hasonló folyó évi 
sept. 7-dikén tartandó felvételi szigorlat után: ezeknek 
főtantárgyuk lesz a szemléleti bölcsészet és a hazai tör-
ténelem. 

A harmadik évi bölcsészeti tanfolyam hallgatói l e s z -
nek az idén értettségi vizsgálatot kiállolt ifjak, kik a hazai tör-
ténelmen kivül bevégzendik az általuk még nem hallgatolt 
bölcsészeti tudományokat. 

4 ) A kétéves jogi tanfolyamnak , melyre rendesen 
csak a bölcsészeti tanfolyamot végzettek vétetnek f ö l , az 
idén csak 1 - ső évi folyama nyilik rneg. Ennek rendes hall-
gatói lesznek a volt előkészítő osztály 1 - s ő évét végzett 
ifjak. Azonban rendkívüli 1 - ső éves jogászoknak fölvétet-
nek az érettségi vizsgálatot már kiállott ifjak is; kik azon-
ban a rendesek javadalmaiban nem részesülendnek. 

Az első évi jogászok hallgatni fogják a még általuk 
nem hallgatott bölcsészeti tudományokon kivül: 

A honi köz- és magán-jogot, a honi pör rendtartást, 
törvénykezési irályt, a váltó- és büntetö-jogot. 

Az erdélyi ev. reformátusok méltóságos egyházi fő -
tanácsa rendeletéből tanodánk elöljárósága azokra , kik 
már régebben végezték ugyan a gymnasialis osztályokat, 
de módjuk és alkalmuk a hazai törvényeket hallgatni nem 
volt: jövő iskolai évre egy 1 éves rendkívüli tanfolyamot is 
nyit meg. 

Ebben a fönnebb elősorolt szorosan jogi tudományo-
kon kivül taníttatni fog még az észjog és átalános állam-
isme is. 

A jogi tanfolyamban tanítni fogják: a bölcsészeti tu-
dományokat tanár Nagy Ferencz , az államismét tanár Sámi 
László, a szorosan jogi tudományokat tanár Ocsvai Ferenc 
és főkormányszéki titoknok méltóságos Szentgyörgyi Imre 
űr. Tanodánk szűkös pénzviszonyai miatt legjobb i g y e k e -
ze te mellett sem lett volna képes az elöljáróság a jogi tanfo-
lyamot ily jeles tanerőkkel betölteni; de ahol a szükség 
legnagyobb, ott szokott a hazafi- b u z g ó s á g , tettre készség 
leghamarabb nyilatkozni. A fenntisztelt méltóságos titok-



szokott belzavarokat s pártoskodásokat, melyek 
egyházunk előhaladó hajójának útjába a fejlődés 
csendes processusán haragos habokat tornyosi-
tanának: felkérem a nyájas olvasót különösen 
egyházunk jelen átmeneti korszakának figyelem-
be vételére. 

A consistorialismus elavult formái közül 
most bontakozik ki egyházunk, s az igazgatási 
rendszerben a képviselet lép előtérbe. A képvise-
let a küzdő egyháznak nagyszerű vívmánya, illő, 
hogy e diadal után az ,,Eben ha ezer" pontnál 
kissé szünetelve, mig elmondanók: „mindeddig 
segítségül volt nekünk az Ur'S körültekintőleg 
tájékozzuk magunkat s nézzük ki a további hala-
dás irányát, nehogy egyházalkotmányunk mo-
zaikjába oly kockakövet illeszszünk be , mely 
ottan legalább—jelenleg, még helyt nem fog-
hat — és ha behelyeztük, ki is vessük ildo-
mosan. 

A tisztújítás követelménye szerint minden 
harmadik év lefolyása után, vagy a megpróbált és 
a sok jeles közt legjelesbnek talált hivatalnok 
tiszteltetik meg a kormányzattal, vagy egészen 
uj egyéneket hív meg arra a közbizalom. 

Első esetben számításunkból ki ne feledjük 
a versenyzés bekövetkezését. A versenytárs ma-
gát természetesen legjelesbnek tekintvén a jele-
sek közt, előre számit a három év letelésére, s 
oda fog működni titokban, hogy az egyház ked-
veltje iránt meghidegítse a közvéleményt, kinek 
útjába, nem tudni honnan, tövisek, kövek fognak 
előgördülni, innen szúrás, onnan bántás — sem-
miért ; mely nem várt hypocrisis csakhamar oda 
fogja vinni a hivatal canditatusát, hogy csendes 
elvonultságában keresse fel méltatlanul zaklatott 
békességét, „bene vixit, qui bene latuit." Pedig 
legjobbjaink közremunkálására soha nagyobb 
szükség nem volt, mint jelen korban, mikor 
annyi a teendő, intézendő, a sok gabonához oly 
kevés az arató! 

Mikor az egyháznak uj tisztviselőre van 
szüksége, bölcs tapintatáról bizton felteszsziik, 
miszerint emberét a sok érdemesek közül mindig 
feltalálandja, s bizalmával a legjelesbet ülteti be 
& megüresedett tiszti-székbe; a három év elmú-
lása után nehezen feltehető, hogy jelesb uj egyén 
álljon elő. ki a választók bizalmát teljesebben 
kiérdemelve, a bizalom nyíltabb karjain léphetne 

fel a kérdéses hivatal elnyeréseért, ez esetben a 
tisztújítás szüksége menten elenyészne, a mint-
hogy e szükséget egyházunk nem is érzette az 
apostoli kortól máig, tisztviselőit soha nem cse-
reberélte, zsinataink is ekkoráig mélyen hallgat-
nak ezen, egyházi életünkbe sehogy be nem illő 
divat-intézkedés felől; mert az egyház nekünk a 
tisztviselőkben nemcsak vezetőket, hanem a tyá-
kat is ad; megszoktuk már mi kormányon ülő 
férüainkban nemcsak az igazgatót félni, hanem az 
édesatyát is tisztelni, épen azért hivatalnokain-
kat az ős egyház példájára (Csel. 11, 30. és 14, 
23. stb.) a tudomány s tapasztalat közt őszült, 
példás kegyességű véneinkből választjuk. Hát 
már most a három ominosus év elteltével mond-
hatnók-e presbitereinknek: eddig atyáink valá-
tok, de ezután fiukká lesztek; nem fonák állapot-e, 
midőn azt az ékes koronát, melyet atyáink fejére 
szépen oda illesztett érdem és idő, mink, kegye-
letet nem ismerő kézzel letépjük, földre szórjuk, 
csak azért, mert nektik ugy tetszik. 

A tisztújítás követelménye szerint a másik 
esetet is fel kell vennünk, t. i. egészen uj egyéne-
ket hívhat meg kormányzatra a közbizalom. — 
Igen, de mig a tisztujításnak híre hamva sem 
volt, már akkor is nem élt-e az egyház jogával, 
miszerint a vénség s másnemű erőtlenség miatt 
tehetlenekké vált hivatalnokai helyébe helyette-
seket választott, meghagyván az érdemben őszült 
férfiak cimét s méltóságát, melylyel holtukig tisz-
teltessenek? — Nem olvassuk-e példáját az egy-
ház tevékeny eljárásának a hivatalt önkényileg 
folytató, s a náluk letett hatalommal visszaélő 
tisztviselők irányában V — Szabad legyen az em-
lékezetes Szentgyörgyi Sámuel borsodi esperes s 
egy személyben tiszáninneni első ref. püspök el-
len felvett eljárást előhoznom. A püspöki kor-
mányzás jogait kizárólagosan élvezni akaró 
Szentgyörgyi Sámuel ellen, hogyha jövőre is az 
ülnökök befolyása nélkül tenne egyben-másb;;n 
intézkedést, elvégezte a gyűlés, miszerint a fő-
jegyző minden felhívás nélkül — a régi gyakor-
lat szerint — azonnal hirdessen gyűlést, s az egy-
ház megcsorbított jogai haladék nélkül revindi-
cáltassanak. Az akkori főjegyző Nagymihályi 
Gergely e jogot valóban gyakorlatba is vette, s 
1741. jun. 7. S. Kereszturra gyűlést hirdetett, és 
a gyűlésben elnökölt is, hol a senior ellen felvett 



nok urat is ily hazafi-búzgóság vezette, midőn a váltó- és 
büntető-jog tanitását egy évre, a tanodai elöljáróság fe l -
kérésére, a haza- és nemzetnek való szolgálat szülte édes 
örömön kivül, minden egyéb díj nélkül, elvállalni szíves-
kedett. 

De még ezen hazafi-áldozat mellett sem képes a ta-
nodai elöljáróság, a tanoda újbóli rendezése által szüksé-
gessé vált terhes kiadásokat, a szüléknek gyermekeik ja-
váért áldozni kész jóakaratjuk igénybe vétele nélkül f e -
dezni. Ennélfogva elhatározta az eddiginél is mérsékeltebb 
tandíj aránylagos fizetését a tanodai szakok minden osz-
tályaira , ügy a rendes, mint a rendkivüli hallgatókra ki-
terjeszteni; a mely azonban a szegénységi bizonyítvány-
nyal ellátottakra nézve vagy semmi, vagy igen csekély 
összeg fog lenni. 

A fönnebbiekre, ügy a nem fizethetés esetében a 
község elöljáróitól a szokott szegénységi bizonyítvány 
megszerzésére előre is kívánom a tisztelt szüléket figyel-
meztetni. 

A beirás, mikor az első félévi tandíj is fizetendő, kez-
dődik folyó hó 29-én aluirtnál. 

Kolozsvártt, augustus 21-én 1861. 
Takács János, 

a kolozsvári ev. ref. tanodában 
igazgató. 

A. s. gömöri középtanoda igazgatósága s tanárai ré -
széről közhírré tétetik: miszerint Gömörmegye S. Gömör 
városában századok óta fönállott. eredményben gazdag, a 
legközelebb elviharzott gyászos 12 év alatt azonban kor-
mányi intézkedések által üdvös működésében meggátolt ág. 
ev. középtanoda uj alapítványokkal gyarapított, tápintézet-
tel ellátott, hamvaiból feltámadt s mint 4 osztályu középta-
noda, a tanfolyamot f. é. sz. Mihály hava 15-én megkez-
dendi, miről az illető t. c. szülék iskolai határozat értel-
mében ezennel tisztelettel értesíttetnek. 

Kelt S.-Gömörön, aug. hó 25-én 1861. 
Szontagh Bertalan, tanodai felügyelő. 

Rohaach Károly, tanár. 
Simon Endre, tanodai jegyző. 

A pesti ág. hitv. 5 osztályu gymnasiumban a beira-
tások f. é. sept. 12-ik és következő, a tanitás pedig 16-ik 
napján veendi kezdetét. 

Kelt. Pesten, sept. 5. 1861. 
Greguss Gyula, 

ez idő szerint igazgató. 

KÜLFÖLD. 

M1SSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

XIV. 

Legközelebbi levelem küldésekor azt gondolám, hogy 
már nem kell irnom, mig Moldvába nem indulok. S mégis 

ugy van. PIoestet az ottani egyházat és iskolát lehetőleg 
elrendezve, a tanítót minden szükségesebbekre, éneklésre, 
imádkozásra, predikálásra megtanítva hagytam el. Ottlé-
tem alatt intézkedtem, hogy két ref. magyar gyermek, kit 
szüléi oláhoknak adtak, visszahozassák a vidékről; mindkettőt 
visszakívántam, helyet kerestem nekik, hogy pár évig i s -
kolába járatván, magyaroknak megmaradjanak s becsületes 
ember váljék belölök. Ploeströl Pitestre siettem a már meg-
kezdett templomépitéshez. Bukarestben a nemsokára l e -
lendő iskolai közvizsgálaton,mely pár hét múlva voltmegtörté-
nendö, jelen nem lehetvén: ezen alkalommal megvizsgáltam 
az iskolát, mely Kiss József tanitó vezetése mellett szépen 
virágzik s 75 tanítványt számlál, kik között németek, oláhok 
s minderi más hitfelekezetüek vannak, növeltetvén az egyedül 
szent evangyéliom szellemében. Az itteni iskolahelyiség ki-
csiny levén,KoosFerenc lelkész buzgó társam az egyházi elöl-
járósággal azon igyekeznek, hogy nemsokára egy alkal-
mas iskolaépület építéséhez foghassanak, s e célra magok 
közt aláírási ivet bocsátottak szét s már eddig 10,000 pi-
asztert azaz 300 aranyat irtak alá, mely három év alatt 
fizettetik be. Bukarestben e mellett a templom is néhány év 
múlva egy mással kell, hogy felcseréltessék. Egy kőtemplom 
kell majd ide is, milyen most Pisteten épül. ü g y gondolkoz-
tam, hogy ha Isten megengedi, hogy Pitesten és Ploesten 
templom épül. ide forditandjuk pénzerönket, buzgólkodá-
sunkat, mely vajha most és akkor szégyenben ne hagyatnék 
a magyar és erdélyországi anyaszentegyházak által. 

Pitesten a templom falát már egy darabra felemelve ta-
találtam. Szegény hiveinkigyekeztek, a mennyire lehetett, s 
az épités ott áll, hogy a templomot ha pénzt küldenek önök 
még télig legalább fedél alá vehetjük. Most vásároltunk f e -
délnek valót Bukarestben pénz nélkül, jótállás mellett, azért, 
mert ha már megkezdtük, félben nem hagyhatjuk anyagi és 
erkölcsi nagy kár nélkül az építést. Hitelre hat hétig ad-
tak: kérem tehát önt különösen, mindent kövessenek el, 
hogy mentül elébb pénzt kapjak, hogy az én és az értünk 
jótállók becsülete hiányt ne szenvedjen. Ha Isten m jgsegit, 
hogy a templomot felépíthetjük, rajzát el nem mulasztom e l -
küldeni : hadd lássák önök, milyen az a kis Istenháza, me-
lyet ez idegen földön a magyar evangyéliomi buzgóság kez-
dett építtetni s végzi be építtetését. 

Fénz, pénz és harmadszor is pénz, mint egykor, ha jót 
emlékszem, Nagy Pál mondá a pozsonyi diétán; pénz, hogy 
szégyenbe ne maradjunk. Én utolsó krajczárornat is a 
templomépitésbe fektettem, s e mellett híveimmel rakosga-
tám, hordozgatám testi kezekkel is a követ a templomhoz. 

De majd erről később, most még csak egyet. 
Mind Ploesten, mind Pitesten felállítottam tanítóimmal 

a vasárnapi iskolát is, hol minden magyar ifjúnak erkölcsi, 
vallásos ápoljuk, ételét növeljük. Mivel csak most kezdődött, 
majd később szólok, ha szólhatok részletesebben, s ezt 
most csak azért emlitém, hogy nyilván legyen minden 
tekintetben Isten segedelmével való igyekezetünk. 

Ha a templomépitéstöl léhet, pár hét múlva indulok 
Moldvába, azaz ha pénz is lesz, mely felöl jó reménységem 
van, hogy ön és a magyar buzgóság, hidegség által törek-



nehézségek tárgyaltattak, s Szentgyörgyi S. kéz-
adással meg is igérte, hogy ezentúl az ülnöki 
kart nem mellőzve fogja igazgatni a dioecesist; 
ez ellent nem állván, majd midőn Szentgyörgyi 
1742. febr. 15-kére öntetszésileg Tornyaljára 
hirdete gyűlést, Nagymihályi Gr. febr. 15-kére 
A. Vadászt tűzte ki, s itt gyűlt össze és nem Tor-
naiján az egyházmegye, megjelent maga is 
Szentgyörgyi, s rendelkezései elrontatván, uj gyű-
lés helyiségéül marc. 14-kére Kazincz jelöltetett 
ki, hol Szentgyörgyi a s. keresztúri gyűlés ke-
mény végzését felíüggesztetni sürgetvén, kölcsö-
nös kiengesztelődés tekintetéből elvégeztetett, 
hogy ha a senior jövőre is netalán jogkörén ki-
vül eső dolgokat tenne: a főjegyző hirdessen 
közgyűlést, nem Ítéletet hozni a senior ellen, ha-
nem megvizsgálni, ha oly tényt követett-e el, 
melyet az esperesek gyűlésének panaszul méltó 
lenne felterjeszteni. E példa az egyház minden 
visszaélés ellen jogos és mindig gyakorlott ha-
talmát, de egyszersmind mindenkori kegyeletét 
is tanúsítja még tévedő tisztviselői irányában 
is, semmiről kevésbbé hallani akarván, mint a már 
egyszer arra érdemesített tisztviselőjét kivetkőz-
tetni hivatala méltóságából. 

No, de ha a tisztújítás elvileg elfogadtatik, 
akkor a lelépés a rendszabály kifolyása, s meg-
szégyenítéssel nem lesz összekötve. (! ?) 

Credat judeus Apella — mi azzal tartunk, 
hogy a hivatalát hiven, ha kellett, szigorúan ke-
zelt s helybenhagyó önérzete által édesen jutal-
mazódó hivatalnokra nézve mi sem lehetne e 
világon szivmetszőbb, mint a leléptetés három év 
után azon hivatali állomásról, melyet hűségével 
ékesített, melynek jövőre is megnyerhetése remé-
nyét már előre ölelte lelke helyeslő bírálatában. 
A ki szavaztatás által hivatalától elmozdított 
egyén, gyülekezetébe lépve — legyen ő annak 
papja vagy világi tagja, egyre megy — bizonyos, 
hogy a nép gúnymosolyával fog találkozni, min-
den arcról szemrehányást fog leolvasni, mintha 
minden száj ezt mondaná: no te ugyan megjár-* 
tad — megmértek, könnyűnek találtak és 
kiszavaztuk szépen! — Annak, ki becsületére 
féltékeny — pedig ki ne volna az, az ily keserű-
en üdvözlő találkozás halálos tőr lenne szivébe, 
ki magát bántva érezvén, egészen elfoghideged-
ni az egyháztól, s annak további gyámolitásától 

vissza fog vonulni mindenkorra, sőt ha jól szá-
mit, kérdés : ki fogja-e magát tenni csak e g y -
szer is választói szeszélyének, elfogadja-e azon 
hivatalt, melyről három év után könnyen le fog 
szállíttatni; legjobbjaink csak azért sem válla-
landják a hivatalt, nehogy három év után attól 
megfosztassanak, ez elvonulás pedig egyházunk 
jelen fordulati korszakán mennyi kárt hozna zak-
latott egyházunkra! 

Végre a tisztújítás most még igen korai, s 
az idő-előtt-születés kora halálát rejti magában. 
Ugyanis az eddigi rendszernél fogva a hivatal 
kezelése az élethossziglani tisztviselők feladata 
volt, kik a kormányzat rendszerét s szellemét el-
sajátítani szaktudományul választották, a mire 
pedig csak szorgalom s hosszas gyakorlat után 
juthattak el. — A tisztújítás szerint a hivatalno-
kok változása s ujulása gyakran előfordulanc], de 
hát feledjük-e, hogy az egyház coordinálva 
nincs, s az egyházkormányzat hosszas tanulmá-
nyozást igényel, miután kánonkönyvünk van is, 
nincs is, és a kormányzat szövevényes kérdései-
nek megoldásában mindenkor kánonokra támasz-
kodni nem lehet, mert először nincsenek is ösz-
szeszedve s szentesítve, és igy hátuk megett ott 
a sok kibúvó ajtó ; másodszor meglevő rendsza-
bályaink egymással is többször ellenkezvén, a 
kormányzat bizton vezető szálait gyakorta vál-
tozó tisztviselőink kezükbe nem adhatjuk; har-
madszor, szereztetésük az idő s helyi körülmény 
jellegét viselvén magukon , a kérdéses esetre nem 
alkalmazhatók, — és igy a gyakran megujulő 
tisztviselők mire fognak támaszkodni ? mi fogja 
őket segíteni a csombókos tárgyak megoldásá-
ban? Nem egyéb, mint a huzamos gyakorlat á l -
tal szerzett kormányzói avatottság s az egyház 
szelleme-, vágyai-, küzdelmeivel közeli ismeret-
ség. Ezen avatottságot igényelhetjük-e a minden 
harmadik év után megújítandó tisztviselőktől? 
e közben mily könnyen elveszíthetik idő előtt 
népszerűségüket, annyira, hogy a választók elé-
gedetlen része sokalni fogná a három évet is, s 
menekülni kívánna oly tisztviselőjétől, kit talán 
a hosszasb kisérlet s avatottság később a köz-
kedvesség koszorújára érdemesíthetett volna. 

Nem hibázunk, ha állítjuk, miszerint a tiszt-
újítás szükségességét is nem egyéb körülmény, 
nem annyira a hivatalnokok visszaélése !§tb.? 



vésimben nem hátráltatnak! Adja Isten hogy, igy legyen s 
hogy még a jöhető harcz és vihar közt is ne feledtessék el 
a szétszórt bujdosók nagy lelki insége s elhagyatottsága! 

Pi test , aug. 16. 1861. 

Czelder Márton. 

R É G I S É G . 

AZ EGRI BASÁNAK LEVELE A ROZSNYÓI PLÉBÁ-
NOSHOZ. 

Mi hatalmas és gyüzhetlen Császárnak, Eger várának, 
Tisza és Duna közöt való Hellyeink és Hadaink gondviselő 
Ura és Parancsolója, Tekintetes és Nagyságos Vitézlő Ali 
Basa- Fő Hadnagya, Vitézlő Kara Ibrahim Aga. 

Te megnevezet Rosnyón lévő s lakozó Pápista Pap, an-
nak elölte lévő Hatalmas és Vitézlő Bassától, és Egri Vitézlő 
Déványosunk egyenlő akarattyábtíl, hit Levél ereje által, 
Rosnyó Városában jöttél lakni, és ott mind ez ideig hatal-

mas Császárunk hivséges árnyéka és erős karja alatt b é -
kességben laktal: most pedig magadban felfuvalkodván, 
tígy itéled, hogy immár ez Országban az hatalom és biro-
dalom te reád szállott, és ugy tselekeclnél mint akarod és 
hatalamaskodol erőszakkal, az szegénységed akarod pusztí-
tani, és hitekbü! kitéríteni, az országot rontani, a két ha-
talmas Császárok kárára. Miért békét nem hadsz, hogy 
kiki maga hitében éljen, mellyikben született? Hanem most 
te erőszakkal akarod másokat hitekből kitéríteni, kiért 
Isten megbüntet. Azért ha fejed, életed szereted, a s z e -
génységnek békét hagy, hogy kiki éljen hitivei, mint ez 
ideig, és hatalmasságodnak véget vetvén, illyen dolgoktiü 
meg-szí iny, és élj békével, mivel hála Istennek vannak 
Eger Várában olly vitézlő s hatalmas Urak, a kik neked 
parancsolnak, mert ha békét nem akarsz hadni a s z e g é n y -
ségnek, másképen beszélyunk veled, avagy hogy jöj bé és 
felelj meg, hogy te magadat hodolatlannak tartván, és erő-
vel hatalmaskodó!, avagy hogy a nálad lévő hitlevelet s ie t -
ségge l küld be, és magadat is lassan lassan kézben kerítvén 
tselekedetednek jutalmát veszed. Mert el-hid, medig Eger vá-
rat az hatalmas és gyözhetlen Török császár bírja, addig 
olly Pap embernek nem engedtetik az birodalom, avagy hitre 
hajtogatás. írattatott Eger Varaban die 27. április 1663. 

ADAKOZÁS. 

NT. SZERKESZTŐ UR ! 

A mult napok egyikén, a dél előtti szünidőt tiszte-
lendő Czelder Márton ur egyik missioi levele olvasásával 
töltöttem tanítványaimmal; — mely alkalommal egyet mást 
elmondva a missióról, adakozásra szóllítottam fel őket. 
Adakoztak is szegénységüktől telhetőleg. Miután adako-
zási készségükkel engem mintegy megleptek, megígértem 
nekik, hogy az adott mennyiséggel együtt neveiket is köz -
lendem n. t. szerkesztő úrral. 

Az adakozók ezek: Szekeres Juliánná 10 kr; Leány 
Juliánná 14 kr; Badócs Zsófia 4 k r ; Győri Zsófia 4 kr; 
Krób Róza; Krób Pál 10 kr; Szújkó Sándor 1V2 kr ; Sóti 

Zsófia 2 kr; Török Zsófia 1 % kr ; Jó Julianna 6 kr; Hanga 
József 3 kr; Bóli János i y 2 k r ; Kázmér Julianna 4 kr; 
Ambrus Mária 10 kr; Konyhás János 3 kr; Logyó Ferenc 
3 % k r ; Csőri Mária 10 k r ; Krób Lajos 10 kr; Badócs R e -
beka 4 kr; Szabó Zsófia 3 kr ; Bozsó István 2 % kr; Paku-
szi Sándor 2 kr ; Pécsi Zsuzsánna 4 kr; Török Ferenc 3 kr ; 
Köröm Sándor 1 % kr; Baka Julianna 7 % kr; Gondi F e -
renc 6 kr; Beremeni Ferenc 3 kr. — Ez összeghez adok 
1 frt 5 % krt , — s így összesen küldök az oláh missióra 
2 frt -50 krt o. é. 

Nagy-Harsány, aug. 23-án 1861. 
Krób Pál, 

reform, tanitó. 

H I R D E T É Í S E I K . 

Figyelmeztetés és kérelem. 
Azokat, kik jelen 1861-ik évi Prot. naptárakat vitettek el és még 

ez ideig sem a pénzzel, sem a megmaradt példányokkal be nem számoltak, 
tisztelettel felszólítom, hogy számadásaikkal, illetőleg a pénz és a netán 
megmaradt példányok beküldésével ne késsenek. 

űr. Ballagi Mór. 



mint inkább az egyház rendezetlensége hozta 
fel a napi kérdések terére; nem volt szabályzó 
codex az igazgatásban s igy a tisztviselő hiva-
tala kezelése közben közmegelégedésre nem mű-
ködhetett; a dolog lényege s természetes fejlemé-
nye hozza tehát magával, hogy mielőtt a tiszt-
ujítás elvét elfogadnék, előbb az egyház coordi-
náltassék, s ha ez megtörtént: elhárul azonnal a 
tisztújítás behozatalának válságos kérdése; mi-
előtt a betegséget orvosolnék, korábban az azt 
előidézett okokat kell elhárítanunk. 

Ne feledjük ama körülményt se, miszerint 
tisztviselőinknek jelenleg az egyház még fizetést 
nem adhat, s a kik hivatalt vállalnak, tiszteletből 
fogadják, becsületért folytatják azt ; s ily körül-
ményben mondhatnók-e kegyeletünkre méltó 
tisztviselőinknek: elmúlt a három év — lépjetek 
le! — ők a jelenleg nagyon is praecarius kor-
mányhelyen nemes önfeláldozással működnek, 
mi pedig azt nem méltányolva, egyszerűen ki-
mondanánk nekik : „fiat altér." ? 

Ugyanazért tekintsük egyelőre nagy ered-
ményül, gazdag vivmányul a képviselet szeren-
csés behozatalát és azután . . . coordináljunk; — 
egy nyáron elég egy izben szedni gyümölcsöt 
fáinkról; az egyház életében a percek évekből, 
az évek századokból állanak; mirevaló a rohanó 
sietség ? A vágtatva haladás nagy port ver s fel-
borítja a szekeret. Engedjünk csendes, de annál 
biztosb forrást az egyháznak, mely á benne rej-
lő erökkeli csendes tusakodásában eléb-utóbb 
előteremti, a mire szüksége van, de ki is veti, a 
mi nem belé való. Makiári Pap Lajos. 

ISKOLAÜGY. 

RÖVID NÉZETEK A TANÍTÓI ÉRTEKEZLETEKRŐL 

E lapok f. évi 17-ik számában közzétett ref. görgény- , 
egyházmegyei ápril 9 -kén tartott átalános tanitóértekezlet-
röl irott tudósításomra, egyházmegyegyülés i megbízatás 
folytán tiszt. Szabó József úrtól ugyan a prot. Egyh. és 
Isk. lap 28-dik számában egy cáfolócikk jelent meg, mely-
ben leírja részletesen egyházmegyénknek a tanilás és n e -
ve lés ügyében már évek előtt tett intézkedéseit. Fölemlíti, 
még az 1848 előtt kiszabott szigorú iskolai fe lügyelését a 
lelkészeknek, — é s : hogy tanitóértekezletünk 1858-ban 

felállíttatván, azóta évenként pontosan megtartatik; s tiszt, 
körlelkész urak a tanitók segítésére már a szükséges utasító 
tankönyvekről is gondoskodtak és gondoskodnak, stb. Mind-
azok után, mik ott elősorolva vannak, nincs mit mondanunk 
egyebet , mint, hogy azok az utolsó betűig szent igazak: sőt 
az iskolai elöljáróság üdvös intézkedése onnan is kitetszik, 
hogy egyházmegyénkben a kisebb egyházakban is — a l é -
lekszámot tekintve, aránylag mindenütt nagyszámú iskolás 
növendékséggel találkozunk. 

S ezzel egész tisztelettel ki is jelentem, hogy én 
világért sem az egyház-iskolai elöljáróság intézkedéseit , 
eljárásait kívántam kétségbe vonni, Isten mentsen a hálátlan-
ságtól ! . . . jól tudom én, hogy mi azt nem vagyunk képesek 
e léggé méltányolni, — mult cikkemben értekezleteinknek 
— mint mely ínég uj, még kezdő — külalakján s ugy 
irányáni kevés változtatását, javítását ohajtottam kifejezni. 

Midőn a cáfolat részletes taglalását mellőzöm, l e h e -
tetlen, hogy egyet mégis meg ne említsek: azt tudniillik, 
hogy midőn én tanitóértekezletröl és csupán tanítókról b e -
széltem, egy sem vala tanitótársaim közöl, ki, bármi úton 
ellene szólott volna; pedig többen, legalább a jobbak,tudák 
és tudják ma is, sőt épen helyesnek, célszerűnek vélték ők 
is értekezleteinket illető hírlapi felszólalásomat, — 

Előbbi levelemben azt igérém, hogy értekezleteinkről 
elmondom egyszerű nézetemet; addig is tehát, mig valaki 
egy rendszeresen kidolgozott javaslattal állana elő, itt e 
néhány sorban bátor vagyok e kis igénytelen véleményt 
közzétenni. 

Gyakran merülnek fel üdvös eszmék, melyektől a 
korszerűséget senki sem tudná megtagadni; s mégis hosszas 
idők multával is caak igen nagy bajjal testesülhetnek meg. 
Ilyen a tanitói értekezletek eszméje. Többfelöl hallhatjuk a 
kedvezőtlen hirt, hogy a tanitói értekezletek sok helyen oly 
éihetlenek, hogy alig képesek tengődni, vagy épen már 
egy pár esztendei fönállás után jobb életre is szenderültek. 
Pedig bizony ezen egyet len mód az, melylyel az iskolatani-
tás érdekében olcsó áron vagy épen ingyen legtöbbet 
nyerhetünk. Igaz. hogy vannak, s hála Istennek, naponta 
szaporodnak iskolatanitóink, kik az idővel haladni vágyva 

— örömmel tanulmányozzák a különféle nevelés-oktatási 
közlönyöket és könyveket; de hányan vannak, főleg falu-
helyeken, kik a napi szükség, kirivó szegénység által fö ld-
höz szegeztetve, szellemi éldeletre még gondolni sem képe-
sek ! . . . s ezekre nézve nemde mannává válnék koronkint 
e g y e g y kis barátságos utasítás a tanítás mikéntjéből ? — 
És miáltal érhetjük el ezt inkább, mint jól rendezett tani-
tói értekezletek által. 

Értekezleteink szervezését illetőleg két kérdést állítok 
fe l ; e lőször: miként szabjuk meg annak külalakját? — és 
másodszor : mi irányban haladjunk értekezleteinkkel, v a g y -
is, miről értekezzünk ott ? 

Az első kérdésre nézve határozzuk m e g azt, hogy 
értekezleteink, — három hónapban egyszer tartva, — 
évenként négyre szabassanak. A negyedik legyen mindig 
átalános tanitói értekezlet , hol az egyházmegyei tanitók 
mindnyájan megjelenjenek. A más három fiók- vagy ré sz -
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Gyűjtőknek 10 példányra 1 ingyenpéldány, ha innen vitetnek el a példányok, 2 ingyen-
példány adatik. Szerk. 

Pályázat. 
A holdmezővásárhelyi helv. hitv. jelenleg 7 osztályra emelt gymnasiumban egy tanári ál-

lomásra, melyhez— egyelőre csupán a legközelebbi évben — az 1-ső és 2-dik osztályban reáltanok 
s a magyarnyelv előadása, és hetenkint 22 óra kötvék, évi átalány 700 aust. . ért. forint fizetés 
mellett pályázat nyittatik. 

Kik ezen állomást elnyerni óhajtják, iskolai s egyéb bizonyitványaikkal fölszerelt folya-
modványaiknak f. évi september 15-ig beadására íölkéretnek. 

Megjegyzendő, hogy az emiitett tanszak előadása jövőre ujjab rendezés alá jöhetend. 
A holdmezövá.sárhelyi helv. hitv. egyházi elöljáróság által• (2 — 2) 

Hirdetés. 
A győri ág ev. gyülekezet tanodájában a jövő I86V2 tanév f. e. september l-jével áll-be , 

a midőn itt az ellenséges körülmények miatt egy ideig megszüntetett négy osztályú algymnasium is 
ujra megnyittatik. A távolabbról jöhetők tekintetéből a gymnasiumi tanulók felvétele és beiratása 
september 15-ig kiterjesztetik. — Az algymnasiummal tápintézet is áll kapcsolatban és egy ezen 
tanodához kötött alapitványból ösztőndij is reménylhető. 

Kelt Győrött, 1861. Aug. 18-kán. 
(2 — 2) A győri ág. ev. gyülekezet iskolai bizottmánya. 

E N G E L é s M A K T D E L L O K T Á L 
Pesten, Egyetem-utza 2. ssáiu. Megjelent és kapható, ugy mint minden könyvkereskedés által, BESZÉLYEK, 

irta E m i l i a . 2. kötet ára 1 frt 50 kr 0. é. 



letes értekezlet lenne, mégpedig olyformán, hogy minden 
részletes értekezlet a szomszédos megyékből összegyűlt 
négy tanitó által tartassék meg. — Egyházmegyénkben 
van összesen 36 iskolatanitó, s igy (négyenként) épen kilenc 
osztályt képeznének.*) Hogy melyik osztályban kik legyenek 
sorozva tanítóink közül: a nt. egyházmegyei consistorium 
vagy az átalános értekezlet határozná el egyszer minden-
korra, v a g y : évenkénti változtatással. Véleményem szerint, 
továbbá, a fiókértekezletekre való összejövetel nem mindig 
egy helyen, hanem váltogatva történnék, egyszer egyik, 
máskor más tanítónál, — és nem is ünnep- vagy szünnapo-
kon, hanem, ha lehet, ép oly időben, mikor az iskolázás is 
foly, hogy igy a kéz alatti tárgyat gyakorlati téren, az i s -
kolában is meg lehessen próbálni. — Hogy a fiókértekez-
letek mely hónapokban és napokon tartassanak : a nt. e g y -
házmegyei zsinat rendelné e l ; valamint azt is, hogy a 
helybeli lelkész ott, hol tartatik az értekezlet , azt befolyá-
sával, tanácsával lelkiismeretesen elősegítené. — 

A második kérdésre nézve nagy merészség volna 
határozott ösvényt mondanunk; erre nézve a körülmények 
a legjobb utmutatók. Iskoláink különfélekép levén rendezve 
— nagyon különböznek egymástól. Vannak népiskolák, hol 
2 — 4 tanitó működik, s vannak olyanok, és legtöbben, hol 
egy tánitó tanit kicsit, nagyot, fiút, leányt; s ily körülmények 
közt a tanácsadásba mélyen bele kellene ereszkednünk, ha 
minden esetet ki akarnánk emelni, azt azonban átalánosan 
megjegyezhetjük, hogy a fiókértekezleteken a lehetőségig 
ugyanazon állomásban levő tanítók tanácskozzanak együtt; 
igy például, népiskolai 2-dik, 3-dik, 4-dik osztályos tanitók 
külön-külön, tehát hasonosztályu tanítókkal; s épugy kezdő- , 
vagy olvasnitanitók ismét együtt, — mert ellenesetben a 
tanitók egymáson sem segíthetnének, s a közügy sem so -
kat nyerne általuk. 

De minthogy az egy tanítóval ellátott népiskoláink 
vannak legtöbben, ez esetet legalább pár szóval érintsük. 
A beszéd- és értelemgyakorlatokat — melyek első nélkü-
lözhetlen tárgyak a kezdő gyermekeknél — most mellőzve, 
minden esetre első helyen az olvasni-tanitás módszerének 
megvitatása lenne. Évek óta már többen igen sokat segítet-
tek, könnyítettek az olvasni-tanitás módszerén, de az még-
is annyi kitalálnivalót hagyott fenn, hogy ina is bátran e 
tárgy foglalhatja el főfigyelmünket, s e tárgy mindig 
oly fontosságú leend, hogy olvasni tanitó társaink min-
dig erre fektethetik vitatkozásuk fösulyát. — To-
vábbi tárgyak lehetnek fokonkint: írás, mi mindenesetre 
az olvasással összekötendő; számítás, egyszerű természet-
rajz, erk. beszélyek, ének- stb. tanítások megvitatása. Ha 
ezeken s több ezekhez hasonló kezdő gyermekeknek való 
tárgyakon végig haladtunk: átléphetünk a tanitás eszközei 
alkalmazásának megbeszélésére is , mint: jutalom, dicséret, 
feddés, büntetés, kitüntetés stb., melyek egyszersmind ne-
velési eszközök is. Említenem sem kell, hogy tanácskozá-
sunk alá egyszer csak egy tárgyat veszünk fel, s azt tisz-

* ) Csak például hozom fel, mert kijelentem, hogy én nem 
indítványt, de véleményt közlök itt. G. L, 

tába hozva, mehetünk fokozatosan a többiekre. De ö s z -
hangzás kedveért az is jó lenne, ha az átalános értekezlet 
mindig kiszabná előre, hogy mely tantárgy vagy tárgyak 
legyenek azok, mikről a fiókértekezletek tanácskozzanak, 
hogy igy aztán a következő átalános értekezleten még 
egyszer együtt megbeszélve, másra térhetnénk át. 

Az átalános értekezletre nézve még annyit: hogy az 
mindig az öszi hónapokban tartatnék meg, hogy igy min-
den tanitó valamely teljesen megvitatott tárgygyalmehetne 
szembe a rendesen mindenütt őszszel kezdődő iskolai 
évvel. 

Ennyit most röviden egyszerű nézeteimből, de újból 
megjegyezve, hogy én ezzel nem indítványozni óhajtók, és 
nem is azért mondám el, mintha valami uj dolgot tárnék 
elö, el voltak ezek beszélve már régen nem egyszer : de 
azon reménynyel, vajha egykét pályatársam leendne, ki 
némi figyelemre méltatja. 

Szász-Régen, julius 31. 1861. 
Gergely Lajos, 

ref. tanitó. 

BELFÖLD. 

BÉKÉS-BÁNÁTI EGYHÁZMEGYEI GYŰLÉS. 

Egy kinyomott jegyzőkönyv fekszik előttem, a békés-
bánáti egyházmegye f. évi jun. 18. 19. 20-dik napján nt. 
Elekes András s .-esperes és n. Lónyai Menyhért s . -gond-
nok urak kettős elnöksége alatt Öcsödön tartott gyűlése 
j .-könyve. Őszinte örömmel üdvözöljük a tisztelt egyház-
megyét e téren, és annyival inkább, mert mint a 9 sz. a. ha-
tározatból látjuk, j.-könyvét a kerületben minden testvér-
egyházmegyéknek megküldetni rendelvén, a szellemi érül-
közés kapuit az eddigelő, mondhatnók, egymástól teljesen 
elszigetelten álló testvér-egyházmegyék közt megnyitotta. 
Ha ez intézkedés csak egy századáhl elébb tétetik, óh mi 
sokkal több egyháztörténelmi adatok hiteles birtokában 
lennénk ma. De a jó intézkedés sohasem késő. Azonban 
bárha köszönetet szavazunk is a tisztelt egyházmegyének 
e kezdeményezésért, ne vétessék sértésül azon óhajtásunk 
kijelentése, vajha az egyházmegyei gyűlések kinyomott j . -
könyvei ne csak azon kerület, de a többi tes tvér-egyház-
kerületek s megyéknek is legalább egy példányban m e g -
küldetni a következő gyűlésen szinte elhatároztatnék. Rop-
pant erkölcsi, szellemi horderejű leendne — legalább sze -
rintünk — a prot. egyház belélete fejlesztésére ez üdvös in-
tézkedés. Hisz ma az egyházmegyék, mondjuk ki nyíltan, 
nem is ismerik egymást. 

Gyűlés napja reggelén, mint látjuk, a Sz.-Lélek s e -
gítségül hívása végett nyilvános Istentisztelet tartaték a 
templomban a helybeni hívekkel egyetemben. Vajha i g y 
történnék ez mindenütt, nemcsak az egyházmegyék, de az 
egyházkerületeken is. Mi voltunk szerencsések már a t. 
egyházmegyében máskor is ily istentiszteleten jelen l e -
hetni, és lelki öröm foglalta el keblünket, midőn a tisztes 



< RÁTH MÓRNÁL, Pesten a v a s t u s k ó h o z megjelent: 

B Ö L C S É S Z E T T A N . 
1-ső kötet: 

Tapasz t a l a t i l é lek tan 
(mint előkészítő a sajátlagos bölcsészeihez) 

2-dik javított kiadás. 
Irta f Á E G A J Á N O S , 

a nagykőrösi lyceum e. i. igazgatója, a magyar nemz. akadémia tagja. 
Ara 1 forint. Azelőtt megj elent: 

SZENT TÖRTÉNELEM. 
Az isteni üdvintézmény történelmi kifejtésének rendszeres előadása, 

mint az egész keresztyén vallástan mellőzhetlen alapja. 
Kurtz H. I. Lesebuch der heil. Geschichte cimü munkájából a reform, egyház hitelveivel is 

öszhangzásba hozva. 
Átdolgozta T A T A Y A N D R Á S 

hittanár. 
Ára 1 f t . helyett c s a k 5 0 k r . 

A sajtó alól ezen hóban kikerülnek: 
Gonczy Pál latin nyelvtana. 
Gönczy Pál vezérkönyve a latin nyelv tanításához. 

Könyvkereskedésem mentül is az iskolai ügynek különös figyelmet szentelendő és magát a tanférfiak to-
vábbi szíves pártfogásába ajánlja. 

OSTERLAMM KÁROLY pesti könyvárusnál (Erzsébettéren) épen 
megjelent: 

B á r ó P r ó n a y G á b o r , 
a magyarhoni evangelicus egyház egyetemes felügyelőjének 

arcképe*. 
Természet után köre rajzolta Marasztom József 

Ara 1 forint. (Gyűjtőknek tiz példányra egy tiszteletpéldány.) 
Ugyanott megjelent és kapható : 
Balogh Péter ref. superintendens arcképe 1 forint. 
Gróf Batthyány Lajos arcképe ' 1 ft. „ 
Es ztergály Elek, volt esperes arcképe (fényrajz) 2 ft. „ 
Haan időszaki tábla a protestáns egyház történelméhez. 2 ft. „ 
Ugyanaz német nyelven. 
Kz 1848-c?^?' országgyűlés megnyitása Pesten, (fény rajzkép az eredeti kőnyomat 
után 3 ft. „ 
Máday Kár. superintendens arcképe 2 ft. „ 
Sélyei és Harsányi prot. vértanuk arcképei 1 ft. 5 kr. „ 
Gróf Széchenyi István fényrajzképe 2 ft. „ 
Székács József superintendens arcképe 1 ft. „ 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. aa. 



atyák, az egyházmegye kormányzói templomba beléptük-
kor a jelenlevő s a bejöttek előtt tiszteletből fölállott h i -
vek szemeiben itt s ott könyeket is láttunk ragyogn i ; 
mert mint a vallás, az Ur háza iránti szeretet, az atyák 
iránti tisztelet kegyeletes zálogait tekintŐk azokat. A 
templomi imát a helybeni léikész t. Sós Dániel ur v é -
g e z t e ; a gyűlést megnyitó imát pedig annak egyházi elnöke 
nt. Elekes András s . -esperes ur. Most a gyűlés némely 
határozatai: 

1) Elnöklő segéd-esperes a gyűlés tagjait üdvözlő be -
szédében Lónyai Menyhért s . -gondnok s Tisza Lajos e g y -
házmegyei v. tanácsbiró urakat, kik mint országos kép-
viselők, roppant teendőik közt is megjelentek munkálni az 
Ur háza dicsőségét, különösen kiemeli. Valóban szép prot. 
nagyaink gondjait s karjait egyfelől a szorongatott hon, 
másfelöl viszontagságos multu prot. egyházunk hányatott ha -
jója körül s kormányrudjain látni. És nincs ok ott a szülő, 
az erkölcsileg, szellemileg s anyagilag tápláló anyának, — a 
hon s egyháznak, okvetlen elkövetkezendő boldog jövője 
iránt aggódni, hol azok szent érdekei támogatására oly 
szeplőtlen jellem s annyi jóakarattal gazdag férfiak, mint 
az emiitettek, állnak minden pillanatban készen. 2 ) Espe-
resi jelentés szerint a kebelbeni minden egyházközségek-
ben, a határőrvidéken katonai parancs allatt álló debell iá-
csai egyházat kivéve, mert itt, mint halljuk, a katonai s z i -
gor, az 179°/ , . évi 26. s az azóta keletkezett törvények dacára 
i s semmiféle egyházi rendelkezést érvényre emelkedni 
nem enged, — a presbyteriumok a népképviselet elvei 
szerint s alapján az előre megállapított szabályok értelmé-
ben, mint az egyházi cselekvények komolysága igényli, 
ékesen és szép renddel szerveztettek. Azonban némely 
egyházakban nagy részvét lenség mutatkozott a presbyte-
rek választásában; másokban pedig az ugy nevezett „érte l -
mesbek osztálya" egészen mellőztetett; mig ellenben vo l -
tak egyházak, hol ugyanezek osztályából kitűnő szavazat-
többséggel választattak presbyterek. Igen helyesen f igye l -
teti az egyházmegye%z egyházközségek választóit más 
alkalommal az értelmesbek iránt, kiket nélkülöznünk az 
egyház kormányzatában sem nem lehet, sem nem szabad, 
több figyelem és méltánylás tanúsítására. Szeretjük hinni, 
hogy e f igyeltelés nem leend, adják a magasságos egek, 
ne is legyen pusztában elhangzó kiáltó szózat. — 3) A 
népképviseleti presbyteriumok megtörtént szervezése kihir-
dettetvén, s . -esperes ur alkalmat vett s . -esperesi hivatalá-
ról azon ok miatt, mert a közelebbi évben öt ért g y e n g e 
szélhűdés következtében, testi s lelki erejét annyira m e g -
g y e n g í t e t v e érzi, hogy hivatalának, oly sikert eszközlőleg, 
mint óhajtaná, meg nem felelhet, végkép lemondani — 
s hátralevő napjait csendes magányban eltölteni. Az ur 
oltára körüli hü szolgálat s az egyházmegyei közügyei lel-
kiismeretes kezelésében megőszült s . -esperes ur vég leges 
lemondását azon áldáskivánat közt, hogy a gondviselés ér-
demben őszült Simeonunknak tegye a csendes magányt 
oly varázshatásuvá , mely megrendült testi erejét s e g é s z -
ségé t újra fölfrisitse s drága életét az emberi élet l e g -
v é g s ő határaig terjeszsze, — elfogadta. Mivel pedig fenálló 

gyakorlat szerint az esperes választását, a főtiszt, e g y h á z -
kerület szokta elrendelni a lemondás oltani elfogadása 
után, addig lelépő t. esperes ur közkívánatra hivatalát 
folytatni Ígérkezik. 4 ) Mint aggódnak jövőjök felöl a csak 
imént sülyedezö hajón levők, midőn látják, hogy az a kor -
mányos, ki vihar dühöngése közt lépett a kormánypolcra, 
kisegíteni s partra juttatni a hullámok megroncsolta hajó-
jukat, ennek épen tatarozása eszközlésbe vételekor lép le 
az öt oly méltán megillető, arra oly igen érdemes kor-
mánypolcról : ugy tükrözték elő magukat az aggodalom s z á -
lai minden jelenlevők arcain, s . -gondnok Lónyai Menyhért 
ö nagysága ezen nyilatkozata hallására : „Mivel az a testü-
let, mely engem a diszes s általam kegyeletes feladatáért 
nagyra becsült s . -gondnoki hivatallal megtisztelt, nincs 
többé, — köszönetet nyilvánítva a bizalomért az eddigi 
együttmunkálásért, most ugyan az egyházmegyei , l e g k ö -
zelebbi alkalomkor pedig az egyházkerületi gyűlés előtt 
s.-gondnoki hivatalomat leteszem." E lemondást csak azért 
találta elfogadhatónak az egyházmegyei gyűlés , hogy azon 
dicsőségből, melyet a magukat kiegészített előbbi presby-
teriumok örök időkre biztosítottak magoknak az által, mert 
a legtisztább magyar jellemek, a leghívebb protestánsok 
egyikét, Lónyai Menyhért ö nagyságát, öszhangzó szava-
zataikkal ezen egyházmegye s.-gondnokának a l e g n e h e -
zebb napokban elválasztották, a most alakult népképviseleti 
presbyteriumok is részesülhessenek, s annak bizodalmuk 
nyilvánításával osztályosai lehessenek. Azonban s . -gondnok 
ur a közkívánatra az uj választásig, — mely nem választás, 
hanem a határtalan bizodalom s tisztelet megújítása leend, 
— hivatalát megtartani nyilatkozók. * ) 5) Egyházi s világi 

* ) Épen midőn e sorokat irók, közöltetik velünk a makói 
egyházközség minden kebelbeni egyházközségekhez 
intézett levele, melyben ezek felhivatnak a főtiszt, 
egyházkerületi gyűléshez folyamodni az iránt, hogy 
ez s . -gondnok ö nagysága lemondását ne fogadja el, 
hanem öt uj választás nélkül jelentse ki s . -gondno-
kunkul, Lónyai Menyhért ö nagysága iránti tisztelet s 
ragaszkodást illetőleg ezen 5 megyében fekvő e g y -
házmegyénkben nincs első, nincs utolsó, hanem e 
tekintetben egyenkint és egyházközségekkint mind-
nyájan a legelsők vagyunk. E felhívás a makói e g y -
házközség mondhatlan tisztelete s vonzalma jeléül v é -
tethetik ; de azt, hogy a szilárd jellemet nyilvánított 
óhajtást a szavazat eredménye bevárásától elvonja, 
nem hiszszük. E sorok irója a közelebbi egyházmegyei 
gyűlés előtt egy hónappal ily nézetét nyilvánitá egyik 
barátjának :Énszeretném,ha egy egyházközség felhiná a 
kebelbeni egyházakat, hogy nyilatkoznának részint 
küldötteik által, részint levélben, hogy a bekövetkezni 
hitt lemondás esetében Lónyai Menyhért ur lemon-
dása, uj választás alá bocsátása ne fogadtassék el. Vá -
laszul nyertem: sohasem helyeselné n. Lónyai Meny-
hért a közbizodalom ily módoni praeoccupálását. Gon-
dolkoztam, s igazat adtam barátomnak. Hisz emlékez-
hetünk, mikép s .-gondnok ur még ezt az inditványt 
sem engedte határozatba menni: csak azért fogadtatik 
el lemondása, hogy tér nyíljék a képviseleti presby-
teriumok előtt bizalmuknak szavazataik általi ny i lvá-
nithatására. Várjuk be a szavazatok eredményét. Mi 
hiszszük, h o g y ö ngysga is ezt tartja a bizodalom l e g -
biztosb hévmérőjéül.; Közlö. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - É S K I A D Ó -

h i v a t a l : 
A lipót és szerb-utcaszögletén földszint. 

E L Ő F I Z E T É S I D I J : 
He lyben : 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. 

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. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

A PROTESTÁNS KÉPES NAPTAR 
1862-ik évre 

m á r m e g j e l e n t . 
Szerkesztette és kiadta Dr. Ballagi Mór tanár. Nyolcadik évfolyam. Bolti ára 50 kr. o. é. 

Következő tartalommal: 
I. Naptár. — II. Jeles egyházi férfiaink képtára életirásokkal: 1) Antal János volt ref. 

püspök, 2) haubner Máté, superintendens, 3) Palóczy László, 4) 1. kézirat Vay József. — III. Az uj év napján, 
költemény Tolnai Lajostól. — IV. A magyar protestáns egyház rövid történetének folytatása, vagy 
„a protestánsügyi pátens t ö r t é n e t e a ) az egyház és az állam, b) a magyar prot. egyház állapota 
1848 után, c) a Haynau-féle rendelet, d) a prot. egyház jogainak tökéletes megsemmisítésére célzó 
intézkedés, e) a bizalmi férfiak Bécsben, n) a sept. 1-ői nyilt parancs és az ezt követett ministeri ren-
delet, g) a császári nyilt parancs fogadtatása, h) a pátens visszavételét s a magyar prot. egyház régi 
jogait sürgető feliratok szelleme, i) gróf Thun oktatásügyi minister levele, k) a nyilt parancs megki-
sérlett foganatosítása, 1) az engedélyezett idon tul tartott egyházkerületi gyűlések, m) az egyház-
kerületi küldöttség Bécsben,) a január 10-iki ministeri rendelet. — V. Enyhülés, költemény Arany 
Jánostól .VI. A. g. . . . i egyházfi, beszély. — VII. Az öreg hárfás, költemény Szász Bélától. — VIII. 
Könyvészeti kalauz az okulni kívánók számára. — IX. Egy vén fához, költemény Rácz Miklóstól. — 
X. Házi tanácsadó gazdák és gazdasszonyok számára. — XI. Karácsonyi ének, költemény Székács 
Józseftol. — XII. Balvélmenyek a térmészet országaiban, L. V.-től. — XIII. Honfidal, költemény 
Bajzától. — XIV. Az ember és viszonya a természethez. — XV. Hajnali kakasszóra, Dobos János 
gyermekimáiból. — XVI. Kalászok a nevelés és oktatás mezejéről — XVII. Jeles mondatok.— 
XVIIII. Adomák. - XIX. Az erdélyi kölcsönösen biztositó magyar társaság. — XX. Protestáns 
egyházi és tanodái tiszti-névtár — XXI. Közönséges vásárok Magyar- és Erdélyországban. XXII 
Hirdetések. 

G-yüjtőknek 10 példányra 1 ingyenpéldány, ha innen vitetnek el a példányok, 2 ingyen-
példány adatik. Szerk. 

STATISTIKAI ADATOK A HEVES-NAGYKUNSAGI EGY-
HÁZMEGYÉRŐL KÍSÉRŐ ÉSZREVÉTELEKKEL. 

Folyó év julius hava 2-ik napján tartatott Kisújszál-
láson a heves-nagykunsági egyházmegyének képviselői köz-
gyűlése, főleg azért, hogy az egyházmegyei hivatalnokok-
nak még a martius 2-kán Turkeviben történt átalános le-
mondása következtében megüresedett helyek betöltésére 
akkorára rendelt és be is jött szavazatrejtö leveleik az egy-
házaknak felbontassanak. Mi lett az eredmény, meglátható a 
„Prot. és Iskolai lap" 28-ik számában. Épen ezen függő-

ben léte miatt a leendő esperesnek, az egyházaknak szo-
kott évenkinti canonica visitatiója is, melynek alkalmával 
szoktak az egyházaktól általadatni esperesi kézbe a kü-
lön féle cim alatti adományok, ez idei tavaszról elmarad-
ván : azok is e gyűlésre rendeltettek behozatni. Ámbár pe-
dig az idő rövidsége miatt esperes ur e bevételekről való 
számadást el nem készíthette, és annálfogva a gyűlésnek 
fel sem mutathatta: mindazáltal történt arról is egy-két 
szó, mely alkalommal alulirt megemlítette s illetőleg indít-
ványozta az efféle adományoknak célszerűbben, egysze-
rűbben, igazságosabban vagy legalább méltányosabban és 



tában, mennyiben ezeket a kellemes és kellemetlen hor -
dozza s épen ez föltételezi a fegyelmet." 

„Másfelöl a fegyelem közrehatás. Nevezetesen min-
den ijpvelés azon tényen áll, hogy az engedelmesség az 
ifjúságnak valami természetes , függés-érzetének ered-
ménye. Tehát az ifjúság állandó akaratirányzatának te-
kinthetjük, hogy engedelmes; az engedetlenséget pedig 
ugy nézhetjük, mint akaratának pillanatnyi félbenszakadá-
sát Ha már a növendék azon paroxismusokat, melyek öt 
a fegyelem ellen láziták, az engedelmesség állandó törek-
vésével összehasonlítja : látja, hogy ama múlékony, az ö 
lényéhez nem tartozik, folytonos törekvéseivel ellenkezik, 
tehát szenvedő állapot, önmunkásságának félbeszakadása. 
Azon állapotban, melyben a szenvedélyek nyomják, magát 
rabnak érzi. A fegyelemnek tehát a szabadságérzethez 
kell fordulnia. Ezen érzetnek föl kell ébredni, ha a fegye-
lem helyes Tapasztaljuk, hogy a liberális ifjúságnál a 
szigornak azon foka nagy sikerrel használható, mely az 
illiberálisnál felette káros. Itt a fegyelem mint büntetés 
ha t ; mert az ifjúság érzi, hogy neki idegen akarat szerint 
kell idomulnia s nem magáé szerint. Épen azért a neveltebb 
ifjúságnak az észszerű szigor nagyon tetszik, mivel érzi 
abban a képző elemet s önszabadságát inkább biztosítva 
ismeri." Erziehungslehre 766—769. 1. 

íme tehát a fentebbi vonásokból láthatni, hogy a fegye-
lem nem erőszak, nem büntetés, nem a növendék nyakába 
sulyosodó szigor; hanem azon csendes lelki hatalom, mely a 
gyermeknek,az ifjúnak szépen belsejéhez fér,annak érzelmét, 
gondolkodását, akaratát, mint ezeknek valóságos és tulaj-
donképeni eleme, teljesen az egyén szellemében fejleszti, 
növeszti. A titkok ezen titkához a tanulmány karikára fű-
zött minden kulcsával sem lehet hatolni, mert az egyén a 
maga külön-és önállásával, empiricus alakjában a tudo-
mány terén kivül áll. Altalános érvényű fegyelmi határo-
zatokat egy katonai intézet számára uniformisokként szabni 
lehet, de iskolára, hol szabad és erős jellemeknek kell te-
remniük — soha. 

Ez azonban világért sem azt teszi, hogy tehát a tanitó 
minden elméletnek, minden tudománynak hátat fordítson, 
söt inkább szükség, hogy a fegyelem elméleti egyetemes 
törvényeiben tökéletes jártassággal birjon, mert a különös 
épen az egyetemesben fut össze s innen árad szét a növelő 
egyéniségén keresztül a specialitasokra. A növelőnek a 
gyermek és ifjú világ jeleneteit, foglyosabb tüneményeit 
búvárolnia kell, az anthropologia és psychologia nélkülöz-
hetlen. Ezenkívül „bár csak egy különszak mestere lehet 
s kell is, hogy legyen, mégis szükség, hogy a tudomány 
egész világába benézett legyen s szaktudományi álláspont-
járól mindenfelé nyilt és szabad tekintettel birjon." Gymna-
sial-Pádag. v. Dr. Kari Schmidt 271. I. 

De mindezek felett az egyéniséget, a kiváló szemé-
lyiséget kell, hogy hangoztassuk. Ebben van azon titkos 
erő, bűvös hatalom, mely a gyenge lelkeket a maga körébe 
sodorja, azokat áthatja s felettök ellenállhatlanul uralkodik. 
Krisztus bizonyosan nemcsak elvont értelemben vett tudo-
mányával, de különösen rendkiviili személyiségének saját-

ságaival, egyéniségével hatott. Avagy nem látjuk-e, hogy 
egyik ember épen azt mondja, azt csinálja, mit a másik, s 
lehet tanultabban, mégis amaz csekély eredményt lát, ez 
dus sikernek örvend. Tehát az egyénben van valami, mi 
egyenlő cselekvés mellett a siker felett oly elütöleg dönt. 
Ilyen valaminek tartom a kedélyt. Ez a működő élet alapja, 
azon alapszín, melyen az élet nyilatkozatai, mint megannyi 
szines vonások, igy vagy amúgy veszik ki magukat. A ke-
délyt az életben általában, de különösen a tanítóban szeren-
csés befolyású, hathatós erőnek ismerem. 

A kedélyből emelkedik ki a szeretet. Szükség, hogy 
az emberben minden oly lény felé, kiről az Istennek képe 
sugározik, szeretet sugározzék vissza; de különösen a ta-
nitó az, kiben a növendék iránti szeretet sarkalatos erény. 
Igaz, hogy testben, lélekben fejletlen tanitványcsoport az ő 
gyámoltalanságában inkább szánni, mint szeretnivaló, de 
szeretni kell bennök az isteni csirát, a jövendőt, a melyet 
hirdetnek. E szeretetből folyik ama nemes csirafejtésének 
vágya, vagy a tanítói hivatás iránt való szeretet. „E szere-
tet nem a huzamos iskolatartás iránt való természeti haj-
lam, mely gyakran gépiességgé válik; nemis azon törek-
vés, mely hiúságból vagy becsvágyból a növendékeket egy 
vagy más tanágban jó előrenyomni igyekszik: hanem a 
nevelői működés kedvelése, mely a mint Jean Paul mondja: 
a minden gyermekben rejlő eszményi embert kiszabadítani 
törekszik." Encyclopadie des gesammt. Erziehungs u . Un-
terrichtwesens, herausg. von I{. A. Schmid. 2. B. Erziehung: 
G. Bauer. 

A mi pedig a nevelő érzelmét, tevését lankadatlan 
erőben tartja, ez erőt mind jobban feszíti, az, az istenség-
hez, e minden erők erejéhez szorosan kapcsoló hit. E nél-
kül a teher alatt könnyen roskadó emberi erő valóban 
nagy és eredményeiben állandó munkát végezni nem képes. 
Ily nagy munka pedig a növelés. 

Azon nemzet már, mely a fegyelmet a növelésben 
nagy erélylyel és szerencsével gyakorolja s mely e rész-
ben különös figyelmünket érdemli: az angol. Wiese ezt 
írja : „Angliában azon véleményben vannak, hogy a növe-
lésben az ismeretek szerzése másodrendű dolog, melyhez 
az élet alkalmat nyújthat; de hogy az ifjú ezen alkalmat 
megragadni, felhasználni tudja, erre kell már korán jelle-
mét képezni, mert ebben való mulasztások későbben pótol— 
hatlanok." Alább igy szól: „Az angol életrajzokban ritkán 
találtam, hogy az ifjúi életben nagy szorgalmú tanulásról, 
tudományos törekvésekről stb. lett volna említés; annál in-
kább az indulatokon való uralkodásról, az akarat szilárd-
ságáról, rettenthetlenségröl, csekély siker mellett is türe-
lemről és kitartásról/ ' Deutsche Briefe iiber engl. Erzie-
hung v. Dr. Wiese, Berlin 1855. 44., 45. 1. 

Ezeket pedig nem beszéddel, nem leckével, hanem 
ténynyel, élöpéldával lehet tanítani, ilyen a tanitó egyéni-
sége, azért ama rövid, de mindent kifejező elv az angolok-
nál : „not meausures but men", azaz, nem szabály, hanem 
ember. Valóban az angol tanitó azon van, hogy a növendék 
inkább általa, mint töle tanuljon. „Ugy tetszik nekem, szól 
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a 13 egyházmegye közt 2-dik helyen álló, inert mintegy 
100,000 lelket számláló egyházmegyénk rangjához illőb-
ben való rendezésének, szervezésének szükséges voltát. 
Indítványom nem lön ugyan pusztában elhangzó szózat, de 
nem is tárgyaltatok érdemileg, hanem utasíttattam annak 
formulázására és a majd tartandó egyházmegyei közgyűlés 
eleibe igy leendő előterjesztésére. Ez szerintem helyesen 
történt és én ebbe tökéletesen bele nyugszom. — De sőt 
tovább akarok menni! Önnek, igen tisztelt szerkesztő ur, 
becses lapjaiban óhajtóm és kérem ide vonatkozó észrevé-
teleimet közrebocsátlatni, hogy ekképen mind az illetőknek 
több idejök legyen ezt megfontolni, s ha ugy tetszik, meg-
rostálni, mind a többi egyházmegyéknek, közelebbről az 
egyházkerületbelieknek, ha ezekben netalán valami jó, kor-
szerű, életrevaló eszmével találkoznának, alkalmuk legyen 
azt saját körükben felhasználni és körülményeikhez alkal-
mazni. Hogy pedig adataimnak kellő és hiteles alapja le-
gyen, julius 20-kán és igy akkor, mikor már az adományok 
befolyhattak esperes úrhoz, tőle mint barátomtól elkértem 
és meg is nyertem, a begyült adományoknak általa készí-
tett táblás kimutatását. Most tehát menjünk a dologra. 

Előttem fekszik hát a nevezetes tábla, melynek első 
rovatában az egyházmegyékbeli 24 egyházak nevei állanak, 
sorban, betűrenddel, kezdődvén azok T. Abádon és vég-
ződvén Déva-Ványán. Rovat ezenkívül van 15, melyek kö-
zül 11 állandó és minden egyházra tartozó, 4 pedig csak 
alkalmi vagy rendkívüli, vagy legalább nem minden egy-
házat és nem mindenkor kötelező. 

E rovatokra nézve az esett értésemre, hogy ezek 
nem minden egyházmegyében ugyanazok. 

Nevezetesen: hogy van olyan tractus több, hol a r e -
currenseknek, siketnémáknak, erdélyi, szigeti, losonczi 
iskoláknak, stb. sőt még a debreczeni főiskola tápintézeté-
nek sincs külön rovata. Én ezt semmiképen sem helyesel-
hetem ! mert miért adjon valamely egyházmegye oly célra, 
melyre a másik semmit se ad ; vagy em$ rpásik miért ne 
adjon azon célra, melyre amaz ad ? Ez rendhiányra mutat, 
a mellett igazságtalan is, kivált az ugyanazon egyházkerü-
lethez tartozó egyházmegyék között. Szerintem az egyház-
kerületnek meg kellene határozni, melyek legyenek az ál-
landó rovatok, melyek alól annakutána egy egyházmegyé-
nek se szabadna magát kivenni. De még azokon kivül az 
időközben felmerülő s a superintendens ur által körözte-
tett segedelemkérö egyházak és egyének rovatainak is ott 
kellene egyenként és külön-külön találtatni. Ennélfogva 
azt sem látom egészen helyén, hogy a siketnémák, vakok 
és tébolyodottak, e három különintézet számára, valamint 
az erdélyi, szigeti és losonci iskolák számára is csak egy 
közös rovat van megnyitva. 

De tartsunk már szemlét a mi egyházmegyénk rova-
tai felett. 

1-ső helyen áll itt az úgynevezett Agentia. Ez ha j -
dan a protestáns hitfelekezetek közös ügynökének, ágen-
sének díjazására adatott: ma pedig jelenti az egyházke-
rületünk közhivatalnokainak számára való fizetés összegét. 
I t t van tehát helye megemliteni, kik ezen hivatalnokok és 

miképen dijaztatnak. — Ezek tehát a Debrecenben 1859-
dik augustus havában tartott egyházkerületi gyűlésnek 
124-ik számú határozata szerint a következő személyek: 

1) Superintendens. Dija 800 o. é. frt. Ha pedig nem 
debreceni pap, akkor még felül adunk utazási (t- i- Debre-
cenbe a közgyűlésekre, a miből az látszik kijönni, mintha 
másutt nem is lehetne tartani*közgyülést) költség fejében 
100, szállásolási költség fejében 300 forintot. 

2) Főjegyző (kétségkívül a papi részről) 400 o. é f. 
Ha nem debreceni pap, akkor a gyűlésnek ideje alatt az es-
peresekkel egyenlő napidijt huz (azaz 3 o. é. forintot.) 

3) Al- vagy segédjegyzö, 200 forint, minden dijak-
rai igénytartás nélkül. 

4) Irodavezető, 400 forint. 
5) írnok, 350 frt. 
6) Pénztárnok 200 frt. 
Ezekhez járulnak az esperesi napidijak, (13 esperes, 

25 nap évenkint 3 forintjával) körülbelül 1000 frt., és az 
irodai kiadások körülbelül 300 ft. — E szerint az egyház-
kerületi közszükséglet kívánna 3650, vagy bizonyos esé-
tek előállásával 4127 forintot. — De mivel adhatják magukat 
elő előre nem láthatott szükségek, azonkívül az agentialis 
pénztár adóssággal is van terhelve : tehát az egyházkerület 
szükségesnek látta az agentiára megkívántató összeget 
körülbelül 4500 o. é. forintra tenni. — Az agentialis cassa 
ezelőtt a híveknek azon adakozásából szokott gyűlni, me-
lyet ők az egyházkerület rendeléséből az évenkint hatszor 
urvacsorálás alkalmával, filléreiknek a perselybe, vagy in-
kább a templomajtóban levő ládákbai hányása állal gyako-
roltak. E szokás ezentűlra is meghagyatott. De mivel a ta-
pasztalás azt mutatta , hogy ez az önkénytes adakozás még 
az eddigi sokkal kisebb fizetésű hivatalnokok díjazására és 
egyéb szükséges kiadásokra sem volt elegendő, — inert hi-
szen épen a miatt van terhelve e pénztár adóssággal is, — 
tehát elkerülhetlennek látta az egyházkerületi gyűlés, hogy 
a fentemlített öszveg a 13 egyházmegyékre a lelkek 
száma vagy a népesség szerint, egyházi-adóképen vettes-
sék ki. Ennélfogva az 1859-iki névtár szerint, lévén egy-
házkerületünkben kerekszárnmal 750,000 lélek, esik egy-
re-egyre % o. kr. s így jön be 4488 o. é. frt. Ez öszveget 
az egyházkerület az egyes egyházmegyékre is kiosztván, 
belőle a heves-nagykunsági egyházmegyékre is , mint a 
mely kerekszámmal 98,000 lélekből áll, rovatott 582 frt. 
Az egyházmegyékre eső ilyetén summának az egyes egy-
házakra való kivetése pedig maglikra hagyatott az egyház-
megyékre. 

Állapodjunk meg már itt egy kevéssé! Azt kérdhetné 
valaki, hogy mivel az egyházmegyéknek is vannak közhi-
vatalnokai és saját költségei, vagy kiadásai, az ezeknek hi-
vataloskodása is nem kevés fáradsággal j á r , hát ezeket dí-
jazta vagy díjazza-e a tractus ? Ha nem díjazta, miért nem 
díjazta? és ha díjazta, valljon méltóképen díjazta-e? — Én 
a többi egyházmegyékről nem szólok, mert azok körülmé-
nyeit nem isinerem, hanem a heves-nagykunságiról tudok 
annyit, hogy itt csupán az esperes , főjegyző és ülnök volt 
díjazva; az első 20, a 2-ik 10, az ülnökök fejenként 3 *o-



Wiese, — mintha a tanitó mondaná: nézd, mit teszek, mig 
Németországban: halld, mit mondok." Id. munka. 

Most már üniskoláinkra tekintve ugy találom, hogy azokban 
sem a távol- sem a közelmúltban a felmutatott értelemben 
vett fegyelemre kellő gond nem fordíttatott. Nálunk, mint 
másutt is, hajdan,talán jelenben is, azon paedagogikai tévedés 
uralkodik, hogy a növendékre a tudás alapjáról minden ol-
dalra lehetséges hatni, ez alapon a képzést teljesen be le-
het végezni. Igaz, hogy a tudomány az akaratot sem hagyja 
egészen érintetlenül, de azt mint külön elem, fejteni, kiké-
pezni nem képes. Az akaratnak saját tápszere van, s vala-
mint a mértani érzéket a történelmi érzék mivelésével nem 
lehet kifejteni: ugy az érzelmet, az akaratot sem a tudás 
gyarapításával. Jóval csekélyebb baj, ha a morál nincs 
önállólag a doginatica mellett, mint ha fegyelem hiányzik a 
tanítás mellől. 

Hogy pedig sem hajdan, sem a közelmúltban gymna-
siumainkban a fegyelem nein gyakoroltatott, ennek oka 
épen nem a tanítókban, hanem a rendszerben fekiitt. 48 
előtt legtöbb gymnasiuinban a tanítóság 1 — 2 évi időköz 
után kézről kézre járt s többnyire csupán tanításból állott. 
E bolyongó vándorállapotban a tanítással járó növelés 
ügyének egészen senki nem szentelhette magát. Ily hely-
zetben a gymnasium az egyháznak olyanforma alkatrésze 
volt, mint a lépcsözet az emeletes háznak, arravaló, hogy 
rajta felebb mehessünk. Vidéki intézetekben fegyelmileg 
hatni azért sem lehetett, mert 3 — 4 osztálynak egy tanítója 
volt ki minden idejét tanítással tölté. 48-után pedig azért 
nem, mert egy osztálynak 3 —4 tanítója volt, amott a száraz-
ság, itt a nagy esőzés pusztította el a fegyelem plántátját. S 
épen az annyira fontos fegyelmi tekintet parancsolja azt, 
hogy a gymnasiumi alsó folyamatban sem a tanárok az osz-
tály nyakára, sem az osztályok a tanár nyakára ne szapo-
rittassanak. — Igy lehetséges lesz nemcsak tanítani, de 
mi ennél fontosabb: nevelni s az iskolai körben a fegye-
lemmel uj világot nyitni. 

Most már bevégzem cikkemet azon óhajtással: vajha 
a fentebb mondott elvek nálunk az iskolaügy rendezésé-
nek e korszakában helyet találnának. Csak azon elvek vezér-
lete alatt léphet az iskola azon pályára, melyen mind az 
egyházi, mind a politicai életre határozó befolyással hathat, 
s csak igy lesz, hogy a nemzet jövendőjének nem csak 
irott jogokban és törvényekben, hanem a lelkek mélyében 
leend örök tartóssági! alapzat vetve. 

Bihari Imre, tanár. 

SELMECBÁNYA. Ev. községünkben felsőbb leány-
iskola mai napig nem létezik. A helybeli leányok rendesen 
11— 12-dik évökben kilépnek az elemi iskolákból és ha 
folytatólag magán vagy tanításban nem részesülhetnek,nagy 
költség mellett idegen Ieánynöveldében nem tanulhatják 
meg azt, mit tőlük is honunk haladása kiván, — ugy otthon 
magukra hagyatva, nincs alkalmuk a mindennapi foglalko-
zások közt ismereteik gyarapítására. Felsőbb leányiskola 
tehát községünk mélyen érezhető szüksége! Szándékom, e 

szükségnek némileg, mint azt a viszonyok megengedik, 
megfelelni. Hogy t. i. a helybeli, vagy idegen leányoknak is, 
kik az elemi tanfolyamot bevégezték, alkalmuk legyen meg-
kezdetett, de még koránsem bevégzett oktatásuk folytatá-
sára: elhatároztam magamat, Massányi tanár ur egybemü-
ködésével e. é. sept. első napjaitól kezdve a jelentkezőknek 
a szükséges tantárgyakat és pedig részint magyar, részint 
német nyelvben előadni. Női munkák készítése, valamint a 
zene megtanulására is elegendő mód találkoznék városunk-
ban. A t. c. szülék, kik talán e tekintetben bővebb tudomást 
akarnak nyerni, méltóztassanak becses leveleiket az alólirt— 
hoz címezni. 

Selmecbánya aug. l - jén . 1861. Weber Samu, 
ev. lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Die evang elisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrev 
ge&chichtlichen Entwicklung nebst einem Anliange über die 
Geschichte der protest. Rirchen in den deutsch-slavischen 
Lándern und in Siebenbilrgen von Johannes Borbis Cand. 
theol. et corresp. Mitgliede des voigtlandischen alterthums-
forschenden-vereins, mit einer Vorrede von Dr. theol. 
Chr. Ernst Luthardt ord. prof. d. Theol. an der Univers. 

Leipzig. Nördlingen 1861. Negyedrét 520 lap. 
(Folytatás). 

De él Isten a felhők felett! áll a villámos ég ! s nem 
engedi, hogy sz. egyháza ily világi célok szolgálója s ra -
gadinánya legyen. Hadd erőszakolják vissza a magyar 
nemesek, hivatalnokok, gyárnokok mindenféle aljas esz-
közökkel a szervezett szláv s német egyházakat, — hadd 
alapítsa Székács superintendens az „egyetemes evangyéli-
omi egyházpénztárt s hadd erősítsék a pesti protest. főisko-
lát, melyeknek egyedüli célja szinte nem más, mint a ma-
gyarizálás (413—427 1.), mint az ifjúságnak borzadást 
ébresztő demoralisatiója (mint ezt szerző a pozsonyiról 
mondja 282 1.) hűtlenségre csábítani az ifjat saját nemzete 
iránt, megtagadtatni vele az öt nemző nevelő apát ? arcul 
üttetni mintegy az öt emlőjével táplált anyát! Óh barbár 
magyarizálio ! Hadd történjenek — mondom szerző után — 
ily borzasztóságok, Isten nem engedi, hogy azon 25 szer-
vezett egyház, melyek Kuzmányi ur felügyelete alatt álla-
nak, — kinek, mellesleg mondva, superintendensi esküje s 
felavatása is mennyivel keresztyénibb volt, mint a Lloyd 
termében reformált superintendenssel ölelkező s csóko-
lódzó, katholikus papokra poharat emelő autonomicus su-
perintendens Székácsé — (390 1.) — bármi ravaszság, 
fenyegetés által elcsábíttathassanak (428), hanem ezek ké-
pezendik ama mustármagot, melyről a magyarországi 
evangyéliomi egyház boldogító fája felnevekedendik. 

Ez rövid vázlata Borbis szerint a magyar lutheri 
egyház utóbbi 60 évi történetének, — berekesztvén müvét 
Esaiásnak (55, 8. 9.) ezen találó szavaival (bár ő másként 



rinttal évenként: és ez is hajdan csak váltóban , darab idő óta 
pedig o. é. forintban. — De hát valljon elég-e csak a mon? 
dott hivatalnokokat díjazni ? és a mi azoknak adatik, illő 
jutalma-e az az ö fáradságuknak ? megfér-e ez a szűkmar-
kúság egyházmegyénk rangjával, mely a 13 egyházmegye 
közt népességre nézve 2-ik ? — Kétlem, hogy találkoznék, 
a ki álta lne látná, hogy ez bizony egy kicsit sem nem illő, sem 
nem méltányos. Én tehát követvén az egyházkerület pél-
dáját , óhajtanám ezt is rendeztetni az egyházmegye által, 
még pedig ily módon : 

1) Esperesi fizetés 120 forint. 
2) Főjegyzői fizetés 60 forint. 
3) Ülnöknek 4-nek 10 forint — 40 forint. 
4) Egyházmegyei pénztárnok 40 forint. 
5) Az esperesnek közgyűlésre Debrecenbe való me-

netele Karcagról minden bemeneteit és kijövetelt legalább 
8 forintra tevén és legalább 4-szeri bemenetelt számítva 32 
forint. 

6) Debrecenbe menő egyházmegyei papi képviselők-
nek, minthogy ezeknek napidijt az egyházkerület nem ad, 
minden egyszeri bemenet és kijövetért legalább 16 forint 
és igy legalább 4-szerént 64 forint. Ezenkívül még 

7) Papiros stb. 10 ft. Összeg 336 ft. 
Lenne e szerint az egyházmegye rendes kiadása 366 

ft. Most már az a kérdés, honnan kerüljön ki ezen összeg? 
Eddig a tractus szükségeinek fedezésére évenként a 4 ugy-
mondott poenitentiális vasárnapon, u. m. a böjtit és piinkös-
tit kivévén, a többieken templomi hirdetésből begyült summa, 
vagy alamizsna szolgált. Ez a rovatos tábla szerintamult évben 
25 forint 49 krra ment és igy annyira sem, hogy abból a 
közhivatalnokoknak eddigi csekély fizetése is kitelt, nem-
hogy még egyébre is jutott volna. Pedig, jegyezzük meg 
jól a 4 poenitentiális vasárnapon, már akár azért, hogy 
akkor többen jelennek meg, akár, — a mit inkább hiszek, 
valami vallásos homályos ösztönből többet adnak a hivek, 
mint a többi rendes vasárnapokon. Mitévő legyünk hát, 
hogy a kivánt 366 forint bekerüljön. Szerintem vagy a hi-
vek adakozásbeli buzgóságát kellene jobban felgerjeszteni, 
vagy pedig valami mesterséges fogással kellene őket a bő-
vebb adakozásra kényszeríteni, vagy végre, mint a superin-
tendentia cselekedett, itt is az egyenes lélekszerinti meg-
adóztatást kellene igénybe venni. Az első, ugy hiszem, 
eddig sem mult lelkésztársaimon. De híjába! Az idők gono-
szok. Az adakozásbeli buzgalom nagyon meghűlt. Lehetne 
talán azt is tenni, hogy mint még gyermekkoromban Lo-
soncon láttam, az egyházfiak predikátio alatt egy hosszú 
pálca végére csinált s alul csengetyüvel ellátott perzsely-
lyel elindultak (ez az igazi persely, Börsel, kis erszény, 
nem pedig a mi kis ládácskánk, melyeket a templomajtóba 
kirakunk) és azt megrázván, minden hallgató eleibe oda 
nyújtották: mi is e divatot behoznók. Igy hiszem, hogy 
jóval több jönne be : de nekem e mód sem igen tetszik, rész-
szerint azért, mert némi kicsikarás szinét viseli magán, és 
mig a nem-adókat vagy keveset adókat könnyen megszé-
gyenitené addig a gazdagoknak és hiúknak képmutatásra 
nyújtana alkalmat. Nem marad hát itt más mód hátra, mint 

a melyet az egyházkerület is elővett, i. t. a lélek szám sze-
rinti egyenes kivetés. 

Ennélfogva, ha minden lélekre V5 kr. vettetik, vagy-
is ha a superintendentia által kivetett 3/5 egy krra emeltetik 
abból a 980 forintból mind az a gentialis 582 forint, mind 
a tractualis 366 ft,ésigy összesen 948 forint szépen kite-
lik s még marad is 32 forint. Azonban fájdalommal kellett 
hallanom, hogy ezt sokan, — még a jobb érzelműek közű! 
is, mint a nép által elviselehetetlen terhet ugy képzelik. 
Ezeket én arra kérem, gondolják meg, hogy minden nyo-
más és terheltetés mellett is nem nagyobb-e most a fény-
űzés, mint volt hajdan? Nem többen isznak-e kávét és néni 
többen járnak-e drága divatos ruhában, mint azelőtt, még 
pedig nem csak a gazadagok, hanem a szegények között is ? 
Vagy talán épen azért nem telik vallásos célokra? — No ! 
már igy nem szólok! Azt is kérdem még: Kiket lsajnálnak 
ők a szegényeket-e, kik két kézi inunkájokkal keresik ke-
nyeröket, vagy a gazdagokat? Ugyan mondják meg : nem 
fizetnek-e ők ennek a szegénynek, tartáson kivül 50 krt 
egy napi munkájáért, ha ugyan megnyerhetik azt mun-
kára ? Hát ebből az 50 krból egy 3 gyermekkel biró csa-
ládos napszámosnak is 5 krt az egyházkerületi és megyei 
közszükségekre elszakasztani oly rettenetes teher? Mond-
ják meg még azt is, vájjon kapnak-e, mikor szükségök van 
rá cselédet, szolgálót, napszámost azon annyira kiméit és 
sajnált szegények közül ? és ha kapnak is, nem tulcsigázott 
áron kapnak-e ? Vagy talán magokat, vagy a gazdagokat 
sajnálják? Ugy de ez nem a vagyonhoz levén mérve, 
azokra sem lehet nyomasztó. Félre tehát mind az idétlen, 
vagy farizeusi sajnálkozással, mind a sivár, szükkeblüség-
gel! Qui vult finein, debet velle média ! Ha rendezett egy-
háztársaságban akarunk élni: akarnunk kell annak költsé-
geit is viselni! És ha nem tudunk vagy nem akarunk oly 
summákat összesíteni az önkénytes adakozás által, mint a 
quackerek vagy a skót presbyteriánusok : tehát ne irtóz-
zunk az önmegadóztatástól! — Végre tekintsék meg hit-
feleim a hazánkban levő ágostai testvéreinket is, vájjon 1 
krnál nern sokkal nagyobb egyházi adót rónak-e ők ma-
gokra, hogy az efféle közszükségleteket fedezzék. Hát a mit 
ők megbírnak : mi abba belehalnánk ? 

Azon esetre már, ha ezen 1 kros indítványom elfo-
gadtatnék : bátor vagyok az egyházmegyénkbeli lelkek 
számának is uj pontosabb összeiratását ajánlani; mert én 
ugy veszem észre, hogy e részben némely hiányok mutat-
koznak. Nevezetesen, semmiképen nem fér fejembe az, 
hogy midőn a közelebb lefolyt 24 év alatt egyházme-
gyénk egyházainak nagyobb részében a lelkek száma tete-
mesen, t. i. minden 1000 lélek után 100-al, sőt többel is 
szaporodott: ugyanazon idő alatt és hasonló körülmények 
között lévő néhány egyházakban nemcsak nem szaporo-
dott, de még fogyott volna. Igy például a kunhegyesi egyház 
mondott 24 év alatt szaporodott 800 lélekkel: az épen oly 
nagy madarasi egyház pedig fogyott 126-al — A karcagi 
egyház fogyott 690 lélekkel, Nagy-Rév 141-el, Szent-Imre 
203-al, Szőllős 104-el. — Én tehát azt óhajtanám, hogy a 
lelkészektől kívántatnék be a közelebbi 24 évek alatt 

\ 



érti 430 lap) : „Nem olyanok az én gondolataim, mint a ti 
gondolatitok, sem az én utaim, mint a ti utaitok (azt mondja 
az ur). mert mely igen távol az ég a földtől, oly igen távol 
vágynák az én utaim a ti utaitoktól, és az én gondolatim a 
ti gondolatitoktól." 

E nézetek s erősségek ellen nem akarok háborút 
inditni s Borbis urat helyesebb irányra téritni a k a r n i = 
szerecsenyt mosni: de pár szó nélkül még sem ereszthetem 
el őket. 

Hogy a kath. clerus, megyei s főbb törvényszékek 
sok olyat tettek velünk s ellenünk, mit nem kellett volna, 
az tény. De hogy a kormány mennyire volt őszinte jóaka-
rónk, ezt ennek nem a monarchia minden erejének egyesí-
tését igénylő francia háborúk alatt kiadott rendeleteiből kell 
megítélnünk; de meg kell kérdeznünk az 1770-ben 1-sö Fe -
rencnél, Metternich,Zichy, Kohárinál a protestánsok oly sok 
sérelméről panaszkodó,de csak gunymosolylyal találkozó Te-
leky s Balogh szellemét, ez mondaná meg: helyes-e a törvé-
nyes alapról a kegyelem karjaibarepülni.—Hogy azon súrló-
dások,melyek az egyháziak s világiak között kifejlődtek, igen 
károsak valának az egyházra : ki tagadhatná ? De csak egy 
a királytól függő commissio, vagy Kirchenrath volna hivatva 
annak orvoslására ? Törvényhezi hü ragaszkodás jellemzi 
a magyar protest. egyházat, ez okozza, hogy mind az is-
kolákra, mind az egyház szervezésére vonatkozó kormány-
terveknek annyira ellenszegült, de korántsem valamely 
nemzetiségi ellenszegülési viszketeg. Hát önnek kedves 
Lipcséje s Szászországa miért ragadá ki a katholizált ki-
rályi család kezéből mindazon jogot, melyet az elébb a 
protest. egyházra gyakorolt? szinte az egyház érdekének 
a nemzeti törekvésekérti feláldozása szülte ez t? Hát a 
sléziai buzgó lutheránusokat, Guerickét s a többeket szinte 
a magyarisch-politisch-nationale Bestrebung ragadta meg, 
midőn a porosz kormány egyházra vonatkozó intézkedé-
seinek oly lelkesült állhatatossággal szegülének ellenébe? 
Az idézett levele a ministeriumnak a n.-kőrösi egyházhoz 
maga eléggé kimutathatná a magyar protest. egyház ellen-
szegülésének legtisztább forrását. Igen 1851-ben csak ke-
vésbbé sérté autonómiánkat az Entwurf, 52-ben már jobban 
s hat hét múlva teljesen megszüntette; — igy volt szinte a 
német nyelv is; eleinte egy rangban volt más tanítandó 
nyelvvel, 1853-ban már különösben ajánltatott,—1860-ban 
pedig minden gymnasium, sőt idővel a szegedi tanyaiisko-
láknak is tannyelvéül nyilváníttatott volna. Ezek riasztának 
vissza a kormánytervektől, ezek kényszeritének, hogy to-
vább is tűrjük egyházunknak általunk is eléggé ismert 
rendetlenségeit, hiányait s iskoláinknak, — melyek javítá-
sát már 179°/i-ben kimondá az országgyűlés — némi 
hátramaradásait. Hogy egyébiránt oly temérdek hiány sem 
egyházaink, sem iskoláinkban nem volt, mint szerző állítja, 
p. o. a luth. presbyteriumokrol, kálvinista papmarasztás stb. 
mondanom is felesleges. — Valamint téved s felette nevet-
ségesnek tűnik fel előttem szerző, midőn azon rationalis 
predikátiók, a világiak kegyeletlensége, egyház iránti 
közömbössége forrásául egyrészt a magyarizáló törekvé-

eket, másrészt az Entwurf- s Patens-hiányt tekinti. Német-

országon csak nem a magyarisrnus dühöngött ? egyházszer-
vezésben sem volt hiány? és mégis ott érte el tetőpontját 
a rationalismus s vallás iránti közömbösség. 

A mi továbbá Magyarország vallásosságát illeti: íít 
megint nem ér thetekegyet szerzővel. Igaz, hogy apáink 
vallásossága csökkent, vagy talán csökkenni látszott, de 
azért koránsem vagyunk annyira elsülyedve a vallástalan-
ságban — kivált más nemzetekhez viszonyítva, — mint 
szerző gondolja. Fájdalom, igaz, hogy templomaink nem oly 
zsúfoltak, mint lehetnének, s a legszomorúbb szívvel néz-
tem én is, én, ki szinte elég jól ismerem azon boldogító 
nyugalmat és érzelmet, melytől egy vallásos kebel egy 
buzgó nyilvános istenitiszteleten elárad, — hogy épen 
uraink vagy nemeseink — szerző szerint — legkevésbbé 
gyakorlói az ur házának, s volt idő, midőn e tapasztalt 
egyháziatlanság csaknem kétségbe ejte egyházunk jövője 
felöl. Most azonban más szemüvegen látom ezt is. Nem 
kárhoztatnom ugyan legkevésbbé sem lehet e hidegséget, 
egyháziatlanságot, — de ha forrását megleltük, némileg 
megvigasztaltatunk, s megszűnését remélhetjük. Mindennek 
főforrása ugyanis mi ön szerint mind szerintem az, hogy a 
ker. vallás és egyház — mely 1800 évig úrnője, királynéja 
volt a keresztyénségnek — ujabb időkben szolgáló szere-
pére aljasittatott. Szolgáló lett — de nem a nemzetiségi 
törekvések szolgálója — mint ön mondja, — hanem az 
államoké. Ismeri ön a sz. szövetséget ? Ismeri Ön Európa 
államegyházainak 1817 ótai történetét ? Ismerje fel ezek-
ben ezen szerencsétlen egyháziatlan irány forrását. Ellen-
ségeink 300-dos üldözései között megőriztük vallási s 
egyházhozi buzgóságunkat, de a legmagasb állású jó bará-
tink ellen néhány évtizedig sem valánk képesek. Krisztus 
számtalanszor szembeszállt a főpapokkal, lerántá arcukról a 
kegyesség álarcát, és semmiféle tekintély az igazság sza-
vát nála meg nem némitá : ujabb időkben Európa legtöbb 
országában, egyházában csak azok lehettek Krisztus szol-
gáivá apostolaivá, kik azt tanították, ugy éreztek, mint a 
főpapok, — főpapokká pedig legtöbb helyen olyak emel-
tettek, kik ugy tanítottak, mint az állam érdeke kívánta. Jól 
mondja ön, hogy a leendő egyházhivatalnoknak nem néz-
ték hitét, buzgóságát, készültségét (de még magyarságát 
sem ám), hanem csak jóérzelmüségét. A templom alig ne-
vezhető Isten házának, hanem inkább államhivatalterem-
nek, hol a fényes csillogó államhivatalnokok megjelennek 
ex olfo, hogy a vallásosságot s egyháziasságot a nép előtt 
színleljék, mutassák, a nép pedig megjelen, hogy ezeket 
nézze, hogy megtudja, hogy mit? miért ? vagy kiért kell 
neki imádkozni ? stb. És ha a felvilágosult szabad állású 
osztály nem tolakodik az egyházba, lehet-e csodálni ? 
Nem! csak sajnálkozni, hogy igy vagyunk. Tegyétek telje-
sen szabaddá s függetlenné az egyházat, ismét lesz egy-
háziasság, — és ez szolgál nekem vigaszul. És hogy mi 
magyarok koránsem vagyunk oly hűtlen gyermekei Krisz-
tusnak, mutatja történetünk, mutatja jellemünk. Ha ritkán 
keresik is fel némelyek közülünk az Urat házában, de fel-
keresik annál gyakrabban a Getsemánéban s követik a Gol-
gothára. Ki számlálhatná meg azon véres verejtékcseppe-
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szülötteknek és megholtaknak Összes summája. És akkor, 
ha netalán az jönne ki, hogy valamely egyházban a szü-
löttek summája meghaladja, még pedig jóval, a halottakét: 
— mégis azon egyházban a lelkeknek száma most jóval 
kisebb, mint volt ezelőtt 24 évvel: akkor magyaráznák ki 
a lelkészek ezen különös tüneményt, még pedig nem olyan 
okokból, a milyeneket a szaporodott egyházak is hozhat-
nak fel, mint például újoncozás stb, hanem egyedül az ö 
egyházokra tartozó sajátságos okokból. — Addig is pedig, 
mig ezen rectifipatio megtörténnék, az egyházaknak egy-
házkerületi adóját Derzsre, Kis-Uj-Szállására, Török-Szent-
Miklósra, Turkevire és Déva-Ványára nézve óhajtanám 
ugy kiigazittatni, hogy Derzs ugyanazt a 44 krt, a többi 
azt az 1 forintot, a mennyivel rájok kevesebb van vetve 
adnák be mind a közelebbmult évről, mind az elébbeniböl a 
tractus cassájába. — Most már menjünk tovább. 

2-dik rovat. Recurrensek, azaz folyamodók. Nem 
tudom, kik, avagy mik legyenek voltaképen e recurrensek, 
egyházak-e vagy egyes személyek. I)e mivel a következő 
rovatok alatt az egyházaknak majd minden képzelhető ne-
mei elÖ vannak sorozva, tehát itt egyebet nem tudok érteni, 
mint oly Ínségben levő egyházi egyes személyeket, kik su-
perintendens úrhoz folyamodnak segélyért. E célra, vala-
mint a többi ily nemüekre is, a segély önkénytes adakozásra, 
nevezetesen a perselyre, vagy templomi kis ládákra levén 
utasítva: begyült 13 forint 31 kr. Ki ne tartaná ezt kevés-
nek ? és ki ne látná ebből az alamizsnálkodásra épített se-
gélyezésnek nyomorúságos voltát ? Pedig ha az igazat 
megkell vallani, a perselyből még ennyi sem gyül be : ha-
nem némely egyházak a magok cassájából pótolgatják azt 
többre. Van a többek között egy 1756 lélekből álló egy-
ház mely e szent célra 10 o. é. krt adott. Ha minden egy-
ház, aránylag ennyit adott volna, akkor az egész egyház-
megyéből nem gyűlt volna be több 5 ft. 6 krnál. 

3-dik rovat a siketnémák, vakok és tébolyodottak 
és igy 3 jótékony intézet számára van megnyitva és ez is 
az Önkénytes alamizsnálkodásra, vagyis a perselyre uta-
sítva. De már e 3 rendbeli szerencsétlenek számára még 
csak annyi sem gyűlt be, mint az elöbbeniekére. Gyűlt 
ugyanis 12 ft. 50 kr, ésigy egyik-egyik intézetnek 4 forint 
12% kr. esnék. E célra is a már fentebb emiitett, de meg 
nem nevezett egyház áldozott 6 krt. — Már ennél, ugy hi-
szem, maga azon egyházbeli derék fiatal lelkész is többet 
adna annak a siketnémának, vagy vaknak, vagy tébolyodott-
nak, a kit a sors hozzá vetne. 

4-dik rovat. Egyházkerületünkben segélyt kérő egy-
házak. Itt kétségen kivül a saját egyházmegyénkeu kivül 
levő egyházak értetnek, mert hiszen ez a summa a super-
intendentiára adatik be. De hát saját egyházmegyénkben 
nincsenek-e segélyre szorult egyházak ? és nem igaz-e 
ama mondás : proximus quisque sibi? Igaz, hogy a mi egy-
házmegyénkben csak 4 egyház van, melyekben a lelkek 
száma 1000-nél kevesebb; a legkisebb is, u. rn. T. Ugh 
516 lelket számlál, minélfogva a Marmaros-Ugocsa 31 
egyház közt ez a 7-dik helyet érdemelné. De azért csak-
ugyan vannak szegény egyházaink nekünk is, a melyek-

ben az egyházi középületek igen szánandó állapotban van-
nak. Kiknek kellene ezeken előbb segíteni, mint nekünk, és 
kiket kellene előbb segítenünk, mint ezeket? Én tehát 
óhajtanám, hogy ezekre különös tekintet fordittassék. — De 
visszatérvén rovatunk cimére, gyűlt azon célra 18 forint 
49 kr. — A már többször emiitett egyház e célra 10 krt. 
adott, egy hasonló népességű szomszédja pedig semmit. — 
Ez utóbbinak mentségére ugyan azt hallom felhozatni, 
hogy építkezésben van, s azért nem adhat; a miért kérte 
is az egyházmegyétől és meg is nyerte felmentetését. 
Ámde, hát egy oly népes egyház nem tud másképen boldo-
gulni, hanem csak ugy, ha a jótékony-intézetre kívántató 
alamizsnából néhány fillért meggazdálkodik? Szégyen az 
ily felmentést csak kérni i s : megadni pedig valósággal 
kár! Es ez azóta történik, mióta mind az úrbér, mind a 
dézma eltörültetvén, a volt jobbágy szabadabban lélek— 
zik: de igaz, hogy azóta sokkal is cifrább. Egy egyház 
sem tett annyi költséget a heves-nagy-kunsági egyházme-
gyében a maga középületeire, mint Kunhegyes a maga 
templomára, melynek építése tovább tartott 20 évnél, még 
sem húzta ki magát csak egy pillanatig is az efféle közter-
hek alól. Uraim! Legyünk büszkék arra, hogy tudjunk 
megállani a magunk lábán! és inkább erőltessük meg ma-
gunkat, mintsem hogy alamizsnáért, vagy efféle mentségek-
ért ! — kunyoráljunk. 

5-ik rovat. Más belhoni (és így a többi 3 egyház-
kerületben) egyházak. E célra gyűlt 15 frt 23 kr. A már 
fönebb említett egyházak közöl egyik 6 krt adott, a másik 
semmit. , 

6-ik rovat. Külhoni egyházak. Gyűlt 11 forint 80 kr. 
Ama két egyház közöl egyik 4 krt adott, a másik semmit. 
De van e rovatban másik 4 kros egyház is — 10 kros pe-
dig három. 

7-ik rovat. Erdélyi, szigeti, losonczi iskolák. Gyüit 
számukra 19 frt 58 kr. Amaz egyház ezeknek is öszvesen 
6 krt , és így az erdélyi minden iskoláknak 2 krt adott. 

8-ik rovat. Tractus szükségei. Melyek voltak eddig, 
azt fölebb előadtam, t. i. esperesi, jegyzői és ülnöki díja-
zás; azonkívül esperesi utazás, író-szerek stb., a mi körül-
belül 90—100 forintra megy. E célra 25 frt 49 kr. gyűlt 
be. Kérdés tehát, hogy hát a többi költség honnan pótolta-
tott? Onnan, hogy van a tractusnak mintegy 4000 osztrák-
forintnyi tökéje, kiadván 6 százalékos kamatra: de van 
mellékes jövedelme is a bekebelezések taxájából és az elöfo-
gati váltságból. 

9-ik rovat. Elöfogat. Mig t. i. kettős egyházmegyén-
ket Szolnoktól Debrecen felé vasút nem metszette kei ész-
tül , addig a Debrecenben tartatni szokott egyházkerületi 
közgyűlésre menő esperest a nagy-kunsági 5, és hevesi 
részről a mező tűri és török-szent-miklósi egyházak szok-
ták sorban bevitetni, és rendszerint a város lovain vagy al-
kalmatosságán vitették be ; a többi 17 egyház pedig elö-
fogati cím alatt, bizonyos osztályba soroztatván, ki többet, 
ki kevesebbet adott évenként. Ez az elöfogatnak in natura 
való kiszolgáltatása, kivált a Debrecentől távolabb esö 
egyházakra nézve igen terhes volt és költséges, és a meny-



ket, melyeket honunk s egyházunk fiai a Krisztus evangéli-
umában hirdetett emberi méltóság, lelki szabadság s igaz-
ság érdekében izzadtak s izzadnak, s azon véres áldozato-
kat, melyek ezekért oly nagy számmal hozattak. Egy nem-
zet, melynek fiai ennyire le tudják győzni a világot, világi 
érdekeket, csakhogy az örök igazságokat megmentsék 
s biztosítsák : nem pirulhat a többi keresztyén nemzetek 
előt t!! 

De nem hagyhatom még szó nélkül azon nagy ma-
gyarizáló fanatismust, melylyel mi magyarok 20 év óta a 
más, kivált német és szláv nemzetiség ellen — Rtrbis és 
számos társa szerint — dühöngünk. Hogy mi számos né-
metet és szlávot magyarizáltunk közelebb, s magyarizálunk, 
tagadni koránsem akarom, sőt büszkeségünknek vallom; 
de hogy olyas, szerző által emiitett aljas, erőszakos eljá-
rások erre nézve nem történtek (kivéve talán nagy ritkán 
egyes tüzes fiatal emberek eljárását), elég kezesség a tör-
ténelmen kivül nemzetünk józan esze s humánus ember-s 
nemzetbecsülp természete s az, ,hogy elleneinket e téren 
sem akartuk volna utánozni. — Hanem ismerjük, hogy 
Schwarzerdből lesz Melanchton, — Haschenból Oeco-
lampadius s ezer más nemzeti névből görög s latin értel-
mű s hangzású név a középkor végén. Vájjon görög s latin 
barbar csapatok, inspectorok, szolgabirák erőszakolták fel 
ezen görög s latin neveket? Luther kap egy vég fekete 
posztót, csináltat belőle köpenyeget, és még ma is a föld 
bármely sarkán az evangel. lelkész ilyet visel. Vájjon 
Luther, erőszakolta ezt fel, — vagy a dogmák parancsol-
ják ? Nem! Hanem az ember eszméit külsöitni törekszik. A 
középkor sötétségéből a görög s latin bölcsészek s classi-
cusok által elhintett tudomány-s szabadságszikrák voltak 
a kivezetők, — a classicitás volt a felvilágosult haladó 
párt zászlója, ezen görög-római classicus eszmék lelkesi-
ték a kor nemesebb fiait, — és e benső lelkesültséget kül-
söitni akarák görög s latin hangzású nevek által, — igy 
görögizáltatott a középkor mívelt osztálya a görög szellem 
által. — Luther hivei nyelvvel s nemzetiséggel nem fejez-
heték ki Luther iránti benső vonzalmukat, tiszteletöket, 
tehát kifejezék öltöny által s igy Luther reformátori szelle-
me lutherköpenybe öltözteté a lulh. lelkészeket. A magyar 
nemzetiség 70 év, vagy ha tetszik 35 év óla (1825-től 
számítván) különösen felkarolá a legtisztább keresztyén-
ségben alapuló polgári szabadság, alkotmányosság szelle-
mét s magát annak tollal és karddal vitézül harcoló elö-
bajnokává avatá ; — inig ellenben a német és szláv elem-
nek legalább a köztünk s közelünkben lakónak — egy 
része a legaljasabb készséggel segité a szellemi s anyagi 
láncot, bilincset a haladás fiainak karjaira aggatni. Ezen-
körülmény egyedül az, — kivéve némely haszonlesi jellem-
telen magyaronoknál a reménylett anyagi érdek javulást — 
mely nálunk magyarnál. Kik a magyarok által gyámolt 
szabad valódi evangeliumi eszméktől lelkesíttetnek azok in-
kább szeretnek egy magyar hangzású nevet viselni, mint 
egy olyat, melyet az Erger-Bergerek, Kolálschekek s min-
denféle adóhajlók, rendcsendörök, sajtócensorok stb. a 
szabadság baráti előtt oly gyülöletessekké tettek, miért 

nem gytilüljük, sőt testvériesen karoljuk altíngyeléket ?' 
mert egy szellem által lelkesittettünk,.— miért öleltük 
keblünkre pár év óta a velünk testvérieilemil bánt ho rvá -
tokat ? mert nálunk ngyanazon szabad ! szellem ébredést 
ismertük fel! ! 

Végre a sok hiba, tévedés felemlítése után a? munká-
nak egy nemes s megható oldalát is fel kell mutatnom.! És 
ez a rajta végig vonuló kenetes vallásos szellem s^ nyelv, 
— oly jól esik olvasni azon egyházias foibliai nyelven t raj* 
zolt hő ragaszkodást a valláshoz a s-zeretett egyházhoz: : 

csak hogy később midőn felismerjük^ mű tartaitoát,' f e r -
deségeit azon morális gyilkosságokéi, aljas jelleift2éseket> 
melyek részint nemzetünk irányában, részint egyss nemeSs 
keblű egyháztagjaink irányában elkövettetnek, —- fájda-
lom! eszünkbejut Carpzow, (szinte Lipcsében) k iö tvenhá-
romszor olvasta át a bibliát s 20,000 halálos ítéletet (több 
képzelt boszorkány ellen is) irt alá; eszünkböjut Cálöw 
az orthodctxia tul heves védője a 17^dik században*a t h e o -
logiai hermafrodita gúnynevének szelídebb értalmü hitror-
kona bepiszkolása végett feltalálója*, — és az eltérő véle-
ményüeket halálra üldöző hollandi Gomarus. 

Sajnálom, hogy egy murai ily kevés jót, és oly sok 
rosszat kell mondanom, — de aziigazság érdfckében kény-
telenttetém. 

Pest, jul. 28-kán 1861. Farkas< Józsefi 

BELFÖLD. 

DUNÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETI: GYÜtÉS. 
Félig elkeseredett, félig felüdült: lélekkel távozánk 

a m. hó 18. Sz.-Iván helységében, Szentiványi Márton 
ur ö mlga elnöklete alatt tartott kerületi gyűlésből, melynek 
eredményét és a jelenlevőkre gyakorolt hatását, tisztelt 
hitrokonimmal közölni sietek. 

Rövid alkalmi ima elmondása után megnyittatván a 
gyűlés, elnök ur ü mlga azonnal körvonalazta annak hatás-
körét, kijelentvén, hogy ez kizárólag a kerületünkbeli 
superintendens megválasztására beküldött szavazatok fel-
bontása s felszámítására szorítkozik, — a felavatási ünne-
pély, valamint a superintendens évi fizetésének emelése 
iránti javaslat f. évi augustus 21-kén Pozsonyban tartandó 
kerületi gyűlésnek tartatván fen. 

Az esperességek részéről érkezett jelentések között 
feltűnt leginkább az árvái esperesség „dunáninneni szer-
vezetlen ágost. hitv. egyházak kerületi felügyelőjéhez" 
címzett levele, mely címezés nem csekélyebb fájdalmat, 
mint megbotránykozást idézett elő. 

Az egymás után felolvasott s összeállított szavazatok 
eredménye mutatá, miszerint 89 szavazattal biró egyház 
közül — 76 a választásnál tettleg részt vön — s Geduly 
Lajos pozsonyi lelkész úrra 67, Teszák János szenicei lel-
kész s esp. úrra 6, Szvaty Máté zay-ugróczi lelkész s esp. 
úrra 1, végre a jelöltek sorában elő nem forduló Kuzmányi 



nyiben a gyűlés ideje alatt több napokig kellett várakozni, 
ésígy költeni is. Ide járult az a körülmény, hogy több vá-
rosokban ezek közöl kath. egyház is létezvén, kényes do-
lognak látszott a város lovait reform, esperes alá adogatni; 
mert ebből az atyafiak is hasonló igényt formálhattak a ma-
guk espereseik számára. Az is különösnek tetszhetett, 
hogy ámbár minden egyház fizette az elöfogati díjt, mégis 
csak ama 7 nagyobb egyház hordá mindig az esperest. — 
így e nagyobb egyházak is kezdék apródonként megvál-
tani pénzül a bevitetés terhét : mignem végre az in natura 
való beküldetés teljességgel elmaradt és most már mind-
egyik egyház elöfogati díjt fizet, a mi évenkint valami 90 
o. é. forintra megy. Most már, miután a vasúton kényelme-
sen lehet Debrecenbe menni és onnan kijöni, és a vasúti 
állomások sem messze vannak azon nagyobb egyházaktól, 
melyekből szoktak lenni rendesen az esperesek, mert Kar-
czagnak, Kis-Újszállásnak, Török-Szent-Miklósnak, Mezö-
Tűrnak épen alatta visz el a vasút, — ilyen elöfogatokra 
különben sem volna szükség. A mi pedig az esperesnek 
a vasúti állomásig és azon Debrecenig való utazási költsé-
geitilleti, azt már fentebb a kivetendő 2/5 kr. közköltségbe 
beleszámítottam. Ez a 90 forint tehát beleolvadván ama 2/5 

kr. közköltségbe : annak életbelépése esetére ez a cím 
bízvást elmaradhat. Annyival is inkább , mivel volt arány-
talanság ezen kivetésben ; mert mig Karcag , Kis-Ujszállás 
egyenkint 10 frt 50 krt fizet, addig a majd \ annyi Mezö-
Túr csak 8 forint 40 krt adott, ésígy csak annyit, ameny-
nyit a nálánál több mint kétszerte kisebb Kunhegyes és 
Madaras,, és több mint háromszorta kisebb Törok-Szent-
Miklós. — De ha ama 2/s kros kivetés nem sikerülne is, ezt 
a 90 forintos elöfogati díjt továbbra is meghagyni csak-
ugyan nem egyez meg a valósággal, mert ma 5-szöri be-
menetel sem kerül többe 49 — 50 forintnál; és valamint ed-
dig ki volt vetve a 90 forint, úgy e 49 forintot most is ki-
vetés útján kellene beszedni, de nem osztályozva, még pe-
dig nem egészen jól osztályozva, hanem lélekszám szerint. 
Esnék pedig e szerint 1 lélekre krajcár , mely szerint 
Mezö-Túr akkor is 8 forint és 2 krt fizetne : ámde Karcag 
csak 5 frt 70 k r t , Kis-Újszállás csak 4 frt 90 krt. — Kun-
hegyes és Madaras csak 3 frt 55 kr t , Török-Szent-Miklós 
csak 2 frt 35 krt. Végre Ugh. csak 26 krt. 

(Folyt, köv.) 

BELFÖLD. 

A NAGYHONTI ÁG. EV. EGYHÁZMEGYÉNEK 1861-ik ÉVI 
KISASSZONYHÓ 6-án TERÉNYBEN TARTOTT KÖZ-

* GYŰLÉSÉBEN. 
Egyházmegyei főjegyző és Prandorfi lelkész Schmi dt 

G y ö r g y emlékezetébe hozván, az egyházmegyei köz-
gyűlésnek , mikép e f. évi sz. Iván havának 6-dik és 7-dik 
napjain Thurócz-Szent-Mártonban néhány szlávajkú egyén 
összegyűlvén — hazánk szlávajkú polgárainak nevét bito-
rolva — abbeli megállapodásukat voltak elég vakmerők a 
haza köztudomására juttatni, hogy a magyarországi szláv-
a j k ú lakosok által lakott megyék az anyahontól elkülönít-

tetvén, ezekből egy külön szláv-kerület alakíttassák, s tisz-
tán szláv nemzeti autonomia létesíttessék, 

hogy az ezen megyék területén létező, s még ezután 
felállítandó iskolákban kizárólag a szláv-nyelv alkalmaz-
tassék, 

s hogy egy feljebbviteli külön törvényszék állíttas-
sák, melyben a tárgyalási nyelv, kizárólag a szlávnyelv le-
gyen s a t. — 

Ünnepélyesen kijelentvén, az 1000 számot meghaladó 
tisztán szlávajkú híveinek megbízásából és nevében, mikép 
hívei igenis ragaszkodnak a nyelvhez, — melyet anyáiktól 
tanulának, — s annak élvezése tekintetéből megadatni kí-
vánják a törvényhozás által mindazt, mi a nemzet területi 
épsége s törvényes önállása sérelme nélkül igazságosan és 
méltányosan igényelhető ; 

azokat azonban, a mik a thurócz-sz.-mártoni csopor-
tosulatban a magyarhoni szlávajkú polgárok nevének bitor-
lásával mondattak, — a haza integritása elleni, tisztán az 
ott jelenvoltak senkit nem kötelező — és semmitérö vétkes 
merényletének, — legjobb esetben idétlen ábrándjának 
tartják, 

és bizton remélhetni hivén , — mikép az egyházme-
gyének minden szlávajkú egyháza, egyházával s lelkésze ö 
vele a Thurócz-Sz.-Mártonban történtekre nézve egy érte-
lemben van; 

Feliratot indítványoz az országgyűléshez, — mely-
ben ezen a hazafiúság szempontjából annyiszor gyanúsított, 
sőt vádlott egyházmegye szlávajkú népének a thurócz-sz.-
mártoni csoportulat megállapodásai elleni ünnepélyes til-
takozása s honpolgári érzelmei szinezetleniíl fejeztesse-
nek ki. — 

Indítványozó lelkész úr hazafiúi érzelmektől magasúlt 
előadását a közgyűlés általános lelkesedéssel, s amennyi-
ben ez épen a lelkészi kar részéről tétetett őszinte öröm-
mel és méltánylással fogadván, az országgyüléséhezi föl-
iratot egyhangúlag elhatározta , amint következik: 

Mélyen tisztelt képviselőház! 
A hír és sajtó, elmodák a hazának — a f. évi sz. Iván 

hó 6-ik és 7-ik napjain a Thurócz-Sz.-Mártonban történ-
teket. — 

Csak e kútfőből birunk mi is azoknak tudomásával. 
Egyházmegyénket 31 egyházban 25,000 igen kevés 

kivétellel tisztán szlávajkú honpolgár képezi. 
Köztudomású: mikép sebeink alig birható fájdalma, 

melyeket 12 éven át az önkény vaskeze vágott rajtunk, — 
napjainkban újabbal, mindnyájánál égetőbbel önvéreinktöl 
lön tetézve : az elszakadás-, külön nemzetalakítás-, szóval 
a hazafiútlanság gyanúja-, sőt vádjával. — 

S miért ? 
Mert a nyelv, melyen anyáink gondolatainknak életet 

adni tanítának ;— szláv. 
A közelmúltnak szenvedései s válságossága előidézte 

önfentartási — lehet, hogy tévesztett, de ártatlan célú 
mozzanatai a szlávajkú protestánsságnak — félreértetének. 

A gyanúsítás- és vádnak nem vala, és nincs alapja! 
És ezt bebizonyítandó, tartotta egyházmegyénk mu-

laszthatlan honpolgári kötelességének a Thurócz-Sz.-Már-



;Károly €s.kfcir.í'öécsi tanár úrra szinte 1 szavazat esett — 
egy sz.av.azat — formahiány miatt figyelembe nem vé-
detvén. 

{Főtisztelendő érdemkoszorus Sztromszky Ferenc ur 
^visszavonulása által megürült dunáninneni kerület super-
ántendensi méltóságra tehát, még pedig tetemes szavazat-
löbbséggel, Gedvly Lajos ur ö fŐtisztelendösége választa-
tott *aiegs szives éljenzések követték e választást. 

Komor elkeseredés tölté el a jelenlevők kebelét, 
midőn tapasztalták, hogy a nyitrai esperesség 3, a trencsé-
iiyi.e^p. 4, a.turóci esp. 3 és az árvái esp. szinte 3 egyhá-
zai, nem vönek részt e választásnál, sőt, hogy még az nem 
is bizonyos, váljon ezen egyházak az üdvtelen pátens terét 
e'lha^yák-e .véglegesen vagy pedig nem ? minek következ-
tében .indillatva érzé magát az árvái esperesség küldöttje 
a résat i«erai vevő egyházak felelősségre vonását kérel-
mezni:; ez azonban ad oeconomiarn domesticam tartozó-
nak italiüLtatván az esperességi gyűlések előleges- megvita-
tására utaltatott. 

Helyesnek találjuk azon nem szavazó 13 egyház 
névsorát itt tudatni, milyenek : a hlubokai, ó-turai és turó-
lűkai, póh-ói, zárjeosi, lázi és szűlyói, háji, szucsáni és 
turáni ; végre jászenói, isztebari és zsaskói egyházak, s 
ezek élén azon férfiakat látjuk, kikkel az evangélika egy-
ház, nem régen ezelőtt, ,mint valódi védőivel, mint az Isten 
igéje és a protestantismus magasztos szellemének példás 
terjesztőivel méltán dicsekedhetett. — Az a tizenhármas, 
hajh az a szerencsétlen tizenhármas, nemcsak az aradi 
vértanukra fogja emlékeztetni a magyar nemzetet, hanem 
az erők erejével előidézheti egyházi szakadás rémképét is 
ábrázolandja az minden ősei tanához buzgón ragaszkodó e 
kerületbeli protestáns szivében. 

Példát nem mutat fel egyházunk története, hogy 
életkérdéseinknél nem lettünk volna mindig egy né-
zetüek. 

Az 1790 — 1 -ki vallási t. c. hozatalát követett zsinat 
alkalmával megpendittetett ugyan Perlaky Dávid komáromi 
lelkész által a „copraesesség" eszméje, úgymint a vilá-
giaknak az egyházra nézve káros következményeket ered-
ményező befolyását korlátolandó óvszer, de ez autonomiánk 
feláldozását nem igényelte s szakadáshoz sem vezetett, 
mert csakhamar bebizonyult, hogy nem egyéb az indít-
vány , mint az indítványozó hierarchicus törekvéseinek 
kifakadása, és a bölcs Szinovitz superint. intésén : ,,Hono-
retur arbor, cujus nos umbra tuetur!" — tökéletes hajó-
törést szenvedett Perlaky javaslata oly annyira, hogy erösb-
nek érzé magát az egyház most, mint azelőtt. 

Csak a szerencsétlen legújabb események fenyegetik 
a szakadás bélyegével egyházi történetünk lapjait. 

Midőn ugyanis az 1849-ki vésznapok után muszka 
hatalom részéről az osztrák soldatesca sáfárkodására bíza-
tott hazánk alkotmányossága, megszülemlett az uralkodó 
kórláz dühében ama szerencsétlen elv; a protestáns egyhá-
zat is, mely mint olyan soha mitsem vétett, sőt mint erköl-
csi testület nem is vétkezhetett, büuhödésre kárhoztatni. 

Ez eszmén alapulnak Haynau teljhatalmú parancsnok 

rendeletei, a törvényesen választott superintendensek, fel-
ügyelök s más egyházi hivatalnokok állomásaiktóli hallatlan 
fosztogatása és a protestáns szellemmel homlokegyenest 
ellentétben álló cs. kir. administratorok kinevezése; — az 
iskolák egyháztóli szándékolt elszakítása, az egyházi gyű-
lések hatáskörének megnyirbálása s más szívszaggató in-
tézkedések létrehozatala. 

Es mind ez még csak előzője volt a készülőben levő 
nagyobb vésznek , melynek fellegei sötéten nehezülve 
feküsznek maiglan elhagyatott egyházunk felett. 

A tizéves lélekölő gyakorlat után ugy látszott, 
mintha a vallási buzgalom és az egyház szent ügyéérti 
áldozatkészség, ha nem is kiveszett, legalább eltompult 
volna a magyarhoni protestáns egyház hivei között — és a 
minden szabadabb érzést s mozdulatot kárhoztató hatalom 
megjöttnek gondolá az időt, hogy ez egyházat szellemi 
rugékonyságától megfoszthassa, s 1859. sept. 2-ki m. ren-
deletével,melynél fogva autonómiájával bíbelődni nem kellend 
többé, s egyéb gondja, mint a hierarchia hálójának türelmes 
viselése, nem leend, azt boldogítsa. 

A lelkiismeret szabadságának, melyből mint elődeink 
drága vérén vásárlott, elidegenithetlen és csak hübérként 
átvett, unokáink tulajdonát képező örökségből egy tal-
palatnyit elengedni jogosítva nem vagyunk, — elnyomására 
felhasznált eszközök elősorolása — felesleges — azok fel-
jegyzése a történelem dolga; de hála az égnek, nem volt 
vesztésre kárhoztatva egyházunk tisztasága ! 

Nagy nehezen ugyan, de mégis sikerült a veszélyt 
elhárítani annyira, hogy maga az idézett m. rendeletet 
teremtő hatalom felett álló felség a korszellem, szenve-
désen edzett erély- s buzgó lelkesedésnek engedve, felha-
gyott azon, az egyetemes egyház ellenszenvét s elrémü-
lését előidéző parancs erőszakos keresztülvitelével, — s 
visszaadá a Haynau-féle kivételes állapot előtti törvényes 
állapotot, s vetélkedve siettek, majd az engedelmesség 
balértelmezése, majd az esperességekbeli látszólagos 
majoritás előtti hódolat, majd a kilátásba tett bünte-
tésektöli félelemből—a rendeletet elfogadó egyházak az 
egyház autonomiája védszárnyai alá, — csak épen ama 
szerencsétlen tizenhárom egyház nem hallgatott az egyház 
egyetemlegessége szavára, — s őseink és önmagunk gya-
lázatára, csírázni látjuk a tettleges meghasonlás vészhozó 
magvát! 

Ugyanis elpártoltaknak kell tekintenünk e 13. egyhá-
zat, mert, a mint tapasztaltuk, sem az esperességi, sem 
a kerületi gyűléseknél, de magánál a superintendensvá-
lasztásnál sem vesz részt ; — mert az illető felügyelői kör-
leveleket, maga rendje s módja szerint nem közli; — mert 
a törvényes felügyelői méltóságot helyre nem állítja, és 
az egyház egyetemlegességének befolyása s helyeslése 
nélkül lelkipásztorainak adományozott hivatalok s méltósá-
gok viselését tűri, — ezáltal pedig, miután egyházunk ily-
nemű hivatalokat „in partibus infidelium" nem ismer, — 
egyházi államunkban, államot alakit. 

Különben szerencsénkre kinyilatkoztathatjuk, hogy 
ezen eljárás nem az említett 13 egyház közönségének han-



tonban történtekre nézve további gyanúsítások elhárítása 
tekintetéből is , a mélyen tisztelt képviselőház előtt a leg-
mélyebb tisztelettel és hódolattal — de egyszersmind ün-
nepélyesen kijelenteni: mikép 

ragaszkodunk gyermeki kegyelettel nyelvünkhöz — 
melyet anyáinktól tanulánk. — És meggyőződve lévén, hogy 
a mélyen tisztelt képviselőház a haza, igazság és méltá-
nyosság iránti szeretete e tekintetben mindazt megadandja 
szlávajkű polgártársainak, — mi hazánk területi épsége s 
törvényes önállóságának csorbulása nélkül — igazságosan 
és méltányosan megadható, — nyelvünk ügyét feltétlen 
bizalommal kezeibe teszszük le. — 

Hogy Thurócz-Sz.-Mártonban szlávajkű magyar pol-
gárok gyűlése lett volna, — az ellen ünnepélyesen tiltako-
zunk. 

Hazai törvényeinkben jelelvék azok, kiknek gyűlést 
összehívni törvényes jog adatik. — 

És meg van határozva a gyűlések tartásának rendje, 
és alapja is. 

Nem gyűlés, — csoportulat volt az. — 
Csoportulata a bukott rendszer eldobott, jelenben ál-

ásnélküli eszközeinek, — a kik izgatnak mindennel, — és 
mindenkit, hogy az általuk visszaohajtott zavarban halász-
hassanak. — 

És csoportulata néhány pánszláviával rajongó idétlen 
ábrándozóknak. — 

Beszéltek és irtak, — legyenek ezek bármint — in-
dignatióval fordul el fondorkodásaik- s rajongásaiktól szláv-
ajkű részünk, — miként elfordulának Árva-, Nyitra-, Po-
zsony-, Liptó- és Zólyomi honpolgártársaink. 

Nevünkben szólani, jogaink- és erdekeinket védeni, 
— mi nem hatalmaztunk fel alkotmányosan választott, s a 
melyen tisztelt képviselőházban ülö képviselőinken kivül 
senkit. 

Valaki tehát jogaink- és érdekeinkről képviselőinken 
kivül nevünkben szót emel, bitorolja nevünket. — 

Mi hazánk határain belül csak egy nemzetet isme-
rünk : a magyart! 

Ennek vagyunk és maradunk mi, bár nyelvre külön-
böző, de honpolgári kötelességeinkben hazánkérti feláldo-
zásban magunkat felülmúlni senki által soha nem engedő 
tagjai. — 

Csak mint ilyenek akarunk mi élni, imádott hazánk-
ban — és halni érte, ha kell — miként éltenek benne és 
haltanak érte ezred éven át őseink és apáink. 

A ki mást akar, az ellensége nemzetünknek, ellen-
sége szlávfajunknak, — ellenségünk nekünk összesen és 
egyenként. 

A mélyen tisztelt képviselőháznak 
alázatos engedelmes polgártársai, a nagy-honti 

ágost. evangélikusok közönsége. 
Sembery Imre, 

esperességi felügyelő. 
Masztis Ádám, 
föesperes. 

(P. H.) 

AZ ÁGOST. HITV. BÁNYAKERÜLET EGYHÁZI KÖZ-
GYŰLÉSE. 

Az országgyűlés megszűnt, s az ujságlapokban tér 
nyilt a hazánkban különben mindig érdekes s parlamentalis 
s nyilvánosságot szerető és megérdemlő protestáns egy-
házi gyűlések közlésére. Hazánk fővárosában már a folyó 
évi augusztus 24-töl folytonosan tartatnak a gyűlések s ta-
gadhatatlan , hogy ezek közül hazai közönségünkre nézve 
legnagyobb érdekkel birand az ág. egyháznak augusztus 
28-án megkezdendő egyetemes gyűlése, mindazáltal jónak 
látom, habár rövid vonásokban, az azt megelőzött bánya-
kerületi egyházi közgyűlés folyamát is e lap hasábjain kö-
zölni. E gyűlésen föt. Székács József superintendens mint 
egyházi, s Dessewífy Ottó kerületi felügyelő urnák távollé-
tében Veres P. mint a jelenlevők között legidősebb espe-
rességi felügyelő ur elnökölt, de ki gyűlés közben a ké -
sőbb megjelent s hivatalban idősebb Radvánszky Antal zó-
lyomi esperességi felügyelő és főispán ö méltóságának adta 
át az elnökletet. 

Székács József superintendens ur alkalomszerű buz-
gó imával, tek. Veres Pál egyházkerületi felügyelő ur 
pedig lelkes beszéddel nyitván meg a gyűlést, annak neve-
zetesebb részleteit e következőkben közöljük : 

Először is főtiszt. Székács József superintendens u r 
a kerület kebelében egy év alatt előforduló eseményekről 
tett jelentést. E remek és hosszú előadásból kiemeljük, hogy 
ez évben egyházi sérelmeink az előbbi évekhez képest te-
temesen fogytak, s a kerület számára e tekintetben csak 
kevés ily esetnek elintézése maradt fel. Örvendetes hatást 
eszközölt a superintendens úr azon jelentése, hogy a k e -
rületben előbb létezett patentalis egyházak, a pesti ág. tót 
egyházat kivéve, mindnyájan visszatértek az autonom egy-
ház kebelébe. Ugy szintén jó hatású volt azon jelentése is, 
hogy a szarvasi és selrneczi fötanodák vizsgáit meglátogat-
ván , azok működéseikről minden tekintetben jó lelkiisme-
rettel tehet elismerő tanúságot. Ugyancsak e remek jelen-
tésből kitűnt az is, hogy a superintendensi körútnak igen 
áldott következései vannak, amennyiben az itt-ott veszendő 
kegyes alapítványok, mint például a felolvasott jelentés 
szerint most is a bánsági papi s tanítói özvegy-árva intézet-
nél ezer s néhány száz forintnak hűtlen kezelés általi el-
tűnését napfényre deríté s talán visszaszerzésére is alkal-
mat szolgáltatand. — Ngs Kubinyi Ágoston ur indítványa 
folytán a remek és kimerítő superintendensi tudósításért, 
minőt a kerület 13 év óta nem hallott, superintendens ur -
nák jegyzőkönyvileg elismerés fejeztetett k i , azon óhajtás 
kíséretében, hogy az ily kimerítő tudósításokat a kerület 

jövőben is szivesen veendi. 
Intézkedés tétetett e gyűlésen az egyházi törvényke-

zés tekintetében, kineveztettek a követek az egyetemes 
gyűl ésre, az esperességek véleménye a tanári tantervre 
bizo ttságilag összehasonlíttattak, s azt a kerület az egye-
temes gyűlésre teendi á t ; s több ilyen tárgyak elintézése 
közt legélénkebb és érdekesebb vitákra nyújtottak alkal-
mat a következő tárgyak. Ugyanis: A pénzügyek vizsgála-
ta mellett szóba hozatván az önadóztatás ügye, a gyakor-



gulata s akaratának visszatükrözése; sőt nagyon jól tud-
juk, miszerint az csak a dolog valódi állása s míbenlétérőli 
tudatlanság, igy tehát a felvilágosítás hiánya, vagy né-
mely az egyházak élén álló egyének hatalmaskodó műkö-
désének, kifolyása. 

Ennek részletesebb taglalása pro hic et nunc nem 
szándokunk, de az illető egyházakat tévutjokról visszaétri-
teni világos kötelességünk. 

Egyesek szeszélyének egy egész testület sorsa föl 
nem áldozható és annál kevésbbé tűrhető ezen állapot, 
minthogy a kérdéses 13 egyház a magyarhoni protestáns 
egyház egyetemlegességének kiegészítő része, — s mint-
hogy maga az 1860. május 15. I. m. kézirat is, melyre 
az illető egyének hivatkozni szeretnek, nem azon egy-
házakat, melyeknek elöljárói, pátens mellett maradni óhaj-
tanának, hanem azokat, a melyek, mint olyanok, a pátens 
mellett nyilatkoznak, — a szerint szervezetteknek s hábo-
ritlanul hagyandóknak tekinti. 

Minthogy pedig kiindulási pontunk mindig azon elv 
marad, hogy az egyházbeli súrlódások célhoz sohasem 
vezetnek : egyházunk autonom szervezetével egykorú „örö-
kös fejlődés és tökélyesbülés'' igazságával örvendeztetjük 
elágazó hitsorsosainkat, s biztosítva őket arról, hogy a 
mennyire nézeteik valóban üdvösek, azokhoz magának az 
egyház egyetemlegességének, de csak is a törvényszabta 
ösvényén kellend, jutnia — testvéri őszinteséggel szó-
lítjuk fel azokat: „engedjék győzedelmeskedni egyházunk 
iránti szeretetünket egyéni kívánságaikon,—ne vonjanak 
el szép tehetségeiket azon anyától, melynek segedelme 
nélkül mind szellemileg mint anyagilag nyomasztóbb sor-
suk leendett vala, — törjék szét az elkeseredés poharát, — 
s fogadják feléjük kiterjesztett jobbunkat, — tudván, hogy 
csak az egyetértés képes teremteni. 

Azon esetre pedig, ha e testvéri felszólítás eredmény 
nélkül maradand, ha ök elsőbbséget adandnak tovább is 
személyes nézeteik, érzelmeik s érdekeiknek az egyház 
igényei felett; feleljenek ök tetteikért az egyház ós a törté-
nelem ítélőszéke előtt! 

Hogy tehát az egyház részéről követendő e részbeni 
további intézkedésnek tettleges alapja lehessen, — miután 
t. i. fennevezett 13 egyház igazi szelleme és akarata min-
den tudakozódások dacára mostanig tisztán nem tudatik, 
inditványozandónak véljük, egy az esperességi gyűléseknél 
megválasztandó, két világi s két egyházi tagból álló bizott-
ság kiküldetését, mely meghallgatván a hely színén az 
illető híveket — leginkább a családapákat, — eljárásáról 
hat hét alatt az esperességi elöljáróságnak jelentést teend-
ne a következő esperességi gyűlés pedig; határozatilag ki-
mondaná, hogy az egyház integritásán rágó schismat 
csakugyan létezőnek,—vagy a hivatalos hatalmokkal vissza-
élő s híveiket nem az evangelica egyház tiszta s őseink 
által meghatározott, az egyház egyetemlegessége által el-
fogadott elvekhez híven vezető elöljárókat felelősségre vo-
nandóknak leheftekintenünk. A 

Hallgatással mellőzni nem lehet még a főpásztorí 

megválasztásra következett díszebédet, melynél 50 sze-
mélynél többen vevének részt. 

A társalgás minden feszültségtől szabad — nyájas, 
szívélyes volt, és a legnagyobb harmóniában testvérileg 
váltá fel e közben a szláv a magyar szót, a magyar a 
szlávot. 

Az ebédalatti felköszöntések sorát, közfelügy elő ur ő 
mlga nyitá meg, s mint házi gazda vendégeit, — mint fel-
ügyelő a segédvezért éljenzé. — Utána Dobák ker. 
jegyző kiemelé egyebek közt, hogy Liptómegyében má-
sodízben választatott e kerület föpásztora ; első a Rózsa-
hegyen választott zsolnai lelkész Komann volt, második az 
ünnepély bajnoka Geduly. — Erre Dohnányi Lajos az egy-
ház viszonyait s viszontagságait ecseteié; visszatekintve 
a legközelebb múltra, fájlalja következményeit; kiemeli 
azon hősök érdemeit, kik a Prónayak, Zayak, Jeszenákok, 
Radvánszkyak— számát szaporítani siettek; ker. felü-
gyelő és az újonnan választolt superintendens urak böl-
csesége és atyáskodó szívére bizza a vérző egyházat 
s reményű, hogy közreműködésüknek sikerülend kigyó-
gyítani az egész egyházat lázban tartó sebeket, — mely 
apostoli hivatáshoz sok áldást kiván s élteti a két kerületi 
főnököt. — Hrobon Samu jobb sorsra méltatja az uj vá-
lasztottat, mint a minőben Komann részesült; kívánja, hogy 
ö igazi lutheránus, az ágostai hitvallásra felesketett fő-
pásztor legyen, s kárhoztatja a rationalismust. — A felkö-
szöntések koszorúját megyebeli esperes ur fejezé be, a ki 
a vendégszeretetnek uj emléket felállító házaspárt s ebben 
egyszersmind az igazi keresztény türelem és szeretet sze-
mélyesített jelvényét éljenzé. Dohnányi L. 

KÜLFÖLD. 

KARLSBAD, julius 31. 1861. Fürdőhelyről s Egyházi 
Lapba tudósítást írni sajátságos ötlet, fogja gondolni a 
nyájas olvasó. Ez észrevételre csak azon ártatlan megjegy-
zésünk vagyon, hogy minden a felfogástól függ, s ha a f ü r -
dőhely világi érdekeitől eltekintve, abban is az egyházkö-
rébe tartozókat teszsziik vizsgálódásunk és tudósításunk 
tárgyává, ilynemű soraink szépen fognak illeni a komoly, 
egyházi s vallási dolgokkal foglalkozó lap keretébe. Nem 
szólunk tehát a fürdői idényről, nem adjuk e fürdő leírását, 
mindezekről más források után tudomást szerezhet magá-
nak a nyájas olvasó, hanem megmaradunk szorosan az egy-
házi téren. 

„Szólj hozzám a veszedelem idején, és én megszaba-
dítlak tégedet, és te dicsőítesz engemet." Szent-könyvünk 
ezen mondata senkinek sem jut oly elevenen eszébe, mint a 
betegnek, ki elvesztett egészségét tul hona határain, idegen 
földön keresi. Ott önkénytelen tekint az ember szeme olyan 
hely felé, hol félrevonulva imára emelje kezeit és könyörög-
hessen segélyért az egészség és minden jók adójához, hogy 
találjon vigasztalást, merítsen lelki erőt az Isten igéjében. 



lati életből kifejtett okoknál fogva ; a tanácskozmány ered-
ménye az lön, hogy egyházunkban a szabad adakozás, 
kellőleg alkalmaztatva , mindig eredményesebbnek mutat-
kozott a kényszerített megadóztatásnál, minélfogva egy-
házkerületünk a jövőre nézve az előbbi mellett kiván meg-
maradni. 

Élénk vita fejlődött ki a jegyzökönyvek szerkesztése 
tekintetében is. Voltak esperességek, a kik a jegyzököny-
veknek az eredeti magyarból tótra és németre fordítását is 
sürgelék, hogy az ilyen egyházak tagjai is megérthessék. 
A méltányos kívánat ellen nem is volt észrevétel, abban a 
közgyűlés egyhangúlag megegyezett, de a vita a körül for-
got t , hogy minő tót nyelvre fordíttassák le tehát a jegyző-
könyv, miután a zólyomi, nógrádi, bánsági és egyéb espe-
rességek mindenik a maga dialektusán óhajtaná olvasni, s 
eddig is egyéb közléseknél, kivált íöpásztori leveleknél, 
mindig nagy bajba került az illető tót nyelv használata, 
mert a mi egy vidéknek tetszett, arra a másik anathémát 
mondott. E vita közben Sárkány J. kis-kőrösi lelkész ur a 
tót mellé a magyar eredetit is oda csatolandónak kívánja; 
„mert az ö tótjai nem fogják tótul, hanem magyarul ér-
teni." 

Miután superintendensí meghagyás következtében né-
mely lelkészek az adó befizetésére serkenték híveiket, ineg-
jegyeztetett, hogy jövendőben a lelkész urak világi ügyek 
szorgalmazásától tartózkodjanak. 

Nagy érdeket és közmegütközést költött Podhradszky 
a pesti ág. patentális tót egyház lelkészének e gyűlésen 
felmerült ügye. Ennek ugyanis neje meghalálozván, előbbi 
nejének testvérét akarja nőül venni, de erre superinten-
densí dispensatio kívántatik. Ezen nevezett űr ki akarván 
főtiszt. Székács törvényes superintendens űr hatóságát ke-
rülni , Bécsben lakó Kuzinányi patentalis és törvénytelen 
superintendenshez folyamodott, hogy egyházát az ő palen-
talis superintendentiájába kebelezze s neki ilyen dispensa-
tiót adjon. Kuzmányi, a törvénytelen superintendens, kapva-
kapott az alkalmon s mint a kir. magyar helytartótanácsnak 
is í r ja , a bekebelezést ő Felsége tudomásul vette (?), 
Énnek folytán Kuzmányi kéri a kir. magyar helytartótaná-
csot, hogy az ö dispensatióját a magyar törvények értel-
mében hagyja helyben. Azonban a helytartótanács a tör-
vényesség teréről nem akarván lelépni, véleményadás vé-
gett az egész ügyet minden okmányokkal együtt főt. Szé-
kács superintendens űr elé terjeszti, ki e tárgyban a kerü-
let véleményét kérte ki. — A kir. helytartótanácsnak tud-
tára fog adatni, hogy a törvénytelen téren levőket a tör-
vényes térre utasítsa. 

Olvastatott a közgyűlés előtt a pesti patentális tót 
egyház 53 tagjainak folyamodása is, melyben esedeznek, 
hogy a kerület találjon eszközt és módot, hogy a törvé-
nyes protestáns egyház kebelébe visszajöhessenek, mert 
papjok és némely főbbjeik annyira hatalmaskodnak a gyü-
lekezeten, hogy ezt ők végkép nem képesek kieszközölni, 
s hogy gyűléseik e miatt már is oly botrányosak, hogy 
azokon testi sértések is fordulnak elő. A patentalis egy-
házak ügyének elintézése az egyetemes gyűlésre tétetik át. 

A MAGYARHONI ÁG. HITV. EGYHÁZ EGYETEMES 
GYÁMINTÉZETI KÖZGGÜLÉSE. 

Nem lehet állítani, hogy a magyarhoni protestáns 
egyház saját egyházai és tanodái felsegélésének érdekében 
nem tett volna épen semmit sem, mert mióta fennáll e ha-
zában, az államtól nem segélyeztetve, a szó legszorosabb 
értelmében maga tartotta fen magát; — de annyi bizonyos, 
hogy nem tudott anyagilag oly rendezett és boldog álla-
potba jönni, hogy minden szükségeit teljesen fedezni tudta 
volna. E miatt kénytelen vala többször a külföldi, különö-
sen pedig a némethoni Gusztáv-Adolf egylethez folyamodni 
segítségért. Hanem a protestáns egyház, különösen az 
utóbbi zaklatások ideje alatt, azt tapasztalá, hogy az ily 
külhoni kegyeletes adományokhoz is köttethetnek némileg 
lealázó követelések, másrészről, habár nem nyilt, de elbur-
kolt, azért mégis megérthető, s az egyház függetlenségi el-
vét sértő szemrehányások: — hogy mindezektől, habár há-
lával emlékezve a vett jótéteményekért, megszabadulhas-
son, gondoskodni kezde az egyház módokról és eszközök-
ről, hogy maga lehessen képes a kebelében felmerülő Ínsé-
get elhárítani. Igy alapította meg a mult évben az ág. egy-
ház egyetemes gyűlése a „gyámin t éze t e t .A hivek ön-
kénytes adományai begyűjtetnek az egyes egyházaknál, 
innét az esperességekhez, majd a kerületekhez, ezektől 
pedig a középponti bizottsághoz küldetnek, mely azokat 
a szűkölködő egyházak és iskolák között legjobb belátása 
szerint kiosztja. 

Ezen ^egyetemes egyházi intézet épen mai napon 
(aug. 27.) tartá első évi közgyűlését, mely alkalommal ki-
tűnt, hogy a szent célra bejött összesen 7574 ft. 24% kr. 
Ennyi forditatott tehát mindjárt első évben az egyházban 
felmerülő inség és szükség enyhítésére. Tekintve, hogy 
minden kezdet nehéz, hogy midőn a nép különösebben is 
fogja látni ez intézet jó voltát, a jövőre nézve fényes sikert 
lehet ez intézkedéstől reményleni. A feljebb érintett ösz-
szeghez az egyes kerületek következőkép adakoztak : 1. 
a bányai egyházkerület 2031 ft. 33% kr.; 2. a dunáninne-
ni egyházkerület 1336 ft. 1 kr : 3. a tiszai egyházkerület 
602 f t . a 53 kr. dunántúli egyházkerület 2644 ft, 33% krt. 
Különösjövedelmokbölbejött:960ft.3% kr. —Aközgyülésen 
felolvastattak a legkisebbb tételek is, melyekből ez összegek 
kikerültek. Ezután az egyes kerületeknek kelle elöadniok azon 
egyházak és tanodák névsorát, melyeket leginkább segélye-
zendőknek ajánlanak. De mielőtt e tárgy bevégeztethetett 
volnay az eleve kitűzött programúi szerint az egész gyűlés 
reggel tiz órakor a templomba ment, hol gyámintézeti 
ünnepély tartatott, mely alkalommal nagytisztelendö Czé-
kus István föesperes s rozsnyói lelkész a szent ügy érde-
kében remek s buzgó beszédet mondott. Kimenetkor a 
jelenvolt hivek a „gyámintézet" javára önkénytes ada-
kozást tettek. Az isteni tisztelet végeztével a segélyzendő 
egyházakat az egyes kerületek megjelölvén, a gyűlés 
eloszlott. 

A holnap tartandó egyetemes egyházi gyűlésről és 
az ujonan megválasztott egyetemes felügyelő beigtatási 
ünnepélyéről gyorsan tudósitandjuk olvasóinkat. 

Batizfalvi István. 



Azért valóban sajátságosan, idegenszerüen lepi meg a val-
lásos érzelmű embert, midőn hazai még látogatottabb fü r -
dőhelyeinken is, épen e részben érezünk hiányt. Legfelebb 
egy kicsinyke kath. kápolna, mely a hét köznapjain egyéb-
ként zárva van, s vasárnapokon tartatik benne rendesen 
istenitisztelet, szolgál olyan helyül, hol a fürdői gyógyven-
dég vallásos érzelmei kibuzoghatnának. De ez is csak egy 
hitfelekezet lelki üdvére tekint, a többiek pedig, a mi igen 
alkalmatlan, és beteg által gyakran meg sem tehető, a kö-
zelebb helységekben keresik a vallás vigaszát. Hazánkban 
a fürdötulajdonosoknak, kiknek érdekükben áll anyagi te-
kintetből is a fürdőhely emelése, kellene segédkezet nyúj-
tani egyes hitfelekezeteknek, hogy az istenitiszteletek szá-
mára azok hajlékot emelhessenek. Látva a jó akaratot, az 
egyes hitfelekezetek szivesörömest vetnék össze vállaikat 
a szent cél létesítésére. Sajátszerűnek fog tetszeni e nyilat-
kozatunk, de bátran ki merjük mondani, miszerint e hiány 
kipótlásával a fürdőhelyek is látogatottabbakká lennének 
hazánkban. Részletezésekbe e tárgyat illetőleg nem célunk 
bocsátkozni, az elv alkalmazásba vétele megmutatná a ki-
vitelre szükséges eszközöket. 

Hogy igazak, a miket állítok, eléggé tanúsítja a világ-
fürdők, különösen Karlsbad példája, hol a jelentékenyebb 
hitfelekezetek mindnyájan birnak az istenitiszteletek tartá-
sára szolgáló hajlékkal. Van itt katholikus, angol-reformált, 
protestáns, zsidó templom, s merjük állitani, hogy ha esz-
tendőre itt száz mohamedanus egyszerre, egyidöben hasz-
nálná a gyógyvizet, az élelmes karlsbadiak módot és esz-
közöket keresnének és találnának, hogy reá következő évre 
a többiek sorába (hacsak az állam nem akadályoztatná meg) 
ott álljon a mohamedanus mecset is. Az igaz, hogy 
maga a város, mint fürdötulajdonos, nem épit semmi hitfe-
lekezet számára templomot, de segiti az épiteni kívánókat, 
módot és eszközt nyújt nekik arra, többet pedig hazai für -
dőtulajdonosainktól sem igényelnének a honunkban létező 
hitfelekezetek. 

Hogy a testi szenvedő örömest keres lelki vigaszta-
lást, felebb érintők. Karlsbad gyógyvendégei is sűrűen 
látogatják az Isten házát. Minket különösen saját hitfeleke-
zelünk érdekelvén, erről kívánunk körülményesebben meg-
emlékezni. — A karlsbadi protestáns templom a fürdő leg-
szebb s leglátogatottabb sétahelyén fekszik. Kétezer buz-
gólkodót képes befogadni, s miután az itteni fürdővendégek 
nagyobb része a protestáns német tartományokból valók, 
vasárnaponként rendesen meg is telik. Több év óta a han-
noverai király küldi ide minden évben a lelkészt és segéd-
jét s részben fizetéssel is ellátja őket, mig fizetésük más 
része s az istenitisztelet tartásához szükséges egyéb költ-
ségek azon adakozásokból kerülnek ki, melyet a hivek a 
vasárnapi istenitisztelet után az e célra kitett tányérokba 
vetnek, mi valóban sokra mehet, mert aprópénzt igen ke-
vesen, tiz krajcáros bankjegyeket a legtöbben, sőt számo-
san forintos, söt némelyek nagyobb bankjegyeket is vet-
nek. Ez adakozásokból a rendes és szükséges kiadásokon 
kivül már is annyi fölösleg gyűlt össze, hogy a templom 
n agyobbitása s toronynyal és harangokkali ellátása is a 

legközelebbi jövőben létesülend. — A mostani lelkész 
Kittelbeil igen hires szónok, csakhogy közönségesen túl-
buzgónak tartatik s valóban pietisticus modora, s kivált 
azon szokása, hogy szónoklata alatt háromszor is térdére 
hull s rendkívüli tagrángatások között imádkozik, szokat-
lanul hat nyugodtabb előadáshoz szokott honunkbeli p ro -
testánsokra. Egyébként az istenitiszteleti szertartás egészen 
egyez a nálunk divatozó ágostai hitvallású egyház szer tar-
tásaival. 

Már a sokkal kevesebb számban itten létező angol-
egyháziaknak nincsen saját épületük az istenitiszteletek 
tartására, hanem e célból a legnagyobb termek egyikét 
bérlik ki. A ki buzgó istenitiszteletet akar látni, ezeket 
nézze meg. Az angol, mikor templomban van, elfeledkezik 
az egész világról s egyedül a szellemiekre látszik osztatlan 
figyelmét fordítani. Van valami megható, megragadó ez 
istenitiszteletben. 

A jelen fürdői idény alatt, néhány ritkán előforduló, 
lehetne mondani, politikai színezetű istentisztelet is tartatott 
az itteni fürdőhelyen, melyek mindegyikén puszta kíván-
ságból is megjelent a fürdői közönség nagyobb része. 
Egyet az itt időző magyarok rendeztek gróf Teleky László 
gyásztiszteletére, s erre különösen a lengyelek tömegesen 
megjelentek; azután a poroszok rendeztek hála istenitiszte-
letet, hogy királyuk élete, az ellene intézett merénylet áldo-
zatjává nem lett; végre a harmadikat a lengyelek tartották 
a helybeli kath. templomban a csak e napokban elhunyt 
Czartoriszky hercegért. — E gyászistenitisztelet megtart-
hatására engedélyt Bécsben kellett kieszközölniük, honnét 
azt meg is nyerték azon föltételek alatt, hogy minden poli-
tikai tüntetéstől tartózkodjanak: — de e szigorú föltétel 
dacára sem tartóztathatták vissza magokat, hogy különösen 
a varsói események által híressé lett nemzeti éneküket el 
ne zengjék a gyászistenitisztelet végén, mi valóban meg-
ható jelenet vala. 

A mi pedig Karlsbadban különösen jól esik felvilágo-
sodott s az igazságot szomjúhozó kebelnek, az okvetlen 
azon örvendetes körülmény, hogy itt sohasem jő tekintet-
be a valláskülönbség s a különböző egyházak hivei oly szép 
egyetértésben laknak és élnek egymással, mint valóságos 
testvérek a Krisztusban. E szép, ez örvendetes jelenség, 
még a szegény nép számára felállított jótékony-intézetekre 
is áthat, arra az egyre, melyet a fürdötulajdonos község, 
néhány cseh ur, különösen Lützer hathatós pártfogása és 
segélye mellett most alapit, ezt teljes bizonyossággal mond-
hatjuk. E jótékony-intézet egy kóroda leend szegény bete-
gek számára, valláskülönbség nélkül. — Vajha áthatná a 
türelem angyala szelid, boldogító szellemével az egész ke-
resztyénséget, az egész emberiséget! 

Batizfalvi István. 

T A R. O A. 
NEKROLOG. 

FeUö-Vály, augusztus l-jén 1861. Még a seb he-
gedni sem kezdhetett, melyet a haza két nagy fijának ha-



A MAGYARHONI ÁG/HITV. EVANG. EGYHÁZ EGYETE-
MÉNEK KÖZGYŰLÉSE. 

(Aug. 28.) 
Midőn most esztendeje a „Pesti Napló" hasábjain kö-

zöltük a magyarhoni ág. hitv. egyház egyetemének köz-
gyűlését, tudósitásainkat azon észrevétellel fejeztük be, 
hogy azon gyűlés is fényes bizonyságul szolgált arra, mi-
szerint a hon alkotmányos életének 12 évi megszoritása 
után is, nem hogy enyészett, hanem folyton növekedék a 
parlamentaris érzék s képesség hazánkfiaiban. Hogy iga-
zunk volt, megmutatta ezen protestáns parlament megtar-
tása után létrejött, s politikai érettség és szónoklati ügyes-
ség tekintetében talán csak az angollal versenyző magyar 
hongyülés. 

Most egy éve az ágostai egyház egyetemes gyűlése 
előzte meg az országgyűlést, jelenleg a dolog megfor-
dítva áll. Mig e két különnemű gyűlés felválthatja egymást 
hazánkban, addig a hon alkotmányosságának végenyésze-
tén nincs okunk búsulni, mert az absolutismus fényszaka 
mulatja, hogy e sivár rendszer alatt egyik sem állhat meg, 
hogy mindakettőnek éltető eleme az alkotmányos kor-
mányrendszer. 

A protestáns egyetemes gyűlés tehát a haza törvényes 
és alkotmányos szempontjából is érdekes jelenség, s azért 
a róla szóló tudósítás minden honfit egyformán érdekel. 

A magyarhoni ág. hitv. evang. egyház egyetemének 
gyűlése f. aug. hónak 28-ra tűzetvén ki, az a pesti ág. egy-
ház tanodájának nagy teremében vevé kezdetét. A világi 
elnöki szék üresedésben levén, azt az ujonan megválasztandó 
egyetemes főfelügyelő fölavatásáig Szentiványi Márton lip-
tói főispán ur ö méltósága s mint legidősebb kerületi fel-
ügyelő, az egyházi elnöki széket pedig, a törvényes szo-
kás értelmében, főtiszt. Haubner Máté ur, mint legidősebb 
superintendens foglalta el. Ezután helyet foglaltak a zöld 
asztal mellett egyfelől Zsedényi Ede, Radó J.*>, mint kerü-
leti felügyelők; másfelől főtiszt. Székács József, MádayKá-
roly és Geduly Lajos superintendens urak. 

Az ezen gyűléshez kötött számos érdekes ügyek tár-
gyalásai, az ujonan választott egyetemes főfelügyelő beig-
tatása, s azután azon körülmény, hogy e gyűlés rögtön az 
eloszlatott magyar hongyülésre következett s ennélfogva 
még számos, az abban is tevékeny részt vett jeles hitsorso-
sainknak hazánk fővárosában való maradása okozá azt, 
hogy ez egyetemes gyűlésen a rendes kerületi kiküldötte-
ken kivül egyházunk minden rendű tagjai, különösen pedig 
az előkelő protestáns családok nagy mértékben valának 
képviselve. 

Sőt a testvér protestáns és kath. egyház több előkelő 
híveit is szerencsések valánk körünkben szemlélhetni, mint-
egy érvéül az egyetemes gyűlésnek hazai szempontból is 
tulajdoníttatni szokott jelentőségének. 

Elnöklő Szentiványi Márton kerületi felügyelő ur lel-
kes szavakkal üdvözölvén az egyetemes gyűlést, azt meg-

A negyedik kerületi felügyelő Dessewífy Ottó ur, a gyü-
lésbeni megjelenésre megyei hivatala által akadályoz-
tatván, széke üresen maradt. 

nyitottnak nyilvánitá. Ezután felolvastatá az egyetemes vi-
lági főfelügyelő megválasztatására beadott szavazatokat, 
kitűnt, hogy a hazai ág. egyházak közöl 408 b. Prónay 
Gábor, 68 Szentiványi Márton és 25 Radvánszky Antal ő 
méltóságaikra adált szavazatukat. E szerint az említett ne-
mes báró , mint nagy szavazattöbbséggel megválasztott 
egyetemes főfelügyelő, élénk éljenzéssel iidvözöltetett. 

A bevett szokás és törvények szerint most felolvas-
tatott legelőször is azon esküminta, mely szerint az egye-
temes főfelügyelő felesküdtetni szokott. Miután«fez eskübe 
a határozatlan kifejezés helyett beletétetett, hogy a főfelü-
gyelő az egyház autonom állását s minden jogait, a mint 
1790/91. és 1848-iki országgyűlési törvények biztosítják, 
védeni, fenntartani s mások által is fenntartatni kötelessé-
gének ismerendi. — Majd az ujonan megválasztott felügye-
lőnek adatni szokott utasítások olvastattak el s korszerüleg-
módosíttattak át. — Ez esküminta és utasítások a megvá-
lasztott főfelügyelővel közlendők levén, a nemes báróhoz 
Radó kerületi felügyelő ur elnöklete alatt fényes küldöttség 
indíttatott, hogy a gyűlés körébe megjelenvén, nyilatkoz-
zék, hogy az előtte felolvasott eskümintát és utasításokat 
elfogadandja s kész leend-e az esküminta szerint az egy-
háznak a hitet letenni. — Mig a küldöttség visszaérkezett, 
azalatt az egyetem a főfelügyelő beigtatási ünnepélyéről 
tanácskozol!, mire ebben megállapodás történt, a küldött-
ség a nemes báróval a gyűlés körébe megérkezék s har-
sány, szűnni nem akaró éljenzéssel fogadtaték. Felolvastat-
ván elölte az egyházegyetem utasításai és az esküminta, a 
nemes báró oda nyilatkozott, hogy azokat ugy tekinti, mint 
a közös hatalom kifolyását, azoknak örömmel hódolni kész. 

Erre elnöklő kerületi felügyelő ur a gyűlést a főfel-
ügyelő ur beigtatására szólitá fel. E percben megkondul-
tak a harangok s ezek zúgása közben a virágokkal s nem-
zeti lobogókkal ékesített templom minden zuga minden 
rangú és hitvallású közönséggel telt meg. A beigtatandó 
főfelügyelő a tisztelet legmélyebb jeleivel fogadtatván, az 
oltár előtt számára kijelölt diszszéken helyet foglalt. Ekkor 
megzendült az orgona- és énekszó, minek elhangzása után 
főtiszt. Geduly Lajos superintendens ur a szószékre lépett 
s valóban remek és nagy megindulással hallgatott kenettel* 
jes beszédét a szentírás ezen szavaiból merité: „A kinek 
sokat adtak, sokat kívánnak ö tőle, és a kinél sokat tettek 
le, sokat kérnek el Ő tőle.u Beszédében a legszebben f e j -
tegeté a nehézségeket, melyek az egyház főhivatalnokai s 
nagyjai útjában állanak, a nagy felelősséget, a csekély ju -
talmat, sokszor hálátlanságot a küzdelemért és fárasztó 
munkáért, — de egyszersmind kijelölé azon fénypontokat 
is, melyek az egyház nagyjait körítik. Beszédének ez 
utóbbi része rendkívüli hatást gyakorolt s mélyen megin-
ditá a hallgatóság sziveit. — Bevégezvén remek beszédét, 
egy szent énekbeli vers éneklése után az oltár elé léptek 
főtiszt. Haubner, Székács és Máday superintendens urak, 
kik közül Haubner Máté, mint legidősebb superintendens 
ur, szintén megható s remek beigtató beszédet tartott, 
megcáfolván abban azon balvéleményt, mintha az ág. egy-
házban egyetemes felügyelőre nem volna szükség s szoro-



lála szíveinken ejtett, már is egy uj és nagy veszteség érte 
közvetlenül a nt. gömöri ref. egyházmegye kebelében levő 
felsö-vályi egyházat e f. é. jul.*20-án ; e napon végezvén 
munkás életét BODON ANTAL ur, egyházunknak 20 évi 
fögondnoka, anyagi jóllétének megalapítója, a jó rend ós 
egyetértés fentartója. — Azt szokta mondani nálunk a 
köznép, hogy mikor derék ember hal meg, mindig egy 
csillag esik le az égről. Erkölcsi értelme van e mondásnak. 
Egy csillag, még pedig az elsőrendű, szállt le e halállal egy-
házunk egéről. 

Születeti a közjóra termett férfiú 1807-ben. Mi rövid, 
ily közhasznú életnél 54 évi pálya! mennyire óhajtottuk, 
hogy ez sokkal, de sokkal hosszabb legyen ! — Iskoláit 
végezve, csakhamar megyei hivatalra szólította Őt a köz-
bizodalom, Az esküdti, al-és főszolgabírói hivatalokat pél-
dás szorgalommal, erélylyel és ügyességgel vitte, de kivá-
lólag egyházát választá fáradhatatlan lelke munkaköréül 
mindjárt zsenge ifjúságában ; vezérelve levén, hogy „a ki 
a társaságnak, melyben él, hasznos tagja akar lenni, oly 
hatáskört válaszszon magának, melynek megfelelni s melyet 
egészen betölteni képes.4' — Mi lehetne az egyetem-
ből, ha minden résznek támadna legalább egy ilyen em-
bere ? ! 

Egyházunknak mult évben S.-Patakon nyomatott tör-
ténetében részletesen számokkal van kimutatva sikere az 
ő több mint 30 évi működésének e szerény kis téren. 
Méltó dolognak tartjuk, sőt hálás kötelességünket véljük 
teljesíteni, ha e közhasznú élet végénél annak főbb mozza-
natait általánosságban megemlítjük. 

Legelső hatással volt lelkére egyházunknak annyira 
szegény anyagi állapota, hogy évenként rendesen adósa 
maradt a számotadó gondnoknak. Ámde ,,haec contumelia 
ipsum non fregit sed erexi t ;" e szégyenérzet nem verte le 
az ő lelkét, sőt inkább ez adott mózesi lelkének ösztönt 
arra, hogy a sziklából vizet fakaszszon, uj jövedelmi forrá-
sokat kutasson és nyisson, s a szegénységben pangó egyhá-
zat egykor virágzóbb állapotra emelje. — A régi megrög-
zött előítéletek által lebilincselt öregek kétkedő fejcsóvá-
lással s csaknem gunymosollyal vették az ifju reformátor 
újítási vágyát s hidegen fogadták első indítványát, mely a 
sómérési jognak az egyház javára leendő kibérlését tá r -
gyazta. Ernyedetlen buzgalmának sikerült az egyházunk-
beli 5 apró község birtokosságát rábírni, hogy e jogot az 
egyháznak szerződésileg örökösen átadja. A felügyelést, 
számadás terhe alatt, maga vállalván el, fáradhatatlan buz-
galommal s olykor egy kis ártatlan politikával vegyitett 
practicus tapintattal vitte azt, mint utmutató és példaadó, két 
évig. Az első évi 161 ft. 5 kr. tiszta haszon összegét csillogó 
tallérokban és fényes húszasokban töltötte ki az egyházta-
nács asztalára, mi által, midőn egy részről elkápráztatta a 
tanácsban ülő vének szemeit, másfelől a remény szikráját 
költötte fel kétkedő leikeikben. 

Harmadik évben már a kir. kisebb haszonvételek 
kibérlését vivta ki az egyház javára. Erre is maga ügyelt 
fel az első években, pontos és szigorú számadás mellett. 

Majd 1843-ban völgy-ünkön egy takarékmagtár fel-

állítását indítványozta, s fel is építtette, melynél a szegé-
nyebb sorsuak nemcsak részvényeik értékét ledolgozták, 
hanem azonfelül még pénzt is kerestek. Ebben is az egy-
házat tette főrészvényesnek. 

1847-ben a lelkész és iskolatanitók fizetése céljából 
egy más magtárt állíttat fel az egyházközséggel, az által, 
hogy minden véka élet után még 5 itce buza fizettetik be e 
célra. Maga 25 évi illetőségét egyszerre és előre be-
fizette. 

Ezen indítványok eredménye lön, hogy azon egyház, 
melynek azelőtt gyakran annyija sem volt pénztárában, a 
mivel a supplicans deákot kifizethette volna, két uj iskolát, 
derék paplakot, csűrt, istállókat, egy tornyot építhetett, 
melyek többre rúgnak — az ingyen-közmunkán fölül — 
8000 p. ftnál, s azonfölül a két iskolatanitó fizetését majd 
200 p. ft. készpénzzel emelhette, az egyházbelieket a tan-
díj fizetése alól felmenthette s azonfelül a két magtárból 
mind természetben, mind készpénzben tökéje is van. 

Az egyház kormányzatába is reformot hozott be 
mindjárt kezdetben a főgondnoki hivatal felállítása által. — 
Néhai id. Szathmári Király József ur volt az első válasz-
tott, ki azt 3 évig nagy passióval vitte. Majd 1842-ben a 
presbyteriuin választása, szinte az ő indítványa folytán, a 
a népre ruháztatott át. 

1845-ben 100 p. l'tos saját alapítványt tett, oly céllal, 
hogy annak kamatából a legszorgalmatosabb iskolás gyer -
mek évenként egy ezüst tallérral jutalmaztassék, a többi 
taneszközökre fordittassék. 

Szólanunk kell még az ő kormányzói tapintatáról, s 
— ha szabad ugy kifejezni — politikájáról. E részben fő-
éivé — mit gyakran köz- s magánhelyeken hallani 
lehetett szájából, — az egyetértés eszközlése és fentar-
tása. — Es pedig nem kis feladat volt oly községben, 
hol sok többnyire régi kiváltságos családok laktak, a kü-
lönböző jellemeket, gondolkozásmódot, erényeket, hibákat, 
ugy intézni, — ha kellett — egyensúlyban tartani, vagy 
nemes versenyre kelteni, miszerint a helyett hogy ennyi 
ész és erő egymást ellenségesen felemészsze, inkább a köz-
jóban hasznosan folyjon össze. Ámde ő e mesterséget jól 
értelte s a jó egyetértést fenn is tudta tartani. 

Másik politikája volt a szigorú rendtartás a protes-
táns önkormányzati szabadság korlátozása nélkül. Ezt is 
tudta ö párosítani az által, hogy egy részről semmi ujat 
nem tett a nélkül, hogy azt az egyház népeivel maga ma-
gára el ne határoztatta volna; más részről a végrehajtás-
nál, mely rendesen reá bízatott, részrehajlatlan és kérlelhe-
tetlen szigorúságot tanúsított s mindenütt maga ment elől jó 
példával. Gyakran hallottuk tőle, mikép a túlságos lágyság 
károsabb a túlságos szigornál. Például az egyházi szemé-
lyek fizetését, só-és korcsma-hiteleket, magtári tartozáso-
kat, nem tekintve a szük vagy bő évre, évenként pontosan 
és szigorúan behajtatta, mert azt tartotta, hogy nehezebb a 
szegénynek, bár kedvezőbb évben, több évi tartozását 
egyszerre megfizetni, mint a tehertől apródonként megsza-
badulni. 

, De volt még egy fővonása az ő — mindig a nép dol-



sabban kijelölé az ily felügyelő jogkörét. Rövid beszéde 
után, az elválasztott egyetemes felügyelő úrhoz azon kér-
dést intézé : hajlandó-e az egyetemes egyház bizodalma ál-
tal reá ruházott egyetemes felügyelői hivatalt elvállalni, s 
az azzal járó kötelességeknek hű teljesítésére magát es-
küvel kötelezni ? A nemes báró igennel felelvén, főtisz-
telendő Székács superintendens ur rövid fohászkodás-
ban kérte Istent, hogy a választottnak esküjét kegyesen 
fogadja és hallgassa meg. E fohász után főt. Máday super-
intendens űr, az egyetemes gyűlés által meghatározott 
eskümintát felolvasván, azt a választott utánmondá. Végül 
a fölavató legidösb superintendens űr Isten áldásáért kö-
nyörögvén, ezen ünnepélyt a választottnak s az egész gyü-
lekezetnek megáldásával fejezé be. 

Ekkor a fölavató superintendens úr a főfelügyelővé 
felavatott nemes bárót , az egyház elöljáróitól környezve 
és kisérve, a templomban levő elnöki székhez vezette s an-
nak elfoglalására fölhivá. 

Elfoglalván székét, a kerületi felügyelők részéről 
először is Szentiványi Márton ö méltósága üdvözlé rövid 
szavakban főfelügyelő úr ö méltóságát. Erre a nemes báró 
egyházunk helyzetét festő s a gyűlés által sokszoros éljen-
zéssel félbeszakított beszéddel foglalá el elnöki székét. (Je-
les beszédét egész kiterjedésében adjuk). 

Főtisztelendő Székács József először is elhunyt fő-
tisztelendő Sztromszky Sámuel superintendens úr erényeit, 
ki az egyházért é l t , küzdött és sokat szenvedett, jegyző-
könyvbe igtatandónak, s nejének is az egyházegyetem ré-
széről részvétét kinyilatkoztatandónak indítványozza. Az-
után üdvözölvén a helyébe választott superintendens főtisz-
telendő Geduly Lajos urat, indítványozza azt is, hogy ő he-
lyébe, ki egyetemes egyházi jegyző volt , ideiglenesen a 
gyűlésre jegyző neveztessék ki. Jegyzőül nt. Torkos Ká-
roly úr neveztetett ki, a rendes jegyző megválasztására 
nézve pedig az egyházak szavazatra fognak felszólíttatni. 

Az egyház törvénytelen állapotában szükségből fel-
állott középponti bizottmány, mely az egyetemes gyűlés 
teendőit végezte, most szükségtelennek találtatván, jegyző-
könyvileg feloszlattatni rendeltetett. 

A múlt évi egyetemes gyűlés jegyzökönyve olvastat-
ván, ez alkalomra vonatkozólag e következő nevezetesebb 
ügyek tárgyaltattak: 

Főtiszt. Geduly Lajos superintendens ur fölelevenité 
azon eseményt, hogy tavaly egyházegyetemünk ö felsé-
géhez folyamodott az egyházunkon elkövetett törvény-
telenségek megszüntetéseért, hanem e folyamodásra semmi 
válasz sem érkezett. — Nagyrészben e sérelmek hazánk al-
kotmányos viszonyainak némi tekintetben történt visszaállítá-
sa következtében megszűntek ugyan,de egy törvénytelenség, 
az úgynevezett patentális egyházak, habár azok már csak 
kevés számmal (mindössze hatan) vannak, még most is lé-
teznek. E sérelem elintézésére nézve az egyházegyetemet 
intézkedésre hivja fel. Ennek nyomán főt. Székács József 
superintendens ur a bányai kerület részéről is felhozta a 
mai számunkban már leirt Kuzmányi, Podhradszky-féle 
törvénytelen eljárást az egyetemi gyűlés elé. 

E sérelmek tüzetesebb vitatásra adtak alkalmat, mely-
ben Radlvánszky Antal, Szentiványi Márton főispán, és 
ZsedényiEde urak ö mtgaik, főtisztelendő Máday super-
intendens, nt. Zelenka föesperes, nt. Bauhoffer lelkész 
urak s többen jeles s tárgyavatott szónoklatok által 
vettek részt. A különösen figyelmet ébresztett vitatkozás 
eredménye azon határozat lön, hogy a magyar k. hely-
tartó-tanács minden egyházunkban létező törvénytelen-
ségek megszüntetésére fog felkéretni. 

Ez ügy elintézése után a fenforgó peres ügyek elin-
tézése végett egyetemes egyházi törvényszék nevez-
tessék ki. 

Majd Zsedényi Ede ö mltga a tavalyi egyetemes 
gyűlésből az egyes egyházakhoz véleményadás végett 
leküldött tanári tanácskozmány tantervét, végmegálapi-
tás végett annyival inkább kívánja a gyűlés elein tár-
gyalás alá vétetni, mejt nem sokára kezdetét vévén a 
tanév, az iskoláknak tantervre szükségük leend. Erre nézve 
kineveztetett egy bizottmány, mely a különkeriiletek 
véleményéből, melyek a tanárok tantervére érkeztek, egyet-
len véleményt készitend, s az megállapítás végett az 
egyetemi gyűlés eleibe fog terjesztetni. 

Batizfalvi István. 

POZSONY. Főtisztelendő GEDULY LAJOS urnák fel-
avattatása Pozsonyban egyike volt az ünnepeknek, melyek 
tanúságot tesznek a felöl, hogy nem hiányozik az egyház-
ban buzgóság és részvét az egyházi ügyek iránt és hogy 
oly férfiak számosan vannak az egyházban, kik mind a 
hazának díszére és javára vannak. 

Ugy hiszem, nem lesz érdektelen a felavatási ünne-
pélyt megelőző gyászistentiszteletet, rnely boldog emlékezetű 
SZTROMSZKY SÁMUEL FERENC emlékezetére rendeltetett, 
körülményesen leírni, annál inkább is, mivel az egész ma-
gyarhoni prot. egyház kesergi halálát. 

Aug. 20-kán délutáni 4 órakor conferentia tartatott, 
melyben a felavatás körüli eljárás és a superintendensnek 
adandó utasítás lett megvitatva és megállapítva, annál 
könnyebben, miután az összegyűltek az ügy felett tisztában 
voltak, sokszor levén az magán körökben a beszéd 
tárgya. 

Aug. 21-dikén tartatott a gyászünnepély. A számo-
san egybegyűlt hivek német énekkel kezdették meg azt, mi 
alatt nagytiszteletü Raabe Károly Ágoston pozsonyvárosi 
esperes ur az oltár elé lépett s egy lelkes imádságot mon-
dott. Ezután a kar Egressy gyönyörű gyászdalát zengette 
érzéssel el, s főtisztelendő Székács József\ bányakerületi 
superintendens ur lépett a szószékre. Beszédének alapja 
Galat. 5, 1. ,,A szabadságban azért, melylyel minket a 
Krisztus megszabadított, álljatok meg és ne kötelezzétek 
meg ismét magatokat szolgálatnak igájával." Először meg-
magyarázta a szabadságot, másodszor kérte a híveket, hogy 
abban álljanak meg. 

Az első részt illetőleg a keresztyén szabadságot, mint 
a bűn és külső törvényszerűség ellentétét emelte ki. Ki-

* 



gával foglalkozó — nemes lelkének, mely ő iránta a sze-
génységet örök hálára kötelezi, t. i. az, hogy mindig tudott 
oly jövedelmet, oly keresetmódot — a mostoha államviszo-
nyok dacára — kigondolni, melyből a köztartozásokat a 
nép befizethette. És ha más módot nem talált, egyik pénz-
vagy magtári passivum a másikbani activum által törlesz-
tetett le ; de mégis segitve volt ideiglenesen a népen. Gyö-
nyörűség volt látni, mi nagy passióval osztogatta ilyenkor a 
népnek saját — de a véletlenség miatt meglepő — előre 
már külön pakétokba csinált és a computust kimutató 
borítékokkal ellátott öszvegecskéit. Egy szóval ö egé-
szen egyháza népének élt; egyházközségünk mintha csak 
egy család lett volna, ugy élt az ö bölcs kormányzata alatt ; 
ö volt e népnek — melyet korán elhunyt két gyermeke 
helyett felfogadott — atyja, osztoztató, békéltető compro-
missionalis bírája. — Boldog volt a mi egyházunk mások-
hoz képest az ö kormányzata alatt a kisértet és megpró-
báltatás gyászos korszakában is, mert mi minden prot. egy-
házi alkotmányos jogainkat élvezhettük, mikor korlátlan ha-
talom uralgott kint a nagy világban. És ez képes volt eny-
híteni a szenvedés sanyaruságát nálunk. 

A jó rendtartást átvitte ő az egyházi egyetemből a 
részekbe is, a külön községi igazgatásba s a birtokossági 
jövedelmek kezelésébe; rendszeresítvén mindenütt és min-
denben az évenkénti pontos cs szigor* számadásokat. 

Rendtartó — és a vidéken közönségesen elismert jó 
gazda vala ö saját házánál. Cselédeit jól fizette, de hever-
ni nem engedte. Több szegénynek csinos és kényelmes la-
kokat építtetett, ezeknek szükségéről ő maga gondoskodott, 
de ment is az ö gazdasága télen nyáron, mint egy jó szer-
kezetű gép. 

Hálátlanság volna tőlünk elhallgatni, mikép a nagy 
veszteség fájdalmát felerészben hordozó kegyes özvegye 
szül. Sebők Mária asszony, nemcsak a házi, hanem a köz-
dolgok vitelében is áldozatkész fele-segítője volt férjének, 
kiről elég most kiválólag annyit emliteniink, mikép az ö 
nevét is egy 400 p. ftos alapítvány örökíti egyházunk jegy-
zökönyvében. 

Más prot. egyházak iránt sem volt ö részvétlen, nem 
bocsátván el soha egyet is, valahányszor felhivatott, maga 
s egyházunk részéről tett segedelem nélkül; noha büszke 
volt arra, hogy mi ö alatta külsegélyt sohasem kértünk. A 
s.-pataki tanitóképezdére 300 p. ft. alapítványt gyűjtött 
egyházunkban, melynek ugyan egy harmadrészét maga adta. 

A haza iránti kötelességét szinte tettleg teljesité, 
részt vévén annak önvédelmi harcában. — Tudomány, mű-
vészet, irodalom egyik pártolója halt el benne; — a nép-
szerű lapokat előbb maga, majd a község pénztárából ren-
delte meg a nép számára. 

Látnivaló ezekből, hogy a mi egyházunk valóban 
nagy, de közvetve a haza és az egyetemes prot. egyház is 
nem mindennapi embert veszített el Bodon Antalban, és hogy 
méltán nagy a mi bánatunk, kik az ö halálának gyászhirét, a 
résztvevőkkel, közöljük t. i. a felső-vályi egyesült ref. egy-
háznak mélyen megszomorodott tanácsa. 

NEVELŐI FIGYELMEZTETES. 
Kilenc év óta fenálló finevelőintézetemet ez-

után is állandóan fen kívánván tartani, azt a t. e. 
szülék becses figyelmébe ajánlom. 

Nevelői régibb törekvéseim mindenkor 
ugyanazok fognak maradni, t. i. növendékeimet 
Öngondolkozds- s Önmunkásságrci szoktatni, értel-
miségoket kifejteni, a jó erkölcsiségben megerősí-
teni s általában magyar nemzeti szellemben nevelni. 

Növendékeim a vezetésem alatt álló helvét 
hitvallásuak pesti nyilvános iskolájában nyernek 
oktatást. A nevelés egyéb ágaiban pedig, milye-
nek: a testi ápolás, a külső és belső műveltségre 
vezérlés, az öntanulásra szoktatás, az élő nyel-
vekben való gyakorlás, tánc, úszás, zene stb. 
nevelőintézetemben magam és nevelősegédem 
felügyelete alatt részesülnek. 

Finevelőintézetemben a magánnevelés és. 
közoktatás előnyei ilyen módon levén egyeztetve; 
felfogadhatom intézetemben a hat éves kort be-
végzett s a tizenhat éves kort még meg nem 
haladott növendékeket, kiket koruk szerint a 
négy osztályú elemiiskola, vagy a hat osztályú 
gymnasium valamelyikébe osztok be. 

Az intézet szállása van József-utcában 1. 
szám alatt. — Pesten, augustus havában 1861. 

Gonczy Pál, nevelő és tanár. 

Kerestetik a „Prot. Egyh. és Iskolai Lapok" 
1859-ik évi folyama. Egy ép példányért adunk 
8 o. é. ftot. A ki el akarja adni, sziveskedjék 
szerkesztőségünknél jelenteni. 

A Glosíus Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak ügyé-
ben. A Glosius ösztöndijak osztogatásával megbízott vá-
lasztmány gyűlést tartván a f. év julius 3 l - ik és aug. 1-sö 
napján megvizsgálta a bizottmányokat s ugy találván, hogy 
a tavali díjazottak közül azok, kik még kint maradnak, 
helyes és kielégítő kimutatásokat küldtek be, meghagyja a 
díj élvezetében Jezsovics Károlyt, Kovács Jánost, Török 
Gyulát, Thebusz Jánost, Zsilinszky Mihályt. A jövő évre 
pedig újból a következő ifjak részesittetnek benne: Benka 
Gyula, Chowáts András, Korén István, Lányi Józsa, Major 
Lajos, Steiner Imre. 

Miután ez az eset adta elő magát, hogy egy díjnyer-
tes ifjú csak félévet töltött az egyetemen a másodikban 
pedig magánfoglalkouást vállalt; miután a választmány a 
végrendelet értelmében köteles tudomást szerezni az iránt, 
váljon megfelelnek-e a díjazottak a megállapított követe-
léseknek, határozattá lett, hogy a dijt csak azon theologus 
vehesse föl, ki as első sikeresen kintöltött félévről a bizo-* 
nyitványokat, a második már megkezdett félévről pedig a 
leckelátogatási ívet küldi be. 

A díjnyertesek tartoznak magukat a kiutazás előtt a 
választmány elnökénél bemutatni. — Kelt Pesten a választ-
mány ülésében. 

Haberern Jonathan mint jegyző. 

Felelős szerkesztő g kiadó : Dr. Ballagi Mór. 



-mutatta, hogy a szabadság megalapítója Krisztus, és hogy 
az általa szerzett szabadságnak csak így juthatunk birto-
kába, ha niszünk benne és pedig ugy, hogy ez val-
ódi élő és isten előtt megigazító hit legyen. De mivel a 
hit a vallásból, az Isten igéjéből származik az apostol s z e -
rint, a belső szabadság okvetlenül megkivánja, hogy a 
szentírás hirdettessék, olvastassók, terjesztessék s e körül 
szabadsággal birjon az egyház, hogy visszautasítson minden 
emberi tekintélyt, mely az Isten igéjén kivül a hit dolgában 
zsinórmértékül akarná magát feltolni. De ez ismét azt kí-
vánja meg, hogy az egyház mint testület is szabad legyen, 
azaz hogy akkor, midőn eszközök és módokról gondosko-
dik, hogy kül-és beléletét a keresztyén alapon kifejthesse, 
szabály és törvény csak az legyen, a mit az egyház egye-
teme képviselet utján maga tesz azzá s hogy itt minden 
illetéktelen állami befolyást eltávolithasson. Mivel, ha az 
egyház szabadságának egy részét egyes, az egyházon ki-
vül álló személyekre ruházza, legyenek azok bár egy-
háziak is, akkor már elvesztette szabadságát. 

A mi a második részt illeti, ott e kérdést intézi a 
hallgatókhoz a szónok: Megmaradtunk-e e szabadságunk-
ban ? s imádság közben vállá be, hogy nem, de igenis tö-
rekedtünk arra, mint törekedett az egyház háromszáz 
éven keresztül folytonosan. Kikel azok ellen, kik a legne-
hezebb időben a helyeit, hogy az egyház szabadságát vé-
denék, azt elárulták, beszédeikkel elámították a külhoni 
testvéreket, kiknek segedelmükért bár többszöri eljárásukat 
nem helyesli, háláját fejezé ki. 

Hogy az egyház folytonosan törekedett a szabad-
ságra — úgymond — világos abból is, hogy oly férfiakat 
állított az egyház élére, kik az egyház szabadságát védeni 
képesek. Ilyen volt-e a megdicsőült ? Igen, ilyen volt, mert 
megtudta ós meg is védette az egyház szabadságát. Mi által 
tehette azt? Az ö elvei által, ezek adtak neki erőt, akara-
tot, szorgalmat és utasítást arra nézve, hogy miként cse-
lekedjék. 

Ha az egyház — ugy végezé — Sztromszkynak el 
nem múló emléket akar állítani, az által teheti azt, ha saját-
jává teszi azon elveket, melyek Sztromszkyt vezérelték. 

Ezután tót ének következett s nagytiszt. Szvati Má-
tyás, trencséni esperes ur által tót prédikátió tartatott, nem 
csekély épülésére a híveknek, dicsőítésére Szlromszkynak, 
és általa Istennek. 

A befejezőének elhangozván, a hívek ünnepélyes 
renddel a megboldogult emlékezetét szívökben mélyebbre 
vésve távoztak el. 

Aug. 22-dikén az esperességek papi és világi képvi-
selői reggeli 8 órakor a lyceumi könyvtár termében egy-
házkerületi gyűlésre jöttek össze. Itt az egyházkerületi 
felügyelő mélt. Szentiványi Márton ur rövid beszéddel 
nyitotta meg az ülést, melyben a fölötti örömét fejezé ki, 
hogy az oly sokáig üresen állt elnöki széket elfoglalhatja, 
Istenben helyezett bizodalommal tekint a kétséges jövő elé. 
— Ezután a választási jegyzőkönyv olvastatott fel Nagy 
Elek ügyvéd ur által, melyből kitűnvén, hogy Geduly Lajos 
ur választatott el föpásztorul, az elnök kérte Istent, hogy 

öt tartsa meg sokáig, mit a jelenlevők háromszoros éljen! 
rivalgása viszhangoztatott. 

Az esküforma és utasítás felolvasása után az elnök 
bizottmányt nevezett ki, mely mélt. Osztroluczky ur vezér-
lete alatt a távollevő két föpásztorért elindult. Rövid szünet 
után megjelentek a jelenlevők éljenzései között s miután azeS-
küforma az uj főpásztor előtt felolvastatott, ünnepélyes rend-
ben megindult az összes esperességi képviselőség a kerü-
leti főnökkel egyetemben, az uj főpapot a templomban hiva-
talába bevezetendő. 

Az ígtatási ünnepély 9 órakor vette kezdetét. A 
közönség a szentlélek segítségét hívta fel német énekben, 
mire nt. Raabe Kár. Ágoston esperes ur a szószékre lép-
vén, német szónoklatot tartott. Ritka szépségű, meglepő szó-
noklatában dicséri a superintendensi hivatal magasztossá-
gát, kiemeli nehézségét is, hisz hogyne volna nehéz a szol-
gák szolgájának lenni. A lelkésznek szolgának, hűnek és 
alázatosnak kell lennie. Oly szívből fakadt tökéletességgel 
rajzolta a papi hivatal magasztos voltát, hogy az alacsony 
keblek szégyenülve dobbantak meg s megtanulták bámulni 
azon hivatalt, melyet ezelőtt felfogni nem tudtak; becsülni 
tanulták azt, mit azelőtt talán nem becsültek, s megtanul-
ták, hogy az ö anyagiságuk megsemmisül a szellemi nagy-
ság előtt. — Felszólítja a szónok a föpásztort, hogy küzd-
jön méltólag azon nehézségek ellen, melyeknek özöne 
állja útját, s melyeknek elhárítása magasztos hivatalának 
bivatása. 

Ezt egy szláv énekversnek elzengése után nagy-
tiszt. Teszák Sámuel, nyitrai esperes ugyancsak a szó-
székről tartott tót beszéddel váltotta fel. Miután a szláv 
nyelvet fájdalmamra nem birom, e szónoklatról méltólag 
nem referálhatok s nem ítélhetem meg. Azonban nyomo-
sabb az én szerény nézetemnél a közvélemény, mely a szó-
nok jeles tehetségéről tesz hiteles tanúságot. 

Rövid magyar ének közben nagy tiszt. Lesko Mihály 
pozsonymegyei al-esperes ur az oltár elé lépvén a felava-
tandónak kiszolgáltatá az Urnák szent vacsoráját, mielőtt 
dörgő szózatával megmagyarázta az illetőnek az urvacso-
rának mibenlétét, célját és hasznát. 

Miután az illető a szentséggel oda illő áhítattal élt, 
rövid magyar ének végeztével az igtató bányakerületi su-
perintendens, jobbján ntiszt. Szvati Mátyás ur bibliával ke-
zében, balján nagyliszt. Hollerung Károly, pozsonymegyei 
esperes ur az eskümintával az oltár elé lépett.. 

A következő jelenetet méltólag leirni képtelen va-
gyok, mert nem volt az csak formaszerinti külső cselek-
mény,hanem méltó vallásos eljárás a legméltóbb ügy körül.— 
Az igtató röviden végezte beszédét, de abban minden gon-
dolat a sziv által átérezve jött nyilatkozásra, minden esz-
mét vallásos ihlettség emelt. 

A felavatás külalakja olyan volt,mint a milyennek a nem 
rég lefolyt időkben két ízben voltunk tanúi. Azaz, miután 
az avató befejezé szónoklatát, kérdést tesz a jelenlevőkhöz, 
mint a kerület képviselőihez, hogy készek-e megválasz-
tottjukat az evangyéliomi egyház szellemében fŐpásztoruk-
nak elismerni ? Mire azok igennel felelvén, a megválasz-



Népiskolákat illető figyelmeztetés! Ráth Mórnál Pesten, a „Vastuskóhoz" 
kapható: 

ERKÖLCSI OLVASÓKÖNYV, 
a helv. hitv. népiskolák második osztálya számára 

másodrangú jutalmat nyert pályamű. 
Irta 

Kiadja a magyar ref. egyház egyetemes tanügyi bizottmánya. 2-dik kiadás. Ára 16 uj krajcár, 

„Dávid szent lantja," 
imák, zsoltárok és éijekek protestánsok számára, irta E l e f á n t M i h á l y . Ára kemény borítékban 

" 50 kr. Kapható O s t e r l a m m K á r o l y ur bizományában. 

E 3 V G B L é s M A N D E L L O K r A L 
Pesten, Egyetem-utz* 2. szám. Megjelent és kapható, ugy mint minden könyvkereskedés által, 

WOHL JANKA KÖLTEMÉNYEI. 
A 30 ivnyi csinos kiállítású könyv ára 2 ft. diszkötésben 2 ft. 50 kr. 

P á l y á z a t . 
A szent-lőrinci, evang. algymnasiumban egy tanári állomás ürülvén meg, annak betöltésére 

ezennel csőd nyittatik. Évi fizetése 525 ft. és 42 ft. szálláspénz o. é. Előnye leend annak, ki a zené-
ben is jártas. Kik ez állomásra jelentkezni kívánnak: folyamodványukat bizonyítványaikkal és 
önéletrajzukkal együtt folyó évi september 1-sŐ napjaig a szent-lőrinci evang. lelkészi hivatalhoz 
szíveskedjenek beküldeni. — Varsád, julius 30. 1861. 

U. p. Nagy-Dorogh, Tolnamegyében. Schneiker Jakab, tolnai evang esperes. 

P á l y á z a t . 
Nagy-Körösi ref. lyceumban első nyelvészeti osztály tanári állomása betöltésére három 

évre ezennel pályázat nyittatik. Ezen állomás 500 o. é. forint évi djijazással van összekötve. 
A pályázni kívánók saját kezűleg irt a nagy-kőrösi ref. egyháztanácshoz intézett és 

szabályszerű bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványaikat, melyekben életkoruk , vallásuk,, 
állapotuk, a nyelvészeti osztályra nézve megkivántató képességük, s erkölcsi magukviselete igazo-
landó, a nagy-kőrösi ref. egyházgondnoki hivatalnál legfelebb 1861. évi september l- ig nyújtsák 
be. — Nagy-Kőrös, julius 28. 1861. Nagy-KÖrÖsi ref. egyhdztanácstól. 

Csöd tanári állomásra. 
Az eperjesi ev. ker. collegium a többi tanintézeteivel f. év sept. 15-kén megnyitandó jogi 

akadémia „publico-politikai tanszékének" betöltésére ezennel csődöt hirdet. 
Az ezen állomást — melyhez 1000 o. é. ft. évi fizetés és hetenként 18 tanóra van kötve — 

elnyérni óhajtók ezenel felkéretnek, folyamodásukat a szükséges bizonyítványokkal f. év aug. 20-ig 
a collegium felügyelőségének beküldeni. 

Joób Vendel h.-felügyelo. 

Peat, 1861. Nyomatott Engel ét Mandellonál, (Egyetem utca) 2. m. 



totthoz tétetik kérdés, vájjon akar-e az egyházkerület hü 
íöpásztora lenni ? Adott felelet után eskütételre szólította 
fel öt az igtató s ez balját a szent bibliára téve, jobbját 
éghez emelve leteszi a szokott esküt, mialatt az egész köz-
önség felállt. 

Az eskütétel után az igtató az előtte térdelönek fejére 
tette kezét, azt szent hivatalába beigtatta és megáldotta- Az 
esperesnek erre a felavatandót körülfogván s kezeiket 
szinte fejére tevén, intonálták a : „Confirma Deusu-t s 
egyenkint megáldották. Minek végeztével az igtató távo-
zása közben a felavatottat testvéri csókjával illette s a két 
főpásztor hosszasan csüggött egymás kebelén az öröm-
könyeit sirva. — Ez volt a legmeghatóbb jelenet az egész 
ünnepély alatt s a legközönyösebb kebelből is könyek 
szivárogtak fel a szemekbe. 

Ezután a felavatott megszólította a gyülekezetet, Ígér-
te, hogy céljául tüzendi ki a nemzetiségi viszály megszün-
tetését. És szólott mindahárom nyelven, mely kerületé-
ben él. Ritkaság találni valakit, a ki három nyelvet ugy be-
széljen, mintha mindahárom édes anyanyelve volna, s 
ezen ritkaság Gedulyban felellhetö, de nemcsak beszédének 
külalakja volt szép, hanem béltartalma is megfelelt kül-
sejének. 

Lelépvén az oltár elöl, mélt. Szentiványi Márton fel-
ügyelő ur átadta neki a hivatalos pecsétet s ezáltal társ-
elnöki és társkormányzói jogokba vezette. 

Német ének zárta be az ünnepélyt, melynek em-
léke elmosódni nem fog egyhamar. 

Nem lesz fölösleges megemlíteni a nagy ebédet, me-
lyen 160—180-nan vettek részt. Nevezetesebb toasztokat 
Szentiványi, Geduly, Raabe, Kubinyi Ágoston, Hosztinszky, 
Rozgonyi stb. mondottak. Legkitűnőbb ezek között Raabeé 
volt, nem is lehetett kevesebbet várni egyházunk egyik 
legkitűnőbb szónokától. 

—-vs-Oc— 

ISKOLAÜGY. 

FELSZÓLAMLÁS A MAGASB NŐISKOLÁK ÜGYÉBEN. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap tért nyit — nevéhez hü 
programmja szerint — mindazon cikkeknek, melyek e lap 
körébe tartozók. 

A szorosb értelemben vett egyh. kormányzat elveit, 
azoknak miként keresztülvitelét s alkalmazását; az egyház 
hiányait, azokon miként segithetést; az iskolák szenvedé-
sét, azokban egyes szakok miként kezelését s az ez adta 
sikert bőkezűen, a részletekkel s bizony nem haszon 
nélkül közié eddig s folytatja tna is. 

Ezek folytán azt hinnők, hogy e saját irányú lap 
semmit sem hagyott e l , mit később — vagy azért, 
mert fontosb tények nincsenek, vagy azért, mert nem idö-
s helyzetszerüek, — levén később ilyekké — ismét előve-
gyen. . . És aligha nem ugy van. Mert a fejlődés folyama 
fogalmánál fogva : ha máért mindent tettünk, eleget tettünk 
a napért, s holnap ezt ujra kezdvén, méltán neveztetünk 

az ujabb és ujabb eszmék s az azok által eszközlendő áta-
lános haladás minden ujabb mozzanatai hü tolmácsának. 

De épen a mondottak után szabadjon hinnem, hogy 
ezen lap annyira érdekelt az emberi nem másik fele, e nő-
nem növelése iránt, mint volt s lesz bármely eddig szüksé-
ges s azért kötelességszerű tárgya iránt. 

. Miért nem volt eddig ? szabadjon arra a lap érdeké-
ben a következőkben megfelelnem. 

Azért, mert az egyházkormány lapátjait, — melyek 
alkotásuknál erősek, használatuk közben a viszonyok által 
megzajultak, — kelle eredeti épségükre, nemcsak használ-
hatókká tatarozni. 

Ugy jártunk mi ezzel, mint az ősvilág szobordarab-
jaival a művész, ki kelle keresnünk a középtest mértékét, 
hogy a tagokat azok után idomítsuk ; s miként a szobron, 
ha ujra kiegészitteték, idővel csak a forrasztás észrevehető 
s csak ha okát fürkészszük, tudjuk meg, hogy ez el volt 
rombolva, ugy a történet fogja utódainknak is mondani — 
bár az is elfeledné — hogy minő rom volt egy időben ez a 
mi szoros értelemben vett itteni egyh. alkotmányunk. És 
miként az ujra kiegészített szoborban egy iskola hagyta 
hátra művészi tapintatát, emez helyreállított alkotmányban 
sem különben. 

Ezen egyh. alkotmány eredetiségeért küzdő iskola 
szellemiségénék lett tárháza a Prot. Egyh. és Isk. Lap. 

Azért, mert főbb iskoláink, honnan sugárzik szét — 
áldást, tényészetet adó napként tudomány, mely felhat az 
egekig és leszáll a mélységek fenekére; nevelés, mely az 
állatnak született embert minden teremtmények fölé, Istene 
után helyzi, azzal rokonitja; nemzetiség, mely múltjához 
hiven, de önállólag minden jót s szépet felvesz, de átdol-
gozik; halad fejlődése pályáján, de nem vegyül más 
elemmel, hanemha azonosíthatja; szabadság, mely minden 
földi jóllét, boldogság és elégedés teremtője; — ezen is-
kolák soká nem valának egyebek, mint az u. n. ipariskolák, 
hogy tanuljon az ember azokban annyit, mennyi mester-
ségéhez elég; tanulja ezt is azon nyelven, azon határok 
között, mint ezt azok akarják, kik elmondják reánk, hogy 
mi a nemzetekre saját nyelvünket tukmáljuk, mire pedig 
csak a germán elemnek van joga ; mivel a német nyelvet 
p. o. a horvát müveit ember csak ugy beszéli, mint nem-
zeti nyelvét. — Lélek, mely igazság után eped; szellem, 
mely korlátokat nem ismer: szív, mely a nemest karolja 
fel, maradjanak ismeretlen parlag földön, vagy képez-
tessenek a centralisatio átkos céljai szerint. Ez volt ama 
hydra, mely ellen feltámadt az emberben minden, a mi 
nemes. 

Földi s égi , sár és gyémánt közt könnyű a különböz-
tetés. Igen ! De ezt nyilvánítani is kell. Ki merész eléggé 
leverni a biliricset a kézről, hogy megirattassék mindaz, mi 
tűzként emészti a velőt; letörni a závárt az ajkakról, hogy 
legyen szabad a szó? És mégis akadt vakmerő, nem egyes 
ember ugyan, de egyes eszközlésére s egyes egyén risz-
kirozásával. Ez volt az egy időre elnémult, de az idő tel-
jességében, mintha csendességben erőt gyűjtött volna, ha-
talmasan kiáltó Prot. Egyh. s Isk. lap. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI 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 : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

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., ejrész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Elöfizethétni 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. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EGYETEMES 
EGYHÁZI GYŰLÉSBEN 1861. AUG. 29-én 
HUNFALVY PÁL ÁLTAL MONDOTT BE-

SZÉD A GÖRÖG TANÍTÁS ÜGYÉBEN. 

Méltóságos, Főtisztelendő egyetemes egy-
házi gyűlés! Az előttünk levő tárgyról alkalma-
sint kétséges kimenetelű lenne tanácskozásunk, 
ha a magyarországi ág. hitv. egyetemesség vagy 
maga egyedül vagy most először szándékoznék 

• a görög nyelv- és irodalomtanítást ugy bevenni 
a gymnasiumba, hogy az kötelezett tantárgy le-
gyen mind azokra nézve, ki abba tanulni járnak, 
mind azokra nézve is, kik alapitani, vagy fenn-
tartani akarnak gymnasiumot. De miután a ma-
gyarországi ág. hitv. egyetemesség se nem maga 
egyedül, se most nem először szándékozik a gö-
rög nyelvtanítás felett határozni: ugy hiszem, 
nagyon illő, hogy ne hirtelenkedjék ily nyomós 
ügyben, hanem nézze előbb, mit tesznek és tettek 
másutt e tekintetben, s mit határozánk ruinma-
gunk is nem régen. Ezt pedig tennünk mind ta -
nácsos mind tanulságos. 

Mit tesznek másutt a görög nyelvtanítással 
a gymnasiumban ? Ezen kérdést ne intézzük Né-
metországhoz, minthogy tudván tudjuk, hogy ott 
kiváló szeretettel és gonddal űzik a görög tani-
tást, miszerint talán az elégnél is többet tesznek-

jóllehet teszik azt oly sikerrel, hogy a görög tu-
dományban immár fölülmúlják a többi nemzete-
ket, — mit senki sem akarhat kétségbe vonni. 
Ámde azért se intézzük Németországhoz kérdé-
sünket, mert mi impracticusnak tartjuk a német-
séget ; s hadd gondoljuk, hogy ott talán hibából 
is tesznek annyit a görög nyelvtanításban. Intéz-

zük tehát kérdésünket inkább Hollandiához, Svéd-
és Dánországhoz, de mi legnyömatékosabb lehet, 
a practicus Angliához. S mit felelnek onnan kér-
désünkre ? Azt, hogy mindenütt gymnasiumokat 
vagy tudós iskolákat tartanak, s ezen iskolákban 
a görög tanitás kötelezett tantárgy mindenkire 
nézve. Ott sem beszél senki arról, hogy minden 
ember, ki nadrágot visel s nem kénytelen mind-
iárt varga- vagy szabó-székre ülni, görögül ta -
nuljon ; hanem igenis arról van ott szó, hogy a 
ki a gymnasiumba jár, az ennek caudiumi fur-
ca-ja alá kénytelen adni nyakát j azaz köteles azt 
tenni és tanulni kivétel nélkül, a mit a gymna-
siumi rend parancsol; az pedig az emiitett orszá-
gokban a görög nyelvtanítást parancsolja. S kü-
lönös, hogy épen Angliában, hol ezen közmon-
dást találták fel: time is money,— az idő pénz (mi-
nek ellenében nálunk talán az unalmat találták 
fel csak), hogy, mondom, épen a practicus Ang-
liában, hol az időnek becsét százszorta jobban is-
merik mintsem nálunk, a tudós iskolák szinte ki-
zárólag űzik a classicus nyelveket, tehát a lati-
non kivül a görögöt, miszerint méltán mondhatni, 
hogy ott egyoldalú a tanulás és tanitás. Macaulay 
beszéli, ha jól emlékszem, hogy a hires Pitt nem 
tanult s nem olvasott egyebet a görög tragiku-
soknál s Newton-nek „principia philosopliiae Na-
turaeu-nél, — miket, mellesleg mondva, nálunk 
a tanárok sem olvasnak talán. Peel pedig e szá-
zad negyedik vagy ötödik tizedében a glasgowi 
egyetem lord-rectorává levén, beigtatásakor az 
egyetem tanáraihoz és ifjúságához mondott beszé-
dében leginkább a classicus, tehát a latinon ki-
vül a görög irókat ajánlá az ifjaknak; mert,úgy-
mond, tudomása szerint, Angliának nem volt még 



Ezenfelül azon számos ifjak érdekében, kik a köze-
lebbi 12 év alatt végezve jogot vagy legalább a honit nem 
hallgathatták, megrendelte egyházi főtanácsunk, a f en-
emlitett fötanodáknál — hol csak lehet — egy — egy éves 
rendkivüli jogi tanfolyam kinyitását. Hogy igy az irt i f jak-
nak is legalább mint rendkivüli joghallgatóknak mód nyúj-
tassák, a honi törvényekben némi jártasságot szerezni. Ezen 
egy éves rendkivüli tanfolyamban, — hogy a tervezett 2 
éves rendes folyamba is beiktatható legyen,— tanitattni fog -
nak az észjog, — közönséges államisme, a honi köz - és 
magánjog és a perrendtartás. 

Mindez szükségesnek tartatott, addig is mig az egyes 
tanodák a magok hirdetményeiket kiadnák, az érdeklett szü-
lök- és ifjaknak hirül adatni. Kelt Kolozsvárit, jul 31.1861. 

Olasz Károly. 
egyház fötanácsi titkár. 

VÁLASZ T. NYIRY JÁNOS URNÁK A „PROT. EGYH. ÉS 
ISK. LAP 31-DIK SZÁMÁBAN A 988—990 LAPON. KÖZ-

LÖTT CIKKÉRE. 

T. Nyiry urnák méltóztatott, a „Prot. Egyh.és Isk. Lap 
-29-dik számában közlött tudositásomba foglalt nézetek követ-
keztében, -alulirtat mint közlöt, gondatlanság-, methodi-
kátlanság-, tudatlanság-, és logikátlansággal vádolni ; 
végezetül pedig azzal rekeszteni be értekezését, hogy r á -
fogván a szarvasi leendő tanitóképezdére, miszerint itt tiz 
hetenkinti órában tizenegy tantárgy akarna előadatni, ugyan 
alulirtat akarja nevetségessé tenni. 

Előre bocsátom, hogy egy kis tévedésben van Nyiry 
ur, midőn enyim gyanánt bírálgat oly képezdei szervezetet, 
melyben én mint bizottmányi jegyző csak hiven registráltam 
az illető esperességi bizottmányban kifejlett nézeteket. Mit 
csak is azért jegyzek meg, hogy illőnek látom tiszteletben 
tartani és tartatni a tulajdoni jogot ; és koránsem titkolom, 
miszerint magam is ama nézetet, hogy t. i. néptanítóink — 
legalább e vidéken — együtt képzendők a leendő papokkal, 
tehát „a humanismus intézetével kapcsolatos" képezdében, 
teljességgel sajátommá tevém. Ha kell e részben külországi 
tekintélyre hivatkoznom, hivatkozhatom Diesterwégre, *) 
kiről tudva van, hogy épen szabadabb gondolkodás utáni 
törekvése miatt a seminariumokban, a Stahl-Hengsten-
berg-Raumerféle obscurantismus részéről annyira üldö-
zés tárgya lön, hogy tanitóképezde-igazgatói állomását 
Berlinben a mult évtized elején odahagyván, azóta a szabad-
ság és önhatározásra törekvő nevelési elvek mellett igazi 
humanismus alapján csak annyival tüzesebben hareol t ;— és 
hivatkozhatom Diestervveg elvrokonaira. Tudva levő dolog 

*) Diesterweg nyilai (Wegweiser für deutsche Lehrer cimü 
munkájában) Thiersch és a gymnasiumok ellen, Th. 
nek elbizakodásából és ennek a nép nevelés meg veté-
séből magyarázandók meg, nem pedigD. nevelési elvei-
ből, melyek szabadságot igazságot, szabad fejlődést 
hirdetnek. 

ugyanis, hogy a Stahl-Hengstenberg-féle párt a j ö -
vendőbeli néptanítót, mind az egyetem iskoláiban beszív-
ható heterodoxia, mind a gymnasiumokban beszívható po-
gány irodalom mételyétől meg akarván menteni az ifjút, még 
mielőtt öngondolkodásra ébredne, a seminárium egyedül 
üdvözítő orthodoxia révpartjába szorítja. 

Ha attól nem tartanék, hogy unalmassá váljak a külföldi 
tekintélyeknek a nevelés mezején termett nézetei közlése 
által, igen sokat hozhatnék fel, mi bizonyságul szolgálna 
arra, hogy nézeteink, melyek a szarvasi tanítóképezde szer-
vezésében vezéreltek, koránsem oly fonákok és nevetsége-
sek, mint Nyiry ur azokat feltüntetni igyekszik. 

Bocsánatot kérek, ha még, előbb mintsem Nyiry ur 
első ellenvetésére tovább folytatnám válaszomat, az összefüg-
gés miatt a második és harmadikra is terjeszkedem. Ugyan-
is, a mint eddig a gymnasiumból általmentek a növendékek 
a szorosan úgynevezett képezdébe, a negyedik osztály 
végeztével rendesen csak a 13 — 14 életévet töltötték be. 
Senki sem fogja tagadni, hogy ez életkorban sokkal éretle-
nebb és tapasztalatlanabb még az ifjú, semhogy a tudomá-
nyok egyetemén tájékozván magát, képes volna megítélni, 
mire teremtette az Isten, mire hivja geninusa. Hogy sok ifjú 
még a 8-dik osztály befejezésekor is -határozatlan: az 
semmit sem bizonyít, miután itt csak a potiori lehet szó, és 
csakugyan áll az, hogy 10—20 éves korig az ember életé-
ben egy év többet dönt, mint 3 0 - 5 0 - ig tiz. 

Már pedig annak ki valaha nevelni akar, azaz önálló-
ságra, öntevékenységre birni a gyermeket, kell hogy maga 
is szabad fejlődésen keresztülment legyen. Szabadabb 
fejlődés pedig csak azon korban lehetséges, hol az ember 
már némi érettségre szert tevén a gondolkodásban, önállóan 
tudja tájékozni magát, mit legalább eddigi tapasztalásunk 
szerint a gymnasium negyedik osztályából kikerülő i f jak-
nál híjába kerestünk. Ugy de a képezdei 2 évi tanfolyam a 
nevelés fonalát neTn ott fogja fel, hol a gymnasiumi növen-
dék a 4-dik osztályában elhag yta, hanem azonnal a szak-
tudományokra viszi által a növendéket, holott még mind a 
lélek mind a test még nincs a fejlődés azon fokán, hogy 
már az-u. n. kenyértudomány, mi közvetlenül az életben 
szükségeltetik, illetné. A külön álló képezdék mind a kül-
földiek mind a hazaiak azt be is látták, a miért is még a 
seminárinm elé u. n. előkészítő, kétévi praeparandiai tan-
folyamot „átmenő híd" gyanánt állítottak fel. Ezt nem én 
mondom, hogy a seminárium a gymnasiumhoz képest idegen 
vagy „ismeretlen föld, " hanem magok a különálló képez-
dék, épen ily közvetítő tanfolyamok felállítása által azt tény-
leg bevallották, hogy nagy része a gymnasium 4-dik osz-
tályából kikerült növendékeknek praeparandiai v. előké-
szítő tanfolyam nélkül nem bír boldogulni. De már a sop-
roni képezdében azon előkészítő osztályban az igazgató 
legújabb tudósítása szerint az „Iskolai Lap"ban a jövő évben 
össze fog olvadni a gymnasiummal !'• Etenim omnes artes, 
quae ad humanitatern pertinent, habent quoddam commune 
vinculum et quasi cognatione quadam inter se continentur.u 

<Xic. pro Archia I.). És épen ez okból nem birtam még ed-
dig meggyőződni annak célszerű voltáról, hogy rokon in-



liires és kitűnő államférfia, ki ifjúságában nem 
kedveli a görögöket, s barátságukkal nem ékesiti 
vala későbbi munkás életét, például emiitvén meg 
Chatham-et, Pltt-et, Channing-et és másokat. Igv 
van az ott mai nap is. Macaulay, Brougham, 
Gladstone, Hűssel, D'Israeli stb. mind nemcsak 
tudós férfiak, hanem különösen a görög irodalom 
szerelmesei, sőt tudóskodók is egy vagy más gö-
rög iró körül. Ezen férfiak bizonyosan gondolkod-
nak az emberi ügyekről, megmegemlékeznek sa-
ját nevelésökre, ennek helytelen vagy helyes irá-
nyára, eszközeire. Lehetetlen föltennünk, hogy 
ők, kik tapasztalásaikkal bizonyosan felülmúlhat-
nak bennünket, akármennyire becsüljük is min-
magunkat, — mert hisz a túlságos szerénység 
nem hibánk nekünk, — lehetetlen föltennünk, 
hogy ők, kik kezeibe az egész földkerekségről 
gyűlnek össze a szellemi, anyagi, a politikai, tár-
sadalmi érdekek szálai, ne gondolkodnának neve-
lésről, tanításról. Mégsem támadnak fel a görög 
tanítás ellen, holott tehetnék-, hisz ők igazgatják 
az államot, az egyházat, az iskolákat! sőt eltű-
rik. és szívesen tűrik el az egyoldalúságot, mely 
a classicus nevelés felé tolja a túlsúlyt. Kell te-
hát, hogy abban, mit sokan közülünk haszonta-
lannak, impracticusnak tartanak, valami legyen, 
a mi nagyon gyümölcsözővé teszi a reája fordí-
tott munkát, habár szembetűnő látszatja nincsen 
is. Legalább Anglia és embereinek practicussága 
nem szégyenkezik a mienk előtt, kik annyira 
nem szeretjük a görögöt. 

De azt mondhatnók, valamint Németország, 
nem tudom, mi hibából szerelmes a görög tudo-
mányba, azonkép az angolok aristokratismusból 
szeretik azt. Nálok a tudóskodás, a régiségek 
gyűjtögetése, a könyvtárak szerezgetése az elő-
kelőség gőgje lehet, melyet a dusgazdagság is 
táplál, de nemesen táplál. Ámde mit mondjunk 
Éjszak-Amerikáról, a szövetséges államok polgá-
rairól, kik, ugy látszik, csak azért élnek, hogy 
dolgozzanak; kiknél a „tinié is money'1 fokozott 
értelemben áll; s kikről azt hiszszük, hogy az 
anyagi érdeknek, a vagyonosodásnak áldoznak 
fel mindent. lm ők évenkint roppant pénzössze-
geket raknak le, fejedelmi alapítványokat tesz-
nek mire? tudós iskolákra, melyekben a gö-
rögöt csak ugy űzik előszeretettel, mint Angliá-
ban. Ép e héten olvasám egy amerikai leányin-

tézetről, melyben a fiatal mistress-ek Virgiliust 
olvassák eredeti nyelven. Hol a kisasszony Vir-
giliust olvassa latinul, ott az atyja és bátyja hi-
hetőleg Homerust olvassa görögül. Honnan ma-
gyarázzuk ezen szeretetet a görög iránt a practi-
cusnál practicusabb Amerikában is? Kell hogy 
legyen valami a görög tanulásban, mi azt érde-
messé teszi; a mi némi hasonlításból, is kitűnik, 
melyre ez alkalom kínálkozik, ha továbbá kér-
dezzük, mit tettek annakelőtte másutt a görög 
tanítással? 

Tudjuk, meghonosodván a keresztyén liit 
Itáliában és a többi Nyugaton, a latin egyház 
annyira elvált a görögtől vagy keletitől, hogy a 
görög tanítás megszűnt Nyugaton. De mintha a 
szellem meg akarta volna bőszülni ezen elhanya-
golást: a középkor álla be mindenestül, melyet 
nem szoktunk dicsérni. S ezen középkor egy fi-
gyelemre méltó tanulságot mutat nekünk. Ö nem 
tanul görögül, tehát nem is olvashatja vala P la-
tónt, Aristotelest stb. Mi történék? Az arabok 
kiszaglálván a görög irodalom kincseit, arabra 
forditák azokat ; ezen arab fordítások a spanyol-
országi mórokhoz és zsidókhoz is eljutának. Ez 
arab és zsidó fordításokat azután latinra forditá 
a nyugati egyház, s ugy lőn, hogy a mit cz ige-
nesen Görögországból nem szerzett volt meg, 
azt nagy kerületen arab fordításokból kölcsön-
geté hiányosan, és épité reája a scholastica phi-
losophiáját! — Ez tarta a XV század közepéig. 
Ekkor II-dik Muhamed török szultán elfoglalá 
Konstantinápolyt, melyből a görök maradék-tu-
dósok Itáliába menekülnek. Alig 1450—-1500 
időközben föléiede Itáliában a görög tudomány, 
mely hamar a németek kezeibe jut (Reuchlin, 
Erasmus. Melanchthon) és a reformatio hajnala 
hasada ki! A görög tudomány föléledése nélkül 
Nyugaton a reformatio nem lett volna; annak t e -
hát mi is köszönhetjük protestáns létünket. 

S lássuk tovább az érdekes és tanulságos 
történetet. A reformatio most Nyugaton osztja két 
félre az egyházat: t. i. a román nemzetek (Olasz, 
Spanyol, Portugál, nagyobb részint Franciaor-
szág magoktól ellökik a reíormatiót, vagy vér-
özönbe fulasztják; de vele együtt kizárják a 
görög tanulást is. Ellenben a germán nemzetek 
elfogadják és megőrzik a reformatiot s vele 
együtt a görög tanulást is. S most hasonlítsuk 



tézetek, melyek mint ugyanazon alapon különféle törzsök 
gyanánt fakadnak, már alapjokban egymástól szétválasztas-
sanak. Ezekből láthatja T. Nyiry ur, hogy korán sem oly 
logikátlan a békési esperesség nézete, mint azt feltüntetni 
kivánta. 

Nyiry ur azon állítása továbbá, hogy „a külföldi 
gymnasiumokban a legnagyob ismeretlenség uralkodik a 
modern nevelészet feladatával" nem áll; — de ha állana is, 
nem következik, hogy magyarhoni gymnasiumaink, melyek 
különösen az utolsó évben, felmentetvén az „Organisations-
entwurf" zsibbasztó járma alól, ujabb s szabadabb lendü-
letet nyertek, nem fognák a fejlesztő modort követni. 

Azzal egyébiránt semmi képtelen nincs mondva, hogy 
mentül éretlenebb a növendék, annálinkább szükségeltetik 
fejlődésére a szoktatás, idomítás, dresszura, és mentül 
érettebb, annál szabadabb és önállóbbnak kell a fejlődés-
nek lenni, vagyis igazi nevelésnek kell a szoktatást felvál-
tani. Sok, igen sokra kell az embernek „kapattatni" gyer -
mekkorában ; e szerint az idomitást épen nem száműzném 
végkép a nevelésből. Csak ott áll be a különbség, hogy 
mindennek megvan a maga határa, és a jövendőbeli népta-
nítóra is be kell következni azon kornak, hol magáról el-
mondhasasa Pál apostollal 1. kor. 13, 11. ,,Mikor gyermek 
volnék, ugy szóltam mint gyermek,ugy gondolkodtam, mint 
gyermek, ugy értettem, mint gyermek : minekutána pedig 
férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illendő dolgo-
kat ." Már most nem mondom, hogy az önálló képezdékben 
kell inkább dresszurának lenni az irányadónak; de ugy 
van l *) Annyi külső rend, annyi pontosság, annyi szorgalom-
mal találkozunk azilyen képezdékben, hogy első tekintetökre 
elragadtatunk. De ha az ember egy kissé tovább vizsgálódik; 
észreveszi, hogy minden mintegy drót után inegyen, és a 
szabad akaratnaksemmi sem hagyatott fen. Ifjak, kik parancs-
szóra mennek imádkozni, enni, inni, dolgozni és pihenni, 
felette nehezen képzelhető, hogy azok férfikorukban szaba-
don mozogjanak. 

Épen ezért fakadmp F. E. Honka. ,,Die Schullehrer-
seminarien und ihre Reorganisation im Geiste der Zeit." 
Soest. 1849. ily panaszra. ,,A merev házi rend és a világtól 
való elzárás (a tanitóképezdében) a liatal embereket e lége-
detlenekké és roszkedvüekké teszi, gyalulatlanul és szegle-
tesen hagyja őket. — A nagy megszorításért legtöbben 
kilépésükkor azzal kárpótolják magokat, hogy sokan s nem 
ritkán épen azok, kik a seminariumban látszólag a legcsen-
desebbek voltak, később az intézet gyalázatjára a legszi-
iajabbakká lesznek. Nagyobb részének a világban le kell 
törődnie szarvának, mi a képezdében nőtt nekik. A kény-
szer és félelem mászó alázatosságot idéz elő a növendék-
b e n ; az alázó bánásmód alattomosakká teszi őket, a túlsá-
gos felügyelés pedig képmutatókká és a szemnek szol-
gálókká." 

* ) Ennek kulcsát pedig magában a szerkezetökben kell ke-
resni, miután épen csak azért választattak el a gymna-
siumtól, hogy az ilyen egyforma kaptára szoktatás job-
ban sikerüljön, mi a gymnasiumi növendékek tarka-
sága, sokfélesége mellett merő lehetlenség. 

F. W. Teickner, Syldai kántor ekkép szól : „Tudomá-
nyos és alapos jellemképzést olcsóbban kaphatunk a képez-
dék eltörlése által, mint ha gazdagabban dotáljuk azokat; 
a szilárd jellemre való képzést Wander és Harkort (ez 
nagy ellensége a képezdék zárdai elkülönítésének) elvei 
szerint , elérendjük; de minden fillér, mely dresszurára 
költetik, büntetést érdemlő. „Flieht mir das Seminar, dort 
geht des Lebens Farbe aus." 

„És a seminariumok bukni lógnak, mihelyt ama 
mesterember es nézettel felhagyunk, hogy a neveléstanitása 
csak utánzásban, érzéki nézlet kezelésében áll. A mostani 
szokásos tanítóképzés mellett a képezde növendékei sem a 
tantárgyak lényegébe, sem a gyermek lelkébe be nem hat -
nak. Érettebb és a természettől e pályára hivatott tanférfi-
aknál a gyermek lelkébe hatás, észlelés és komoly tanul-
mányozás következtében gyakrabban találtatik. És igy alig 
mondok túlzást, ha azt állítom, miszerint az a „methodikus 
képzés", melyet seminariumaink mint kiváltságot, mint csak 
őket illető tulajdont szeretnek igényelni, sokkal kevésbbé 
találtatik fel azokban, mint más tanintézetekben, hol több 
tekintettel vannak a tantárgy alapos kitanulmányozására, 
mint annak alaki felfogására. 

A modor, melyet képezdéink adnak és adhatnak — 
megengedem, hogy vannak kivételek, de ezek nem dönte-
nek — ritkán egyéb mesteremberes idomitásnál, minthogy 
a tárgy lényege szerint a seminaristáknak eléggé ér tel-
mesen nem fejtegettetik, még kevésbbé vonatkoztatik a 
gyermek lelkére és fejlődési törvényeire. A gyermek szel-
lemét a seminarista legfeljebb néhány lélektani meghatáro-
zásokból tanulja megismerni. A voltaképen szellemképző, 
elevenítő mozzanatot maga teremti magának a tanitó, ha tár-
gyát egészen áthatotta. Azt a néhány technikus fogást pedig, 
melyek a modornak ugyszólván csak ruhája, könnyen elsa-
játítja magának az a tanitó, ki szellemileg felfogta tárgyát. 
Bámulatos, hogy a képezdék azon csekély haszonért, mely-
et nyújtottak, oly sokáig tudtak fenállani! 

Ha egyébiránt csak gyakorló mestereket akarunk, 
számtan, irás, olvasás, Luther, Kálvin és Canisius kátéi be -
gyakorlására ugy nevezett szükséges ismeretek néhány lel-
ketlen falatát: akkor képezdéink egészen célszerű intéze-
tek. De ez a cél olcsóbban is elérhető : küldjétek a semi-
naristákat a néptanítókhoz inaskodásra!"*) 

Ugyanazon cikk elején szerző igy szól : „Önállásta-
lan iskolás (schülerhaft) tanitói testület iskolázhatja ugyan 
a népet, azaz : külső ideiglenes állami és egyházi célokra 
fogja idomíthatni; de nem fogja erkölcsiség és önállásra 
nevelhetni. Annyira be fogja verni (eingerben) a népnek az 
iskolát, hogy a nép élete fogytáig iskolásgyermek marad.'4 

Hasonlókép nyilatkozik : Wuntschli „Paedagogische 
Briefe von Rhein" cimü munkájában. Szerinte nem kell sem-
mi tanítóképezde, és a leendő néptanító, mint más alapos 
iniveltségü egyének, képeztetését reáliskolákban, gymnasi-

*) Kari Nacke Pacdagogischer Jahresbericht für Deutsch-
lands Volksschullehrer. Zweiter Jahrgang. Leipzig 
1847. S. 381 382. 



egymáslioz a két fél országait, s mondjuk: ká-
rát vallják-e azok, melyek a görög tanulást 
megtartották, ápolják V Mi magyarországi protes-
tánsok a reformationál fogva inkább a germán, 
mintsem a román nemzetekhez tartozunk: vájjon 
abban, hogy a görög tanulást nem kötelezetté 
teszsziik gymnasiumainkban, a román nemzetek-
hez akarunk-e tartozni? gondoljuk jól meg! A 
görög tanulás leginkább protestáns tanulás! S 
mi ezt most akarnók gyengíteni, mikor már a ro-
mán nemzetek is szükségét, hasznát belátván, azt 
mindenütt tanítani kezdik! 

Hát mit tettek eleink e tekintetben ? Tud-
]uk, szegény országunk sok izben hányatott már 
élethalál között, fejlődése nem ment nyugodtan, 
szakadatlanul. De valahányszor kis pihenéshöz 
juta, legott ő is fölismeré a szükséget, s cseleke-
dék kötelessége szerint. Emlékeztetem a mélt. 
főtiszt, gyűlést Bethlen Gáborra, ki mindenkép 
honositani akará a görög tudományt is; emlékez-
tetem I. Rákóczy György idejére, midőn Sáros-
Patakra Amos Comeniust hivák ki, s Erdélyben 
Apáczai Cserey János igyekezék tudományt és 
tanítási ügyességet terjeszteni. Mind két hires 
férfiú a görög tanulás elhanyagolásában találá a 
magyar tudomány, s a magyar mi veit és tudós 
férfiak hiányait. De hamar mulék el a két férfiú 
által indított jobb szellem; a XVII. század utolsó 
negyede megtöre itt mindent, s a XVIII. század 
három első negyede alatt halálhoz igen hasonló 
álom zsibbasztja vala az elméket. Azonban föl-
ocsudának, bár nehezen is, és a XIX. század elején 
a görög tudomány is nyomait mutatja Kazinczy-
ben, Kölcseyben stb. A mint magába tér a szel-
lem és eszmélkedni kezd, legott Hellásra fordul 
mindenütt, nálunk is. A görög nyelvet mind 
szükségesebbnek kezdők tartani, és a zay-ugró-
ci tanterv azt kötelezett tárgygyá is tevé., Ime mélt. 
főt. gyűlés, nem is először akarunk most hatá-
rozni ez ügyben; s a kérdés már ez: haladunk-e 
vagy hanyatlunk ? 

Látván, mit tesznek és tettek másutt a gö-
rög nyelvtanitással, s mit tettünk magunk is nem 
régen: azt tekintsük még, mik vagyunk, kik ezen 
tárgyról tanácskozunk, s mit tartsunk szemeink 
előtt? 

Mik vagyunk, kik most tanácskozunk ? Mi a 
magyarországi, ágostai hitvallású egyetemesség 

képviselői vagyunk. Ugy de ezen egyetemesség 
autonom, azaz önjogu az egyházra és iskolára 
nézve. Miben áll hát ezen önjoguság ? abban-e 
hogy egyszerűen tetszésünk szerint határozzunk ? 
Korántsem! hanem abban áll az, hogy „az egye-
temesség fogalmának megfelelően határozzunk, ha 
kell tetszésünk ellenére is Az egyetemesség 
fogalma pedig szükségkép a szellemi élet legma-
gasztosabb, legteljesebb kifejezése, tehát a mi-
veltség és tudomány egész mivolta; annyira, — 
mert alig birnám világosabban kitenni a fogal-
mat, hogy ha a magyarországi 800,000 ágostai 
hitvallásún kivül az egész többi emberiség el-
veszne is, mi magunk őrizhetnők meg és foly-
tathatnók az emberiség hitbeli és más tudomá-
nyát, kezeinkben nem szakadna meg a miveltség 
fonala. Igy kell értelmeznünk az egyetemesség 
fogalmát; mert igy értelmezve azt, magasztossá 
válik az autonomia, az önjoguság, mely már nem 
azt teszi, mi nekem tetszik, hanem azt, mit az 
egyetemes egység fogalma követel. E nélkül s 
ezenkívül az autonomia törpe, sajnálatos öntet-
szés ! Mi tehát a magyarországi ágost. hitvallásuak 
egyetemességének képviselői s önjogúságának 
legfelsőbb gyakorlói vagyunk. 

Mint ilyenek mire tartozunk tekinteni? 
Egyedül arra, hogy iskoláink terén az egyete-
messég fogalmának megfelelően intézkedjünk. 
Minden félreértés, azon szándék is, mely gymna-
siumainkban nem mindenkire nézve kötelezett 
tantárgygyá akarja tenni a görög tknulástim ab-
ból ered, hogy mi az egyetemesség subjectumai 
szeretünk ugyan lenni, de annak praedicatuma he-
lyére a személyes kívánságot teszszük, mely ok-
vetlenül szűk és félszeg. Bajosan van közöttünk, 
ki magát törvényhozónak, azaz az egyetemesség 
subjectumának, nem érezné, mi kellő, mi szüksé-
ges : ámde bizonyosan sokan vagyunk, kik saját 
nézetünket, kívánságunkat veszszük a teendők 
mértéke gyanánt, mi emberileg megbocsátható, 
de félszeg, mert az egyetemesség ellen van. Mi 
természetesebb ugyan azon apai gondolatnál: 
„Az én fiam jó gyermek; nem akarom, hogy tu-
dóssá, hogy páppá legyen, lesz neki valamicskéje, 
hál' Istennek; óhajtásom csak az, legyen mivelt 
protestáns és becsületes hazafi!' Mégis, ha ezen 
gondolat, melyben egy csepp gáncs sincsen, az 
egyetemesség összes praedicatuma akarna lenni, 



Berekesztésül csak még azt teszem hozzá : ha Nyiry 
ur a mi helyzetünkben van , s tudja, miszerint itt nálunk 
oly tanitói állomások tartandók szemmel, melyeknek anya-
gi viszonyai nem fokozzák le szükségképen a rájuk készü-
lök szellemi képeztetését: tán maga is méltányosb han-
gon szólna tervezetünkről. 

M.-Berény aug. 13-kán 1861. 

Petz Gyula. 
mező-berényi ev. lelkész. 

umokban és egyetemeken keresse fel. Előre lát ja, hogy ez 
mind az államnak mind a néptanitójelölteknek kevesebb 
költségébe is kerülend. Ugyanis — okoskodik tovább — 
az állam mindazon Összegeket, melyeket évenkint tanitó-
képezdékre költ, fordítsa néptanitójelöltek segedelmezésére 
reáliskolákon és egyetemeken, alapítson számukra szabad 
asztalokat stb. Már a tanitói személyzeten nyilván sok taka-
ríttatnék meg. Csak azt óhajtja, hogy minden egyetemen 
néhány talpraesett neveléstanár alkalmaztassák, kiknek 
egyike Paedagogikát, Didaktikát és Methodikát adna elő, a 
másik felügyelne a növendékek tanítására az elemi iskolá-
ban, mely az egyetemmel kapcsolatba volna hozandó: 
igy még külön helyiség sem kívántatnék. 

Efféle elvek voltak, melyek a protestáns szegénysé-
günk mellett — hol igen bajos külön épület, külön könyv-
tár, külön muzeum felállítása, — de még csak külön alum-
ncum felszerelése is — a békési ág. hitv. esperességet 
azon nézetnek életbeléptetésére bírták, hogy „a tanítóké-
pezde a gymnasiummal szerves összefüggésben álljon, 
mégis külön, de mindenkor az iskolai tanácstól függő 
igazgatóság alatt, magában álló egészet képezvén há-
roméves tanfolyamban." Kezemnél van egy különálló ké-
pezdei növendék (ki jelenleg már tanitói állomáson van) 
magán levele, melyben az a legnagyobb kegyelettel szól azon 
intézetről, melyben képeztetését nyerte. Ha a gyengédség 
nem tartana vissza, annak sorait ugy, a hogy vannak, 
kellene csak ide iktatnom, hogy az olvasó azonnal meg-
győződjék azon zárdai szellemről, melyben a növendékek 
tartatnak. A mi több, a levélíró maga különálló, más tanin-
tézettől különvált képezdét pártol, de az elfogulatlan olvasó, 
mig sorait gondolatával követi , sajnálkozik a kitűnő 
tehetségű és jellemű fiatal tanítón, hogy egy rész-
ről ily zárdailag neveltetvén, minden magasbra törekvő 
genius benne visszanyomatott, más részről akartatlanul is 
elszigetelési szellemet szívott magába. Egyébiránt, hogy a 
különválás által bizonyos feszes viszony a tanitó és a társa-
dalom egyéb tagjai között ápoltatik, erre tudnék néhány igen 
visszataszító példát, de elhallgatom, exempla enim sunt 
odiosa. 

A mi végre a „hetenként 10 óra alatt előadandó 11 
tantárgyat illeti, tán észrevehette Nyiry ur, hogy 3 évi 
tanpálya van előttünk, melynek első évében Paedagogika, 
másodikban Didaktika, harmadikban Methodika adatnék elö 
helekénti 3 órában. Az sem kerülhette ki Ny. ur figyelmét, 
hogy a vallás oly felsőbb fogalom , mely mint alája rendel-
teket, a zárjel közé foglaltakat u. m. bevezetés a sz.-irásba, 
bibliai ismeret, Palaeslina földrajza s története stb. három 
év alatt, és pedig — miután e részben közönyös, melyik 
tárgyat hallgatja a növendék előbb vagy utóbb — a három 
folyam összes növendékeinek combinative teszi lehetsé-
gessé előadatni. E szerint két tantárgyra hetenként hat 
óra esik: ének- és hangszerzenére pedig még marad he -
tenként négy óra. Hogy pedig a harmadik évben, hol heten-
ként 20 óra áll rendelkezésünkre , ének és orgonálásra is 
sokkal több idő marad, ahoz — ugy hiszem, csak nem kell 
külön kommentár. 

NYILT-LEVÉL Dr. BALLAGI MÓR ÚRHOZ. 

Nt. szerkesztő ur! Tudja ön jól, miszerint a körül-
ményekhez képest azon helyeken, hol a sors-intéző kéz 
pályafutásomat kijelelte — tőlem telhetőleg kész voltam 
terjeszteni a népnek szánt egyházi irányú müveket, s jó 
szándékú fáradozásaim közben a célhoz jutást akadályozó-
nak bármi kicsinységeket ha tapasztaltam, azt közölni el 
nem mulasztottam, A Prot. Naptár terjesztése körül szer-
zett tapasztalatom közlésén kivül — közöltem a pár hónap-
pal előbb Pesten létemkori szerencsém alkalmával a Házi 
Kincstár-ra vonatkozólag a mindennapi olvasáshoz nem 
szokott népünknek előttem nyilvánított azon igényét, hogy 
annak minden rovatai egyforma cicero-betükkel nyomassa-
nak. — És a 14-dik számot csakugyan igy is láttam hoz-
zánk beköszönteni! 

Most uj hivataloskodási helyiségem elfoglalásához 
nagytiszt, ur figyelmeztetésén kivül is kötelességemnek 
tartottam vala, ennek folytán pedig kétszeresen tartottam 
és tartom a valóban célszerű, lélek s szívképzö tartalom-
mal szerkesztett H. Kincstárt terjeszteni s tettem, mit te-
hettem. Csekély volt, az igaz: de a helyi körülményekhez 
képest kielégítő. Az özvegy asszonynak két fillére — ki 
minden ö élését odaadja több mint a sok pénz azoktól, kik 
bővölködnek — az evangeliomi példázat szerint. Azóta is 
folytattam munkámat e tárgyban, s eredménye, hogy ismét 
egy példányrai előfizetési illetőséget küldhetek, azonban 
épen e közben ismét egy ujabb csomóra bukkantam, mely-
nek eltisztogatását eszközölni jelen sorokkal sietek annyi-
val inkább, minthogy e lapok 29-dik számában — keblemet 
is fájdalmas érzelmekkel eltöltő — a prot. egyházi nép-
könyvtár megszüntetését tudató szomorú hir után tett szer-
kesztői jegyzékben — részvét hiánya miatt a H. Kincstár 
hasonló sorsra jutásának felemlilésével nagytiszteletüséged 
s e lap szerkesztését illetőleg — a kifogások vagy he -
lyeslések, igények és ohajlások nyíltság és őszinteséggel 
való tudósításáért fordul hozzánk vidékiekhez. 

Én a lap szerkesztését illetőleg — azon egy Őszinte 
kijelentésen kivül — hogy nyelvezete legyen elég népszerüj 
világos, egyszerű, eltávoztatván a közbeszurásokkal tömött 
hosszú közmondatokat -— mely hiában leginkább P. J . dol-
gozatán vannak — egy ujabb tapasztalatomat közlöm, mely 
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azaz, ha a 800,000 ág. hitvallásu beérné azzal: 
véghetetlenül nagyot vétkeznének az egyetemes-
ség fogalma ellen, s hamar a legnagyobb szel-
lemi és anyagi szegénység következnék be ; mert 
autonomiánk csak arra szolgált volna, hogy meg-
foszszuk magunkat mindentől, mi a hazai tudo-
mány alapja, egyházunk disze, s a szellemi fej-
lettség nagykorúsága. 

Ne méltóztassék tehát senkinek ez ünnepé-
lyes pillanatban saját fijára gondolni, midőn ar-
ról határozunk: mindenkire nézve kötelezett ta-
nulás legyen-e a görög, vagy se; hanem pillant-
sunk fel az egyetemesség fogalmára, bátoritson 
az idegen nemzetek példája, de kiváltkép saját 
mult igyekezetünk óvjon meg a visszaeséstől, — 
s a magyarországi ág. hitvallásu-utódok áldani 
fogják ez órát ! 

STATISTIKAI ADATOK A HEVES-NAGYKUNSÁGI EGY-
HÁZMEGYÉRŐL, KISÉRÖ ÉSZREVÉTELEKKEL. 

(Vége). 
10-ik rovat. Bekebelezés, t. i. a heves-nagykunsági 

egyházmegye egyházi testületébe való törvényes bevéte-
tése a lelkészeknek, kántoroknak, tanároknak és tanítók-
nak. Ennek a 4 osztályba sorozott egyházakhoz képest 
négyféle kiszabott taxája van. Az 1-sö osztálybeliek tar-
toznak fizetni mind a bekebelezett, mind az egyház, külön-
külön 10 frt 50 krt. — A 2-ik osztálybeliek 8 frt 40 krt. — 
A 3-dik osztálybeliek 4 frt 20 krt. — A 4-ik osztálybeliek 
2 frt 10 krt. — Ezenkívül van még helyváltoztatási díj is, 
melynek a törvény szavai szerint akkor volna helye, mikor 
az egyházi személy kisebb jövedelmű hivatalból nagyobb 
jövedelműbe megy által akár helyben , akár más egyház-
ban : de már a szokás ügy hozta be, hogy fizessen minden-
ki , ha helye vagy helyzete akár jobbra, akár roszabbra, 
akár önkényt, akár kénytelenségből változik, mert az tevő-
dik fel, hogy ha önkényt változtatta helyét, azért cseleked-
te, inert jobbnak látta magára nézve. De ha kénytelen volt 
elmenni, akkor is jobb reá nézve, mert ellenségeitől sza-
badult. Hanem ennek a helyváltoztatásnak díja csak 2 frt 
10 kr., és így a legalsó fok, mind a változásra, mind az 
egyházra nézve. Ezen taxák eddig a tractus pénztárába 
folytak ; hanem 2 év óla , mióta t. i. a gyámintézet 30 évi 
vajúdás után egyházmegyénkben elvégre csakugyan meg-
született, felerészben a gyámintézet, felerészben a tractus 
tőkéjéhez rendeltettek kapcsoltatni. — Én az egészet oda 
(t. i. a gyámintézetnek) óhajtanám adatni; még pedig azért, 
mivel felét úgyis egyházi személyek adják: a másik felét 
az illető egyházak adják ugyan, de mivel ezek is fel voltak 
szólítva a gyámintézetrei adakozásra, azonban csak keve-
sen járultak ahoz , illőnek látnám, hogy legalább ily módon 
— közvetve — segélyt ők is nyujtanának. Bekebelezési 

cím alatt a múlt évben 34 frt 40 kr. jött be. A közelebbi 5 
év alatt pedig évenkint középszámmal 40 frt. 

11-ik rovat. Debreceni senior. A debreceni ref. főis-
kola négy nevezett seniorai, kik egy idő óta 1 évig hivata-
loskodnak, bocsátanak ugyan ki két innepen, karácsonkor 
és pünköstkor , mind az egyházakhoz, mind egyes tehető-
sebb jóltevőkhöz, patronusokhoz, nyomtatott (úgynevezett) 
pátenseket (akadémiai költségre segélyt-kérő leveleket) : 
mindazáltal esperes úr illőnek látta e célra is rovatot nyit-
ni. E célra gyűlt 19 frt 32 kr. E summába 6 egyház adott 
egyenkint 10 krt, 3 egyház semmit. 

12-ik rovat. Alsó-vadászi égett egyház. Gyűlt 68 frt 
33 kr. — Itt kitűnik Karcag 17 frttal. — T.-Földvár egye-
nesen küldte el a ségedelmet. 

13-ik rovat. Moldva-oláhországi missio. Erre gyűlt 
30 frt 18 kr. Karcag itt is legkitűnőbb, 10 forinttal. Mező-
Túr egyenesen Pestre küldötte: de mennyit, nem tudom. 
— Hanem engedtessék meg nekünk e részben szent Pállal 
kissé dicsekednünk. Mi kún-hegyesiek e célra — termé-
szetesen nem persely-, hanem házankénti megkeresés ut-
ján — 65 frt és 68 krt gyűjtöttünk; és így több mint két-
annyiát annak, mint a mennyi a többi egyházak által espe-
resi kézbe adatott, mely summa csak azért nincs behozva 
az esperesi táblázatba , mert mi azt még januárius havában 
beküldöttük egyenesen Pestre főtiszt. Török Pál úrhoz. Ha 
csak a mi superintendentiánkbeli egyházak ily mértékben 
adakoznának, úgy a pitesti templom alkalmasint nem so-
kára felépülne. Hát a 4000 lelket számláló T.-Füred áldo-
zott-e valamit e szent célra ? mert egy szomszédbeli fé-
nyes kún egyházról fel se teszem, hogy ebben hátra-
maradt volna. 

14-ik rovat. Debreceni főiskolai táp-intézet (Alum-
nium). E rovatot először most nyitotta meg a mi erélyes és 
buzgó esperesünk, miért a megelégített éhezők áldása 
szálljon fejére. — Volt t. i. ezelőtt a debreceni főiskolában 
űgymondott alumnium, melyben több mint 200 felsőbb sze-
gény tanuló ifjú, — togatus,— és szintén 100 alsóbb (clas-
sista) tanuló szolga, naponkint kenyeret és ebédet kapott, 
részszerint ingyen, részszerint igen csekély alumnium-
fizetésért. Ezen alumnium számára a Debrecenhez közelebb 
eső nagyobb egyházak szoktak beküldeni bizonyos mennyi-
ségű búzát, ki többet, ki kevesebbet. Ezen élelmezési rend-
szer 1842-dik év novemberében megváltozván, attól fogva 
az egyházmegyék és egyes egyházak is annyira megszüntet-
ték adakozásukat, hogy már 1843-ban életbeli segedelem 
(kivévén a debreceni egyházat) épen semmisem ment be. 
Pénz is e célra csupán 4 egyházból, u. m. a konyári, tépei, 
nánási és makóiból adatolt, összesen mintegy 80 váltó frt, 
és három, u. m. beregi, nagy-bányai és nagy-károlyi t rac-
tusból, összesen mintegy 180 vf r t , — amint ez egyházi 
jegyzökönyveinkben 1844-ik évről olvasható. — Ezt a di-
vatból , fájdalom, kiment üdvös szokást kívánja hát esperes 
úr ismét életre hozni, még pedig úgy, hogy annak terhét 
ne csak a nagyobb, hanem a kisebb egyházak is hordoz-
zák. Igen helyesen és méltányosan! mert nein csak a na-
gyobb egyházakból vannak alumnusok, hanem a kisebbek-



inkább ama lapok irói számára való, s azért intézem igy 
nyilt levél alakjában 

Elmondom a dolgot a rnint történt: 
A mivel csak hatni, indítani lehet — elővenni akar-

ván az ember — egy földmivelö hallgatóm előtt a 4-dik 
számból a lemásolt sz. irás történelmi adatocskát mint a 
vallásos buzgóságnak dicső nyilatkozatát olvasám el. — 
E történeti cikk önkényt kínálkozik, hogy buzditási példá-
ul elrnondattassék. Azonban mint jártam; emberemet nem 
hogy megnyertem volna az ügynek, söt teljesen elvesztém, 
egy időre legalább.—A minta paraszt szót hallá olvastatni 
válaszólá: „Már ilyen újságért csak nem adok pénzt, mely 
még most is parasztnak mond bennünket!" 

Idvezitö urunk maga mondta Máté 18. 6. „Ha valaki 
egyet kicsinyeim közül megbotránkoztat, jobb annak s t b . ; " 
Pál apostol I kor. 10, 32 ir t : „Meg ne botránkoztassátok, 
a zsidókat vagy a görögöket;" Rom. 14. 13: „atyátokfia 
eleibe ne tegyetek oly dolgot, melyben megbotránkozik." 
Ha azért hazánk más vidékein a paraszt szót — mint a 
mult idők úrbéri reminiscentiáit földmivelö hitrokonink 
jnem veszik is sértésnek: azt ezennel minden népies válla-
at Írójának, munkatársának — annyival inkább egyházi 

tárgyú műben eltávoztatni ajánlom és kérem. — A fent em-
iitett alig 10 sornyi történelmi adatban — háromszor elő-
fordulása a nevezett szónak valóban sok! ! A bölcs 
accommodatio, — mely az erkölcsiség korlátai közötl tör-
ténhetik — nem elvetendő életmaxima. . . . . 

Egyúttal e sorokkal útnak bocsátom — magamon ki-
vül több más tiszttársomtól is nyilvánitni hallottam azon 
kívánságot — mi leginkább egyházkerületi főbb hivatalno-
kainkhoz szól: Vajha a kiadni szokott „egyházi névtár" 
megjelenése akkép eszközöltetnék, hogy a kerületek köl-
csönös kicserélése folytán az egész magyarországi együtt-
látna napvilágot! Sokszor olvasunk az Egyh. Lapban oly 
névvel aláirt cikkeket, kiket soha nem hallottunk: ekkor 
annak lakását megtudni vágy támad bennünk; vagy halak-
helyét feljegyzi is az illető — a vidék melyből veszi épen 
tapasztalati adatait — a helyiség nevénél fogva nem egy 
könnyen megtudható. — És e végre kívánatos volna, ha 
minden kerület az egyházmegyenkénti rovatozáson kivül a 
lelkészek neveit alphabetumba szedve egyháza odajegyzésé-
v'éí'— adná ki. Dunamelléki egyh. kerületünk legközelebbi 
májtói közgyűlése 84 p. a. 1862. évre kiadatni rendelt egyh. 
n,éVíár,smegjelenésével erre nézve úttörő lehetne. — Söt 
őTiföJfSrldö volna, ha az erdélyi névtár is hozzákapcsoltatnék ! 
HÖj^'^áíiy egyházmegyére oszlik fel az erdélyi ref. anya-
s2^fö%yház!, egyes egyházai népessége a mienkhez miként 
v^fs&b'ftfl'ík í1 "ezt én csak akkor tudhattam meg, midőn Er -
déí^beWitázVkhégy egyházi névtárt egy lelkésztől szerencsés 
v & m i ^ t t ö t h i . - E z e n óhaj om teljesülését nagytiszteletiisé-
ged nyomatékod s v á n a k hozzájárulásával reménylem meg-
éfíftíftíi0: e^Y't)ár,'szót ejteni azért ez ügyben ne terheltes-

sMfm'é^^ÓW^ « 
ílömöí IiuMogimraadsirt SHiahegyi. 
—lob .1 / í ddddíiigol nődiiiil 
Ytem fmöIxÖá jfcmoJsIttIxaBqBj 

> 9 

SEGÍTSÉG UTÁNI KIÁLTÁS. 

Szomorú ugyan — de mégis szép alkalom 
kínálkozik nekem, alulírott ágostai lelkipásztor-
nak: kimutatnom és bebizonyítanom azon határ-
talan vonzalmam- és ragaszkodásomat, melylyel a 
helv. hitvallású, tos gyökeres magyar földnépé-
hez viseltetem már kora gyermekségemtői fogva 

De még szebb alkalom arra, lerónom lega-
lább egy kis részét N. Dorog iránti nagy tartozá-
somnak annyiban és azért, hogy midőn 1853. ok-
tóber hava 15-dikén magam is porrá égtem, a mi 
akkor kevesecském maradt: azt majdnem egye-
dül és kizárólag nagy-dorogiak mentették ki 
égő s düledező házam lángjai közül. 

Szomorú hirt mondok kegyes olvasó! 
A Tolnamegyében kebelezett, jó illatú do-

hányáról országszerte liires, tisztán magyar s 
egészben helv. hitvallású Nagy-Dorogi községnek 
egyik legnépesebb s leghosszabb úgynevezett u j 
utcája — legközelebb mult vasárnapon, augus-
tus 4-dikén — két óra alatt épen a legtikkasztóbb 
déli órákban kegyetlen borzasztó tűzvész marta-
léka lett. 

Ötvenhat házban lakott vagy hetven család 
— köztük három izraelita is — kulcsolja ott ke-
zeit meztelen és kétségbe-esve ég felé, irgalmat 
jajgatva és esdekelve. 

S bár a körülbelül fekvő községeknek, külö-
nösen a lelkes magyar Sár-Szent-Lőrincznek, a leg-
közelebb eső német Gryörkönynek mindenkoru és 
nemű lakossága vízfecskendőkkel és edényekkel 
azonnal megjelent a veszély színhelyén: a föl-
szél által élesztett bőszült elemet nemcsak meg-
állitani, de még csak fékezni sem sikerülhetett s 
elszáguldott viharszárnyakon, mig és meddig 
csak anyagot találhatott. 

Majdnem szivem repedt meg, midőn egy őrült 
kinézésű női alak térdre vetve magát előttem, lá-
baimat átkulcsoiá s rebegő hangon zokogá: ,,Tiszt, 
ur! reám nem hallgatnak, ide parancsoljon fecs-
kendőt, ebben a házban van kis unokám a bölcső-
ben.11 Megtevém, egy elszánt pandúrt bekiildék, 
de gyermeket nem talált. Alig pár perc múlva ki-
jövetele után a házpadlása robogva leszakadt. E 
pandúr duna-szent györgyi származású Horvát 
János, jelenleg méltóságos gróf Széchenyi Sándor 
szolgabiránk mellett van, és én tegnap a szegszár-



bői is , sőt ezekből aránylag többen és hamarabb mennek 
a főiskolába tanulni, mivelhogy otthon nem sokáig tanul-
hatnak. — E célra gyűlt 164 frt 5 kr. És itt szabad le-
gyen ismét megemlítenem , hogy e summában Kunhegyes 
68 frt és 77 krig képviseltetik. Karcag is kitűnik 40 frttal, 
jóllehet már azelőtt is sz. György-napkor 20 frtot vitt be. 
De hát T.-Füred , T.-Kürth adott-e e szent célra valamit? 

\ 

Egyébiránt megvallom, igen ohajtandónak találom, hogy az 
igen tisztelt oktatói kar világosítana fel bennünket az alum-
niumnak s álalában a szegény tanuló ifjak mostani segélye-
zésének mibenléte felől, és e végre adna olyan kimerítő, 
részletes és körülményes tudósítást, mint a milyet 1844-ik 
év augustus 9-ikén akkori igazgató-oktató, bold. e. Yecsey 
József az egyházkerületi gyűlésnek benyújtott, a mely tu-
dósítás annakutána vagy a Protest. Egyh. és Isk. lapban té-
tetnék közre, vagy az egyházakkal esperesi úton közöltet-
nék, hogy tudnók magunkat tájékozni, tudnók, sziikség-e 
és mennyire szükség feszíteni a mi könyörületességünknek 
húrjait. És ezt el is várjuk, mert híjába ! szellemi eledellel 
ugyan ők , de testi eledellel mi tápláljuk a szegény sorsú 
tanulókat. Sőt egy füst alatt nem ártana arról is értesül-
nünk, micsoda segélyforrásai vannak a debreceni főiskolá-
ban tanuló szegény ref. ifjúnak a megélhetésre ? Hány az 
úgymondott legatio, mi azoknak jövedelme? Hány a suppli-
catio : hát azokból mit kap az i f jú? Hát a tanításból, instru-
ctorságból mennyin élhetnek vagy élnek? Hát rectoria 
mennyi van ? stb. Mindezekről, úgy hiszem, kevés ember 
van, a ki örömmel ne kívánna biztos tudomást szerezni. 

15-dik rovat. Superintendentialis gyűlések jegyzö-
könyvei nyomtatott kivonatainak ára. 

Ez tulajdonképen nem jótékony adomány, hanem 
csak annyiban jön be a rovatok közé, a mennyiben azokat 
esperes ur osztván ki az egyházaknak: őtőle kívántatik 
meg az ár beszolgáltatása is a superintenrlentiára. A köze-
lebbi években t. i. szokásba vette a superintendentia, 
hogy az egyházakkal közlendő s több ívre menő jegyző-
könyvi kivonatokat kinyomatva küldje meg esperesi utón 
az egyes egyházaknak; a mely igen üdvös szokás méltó 
volna, hogy az apróbb, sőt átalában minden kivonatokra 
kiterjesztetnék! Mennyi Írásbeli fáradságtól mentetnének 
meg ez által a belső személyek s elkerültetvén az írásbeli 
hibák, egyszersmind mennyivel gyorsabb lenne azoknak az 
egyes egyházakban vagy az egyházmegyékbeni körfutása! 

Eddig vannak a rovatok. Egy kiadása van még az 
egyházaknak, melynek nincs rovat nyitva, nem is volt szük-
séges, hogy legyen, melyet én sem érintenék, ha nem ré-
gen a Prot. Egyh. és Isk. Lapban egy lelkésztársunk által 
nem lett volna, még pedig nem a legkíméletesebb és gyen-
gédebb modorban érintve. Az esperesnek és társának egy-
házmegyei körlátogatásakor egyházaink állal adatni szokott 
honorárium vagy tiszteletdíj ez. Ez a szokás a mi egy-
házmegyénkben is divatozott, még pedig emlékezetet ha-
ladó idő óta. Ellátták ugyan az egyházak, különösen a lel-
készek a visitatorokat mind szállással mind koszttal, és el 
is küldék őket a szomszédegyházba: de a mellett hono-
rálták is. De ez a honorárium mind a 24 egyházból sem 

ment többre 60 o. é. forintnál, melyet a visitatorok magok 
közt felosztottak. És vannak, még pedig fájdalom, lelkész-
társaink között, a kik ezt a keveset is nem jó szemmel 
nézik, a kiknek szemében ez szálka és lábaik előtt botrány; 
sőt vannak, uti figura docet, a kik azt ilyen egyházmegyei 
körlátogatást egészen szükségtelennek, hasztalannak mond-
ják és az ellen szót emelnek. Valóban sajnálatos dolog! 
Én — most nem visitálok (hajdan visitáltam); de azért a 
visitálási szokásnak barátja vagyok és maradok. Mennyi jót 
eszközöl az, csak az nem tudja, a ki nem próbálta! Mennyi 
bajt megorvosol, mennyit elfojt még füvében — helyben — 
minden költség nélkül! Mily ösztön mind a restebb taní-
tókra, mind a hanyagabb gondnokokra nézve! Mondhatom, 
hogy kivált kisebb egyházakban csak ki sem meszelnék 
az iskolaépületet évekig sem, ha a visitatorokat nem vár-
nák és az azok általi megrovatástól nem tartanának. Attól 
fogva, hogy a lelkész közli a gondnokkal a vísitátorok 
megjelenésének idejét, egy hét alatt többet lendit, igazittat, 
reparáltat, mint azelőtt hónapokig. Nem is tapasztaltam —• 
annak idejében — sem lelkésztársaim sem az egyházak 
részéről semmi idegenkedést, sőt inkább dicsekedhetem 
vele, hogy mindenütt örömmel fogadtak, néhol még várva 
vártak bennünket, kivévén természetesen egy-két korhely 
tanítót. Valóságos örömünnep volt megjelenésünk, és én 
mindig édesen emlékszem vissza azokra az elmúlt napokra. 
—Hát abban mi szégyeneim való van, ha a munkás a maga 
diját elfogadja ? kivált mikor az a munkás különben sincs 
gazdagon díjazva. Házától az embernek több mint 3 hét-
ig távol lenni, az örökös utazásban, sokszor rút időben 
testét törni, ruháját nyőni, a port nyelni, az iskolák mephi-
ticus levegőjét naponként szivni, ugyanazon dolgokat 10-
szer, 20-szor, az unalomig hallani és hallgatni: mind olyan 
dolgok, a melyekhez a türelemnek nem kis adaga kiván-
tatik. Egyébiránt én, ha az esperesi és jegyzői, annyira 
csekély mostani dij megjavittatik: azontúl a honorárium 
megtartása mellett nem harcolok. 

Itt jön ki a sorja szólanom arról is, hogy hát az 
egyházmegyei közgyűlésekre menő hivatalnokok és egy-
házi képviselők utazási és elszállásolási s tartási költsé-
geinek terhét ki viseli. Ez tehát következőleg áll ? A he-
vesi rész kicsivel levén nagyobb a kunságinál, az egyház-
megyei gyűlések — rendesen — egymást felváltva tartat-
nak egyszer a hevesi, másszor a kunsági részen. A nagy-
kunsági rész, mikor a sor reá került, — sőt ez idén már 
egymásután kétszer, igaz magyar vendégszeretettel fo-
gadta és mind szállással, mind élelmezéssel ingyen látta el 
nemcsak a hivatalból megjelenőket, hanem többnyire a ma-
gok ügyében járókat is. Közelebb a kisújszállási egyház 
a városháza tágas és díszes termében több mini 70 terí-
tékű asztalnál vendégelt meg bennünket, a mikor is barát-
ságos társalgás közben és egyházmegyénk hires toaszto-
zója t. kevei egyik lelkész nt. Végh Sándor ur elmés, él-
ces, hazafias kor-, hely-, és alkalomszerű, felvillanyozó to -
asztjai alatt legalább kis időre felejténk és számüzénk 
minden apróbb és nagyobb bajainkat, házi és nem- házi 
gondjainkat. Nem kisebb szívességgel valának vendége-



di bizottmányi gyűlésen nem mulasztám el az il-
lető helyeken öt ajánlani. Ugyanígy kitünteté 
még magát a Dorogon szállásoló Láng, ulilánus 
káplár is egész szakaszával. Csak azt sajnálom, 
hogy őrmesternek nem én tudom kinevezni. De 
majd valamit kigondolunk. Az igaz emberszerete-
tet meg kell, ha lehet, jutalmazni mindenkiben. 

Nagytiszt. Eötvös Sándor, e tractusnak ér-
demekben megőszült fő-esperes! 

is agytiszt. Kecskeméti Fördős Lajos — Te 
N. Dorognak szülöttje és büszkesége ! 

Nagytiszt. Szász Károly, főesperes a közei-túl-
parton, Te fiatalkorod dacára is már máig egyik 
csillaga a testvéregyháznak! 

Nagyt. Dobos János — Te aranyszájú Chri-
sostomus Jánosa honi prot. egyházunknak, és Te 
névleg tettleg valódi dobosunk ki olykor-olykor 
oly hatalmasan veredriadódat: hogy majd megre-
ped belé dobod — az én szivhártyám ! 

De nemcsak Ti! Ti is ott a magyar folyam 
két partjain — Ti tiszahátiak: országos hirü 
Révészek! s 

Különösen Ti fő-papok és fő-pásztorok : 
Te tisztes Nesztora a királyhágón inneni 

magyar vallású püspöki karnak, Főtiszt. Nagy Mi-
hály Rév-Komáromban! 

Te legelszántabb bajnoka autonom evaiigel-
mi egyházunknak, főtiszt. Balog Péter! 

Apostol Pál méltó utódja, Főtiszt. Zsarnai 
Lajos ! 

De mindenek előtt és fölött Te ott a középpont-
ban, Te kire reábizták ez idő szerint a zászlótartást 
s ki nevednek oly annyira megfelelőleg pusztí-
tasz és dúlsz az obscurántismus lidérc- és denevér 
serege ellen, — Főtiszt. Török Pál! ki különben 
is megyéspüspöke vagy N. Dorognak — ne ha-
gyjad : ne hagyjátok el a tolnai esperesség ezen 
egyik, szebb jövendőt igérő s márig virágzásnak 
indult gyülekezetét az inség napjain! 

Gyűjtsetek filléreket; nem kérünk többet, 
csak filléreket ! 

Nagyok N. Dorognak szükségei. Uj paplakát, 
méltót N. Doroghoz — csak ez idén kezdé még 
épiteni. Mindkét rozzant iskolája — fundarnen-
tombul kell hogy újra épittessék; hasonlag a két 
tanitói lak is. A jó és alkalmas helyiségek már 
meg is vannak: a gondos és fáradhatlan lelkész 

és elöljárók közreműködése s a méltóságos földes 
uraság kegye és bőkezűségéből. 

Te az leszel bizonnyára ezután is, mi mindek-
korig voltál: igaz édes atyjuk egykori jobbágya-
idnak — Te nemcsak szóval, hanem tettleg is 
igaz emberbarát, örökös ura és grófja Nagy-Do-
rog-Segesd- és Egervárnak, méltóságos gr. Szé-
cheny János! 

Te pedig gróf Szécheny Sándor — Te mél-
tó fia János grófnak — Te kedvence egész vidé -
künknek, ki tegnapi napon ott a megye zöld asz-
tala körül első gyüjtéd a könyöradományi fillére-
ket az égettsoriak számára: gyűjts és szedj szá-
mukra ezután is s másfelé is. 

De gyüjtsünk, szedjünk,, adakozzunk mi is 
ágostai hitvall. testvéreim! Mutassuk meg ország 
világ előtt: hogy megvan már az unió legalább 
lelkeink- és sziveinkben. 

De adakozzunk mindenek előtt — még pe-
dig hitvallásra való minden szűkkeblű és Jézus-
ellenes tekintet nélkül — mi közelebb és távol-
labbi szomszédjai N.-Dorognak. 

Nagy-Dorogi házalót ne várjatok ajtaitok 
elé: Nagy-Dorogi koldust még sohasem láttam. 

KisBikácsom 3-szorfog adakozni. Adakozott 
most, és még most is egyre adakozik. Kukori-
ca szedés és dohány-eladás után fog másod- és 
harmadízben adni s vinni. 

„A szemtelen égett megszedi magát, de a 
szemérmesnek koppanik a szeme4',? ezt mondá egy 
valaki a tegnapi szegszárdi bizottm. gyűlésen. 

Rajta tehát emberbarátok: adjunk és vi-
gyünk — „kétszer ad, ki hamar ád ;í4 és ki kérés 
nélkül is ád: az Jézus igaz tanítványa és köve-
tője. 

Oh csak én velem lettetek volna nem vasár-
nap, hanem hétfőn,midőn még egyszer azon égett 
utca korom, szén és hamuhalmai közt végig men-
tem. Még most is cseng fülemben az egeket ver-
desett jajveszékelés. 

Oh hogy még ezt kelle megérned. — Te már 
halni készülő tisztes bölcse, 32 évektől fogva hu 
pásztora, édes atyja N. Dorognak: Nagytiszt. 
Fördös Dávid ! 

Csak mi ismerünk Téged, csak mi kiknek 
szerencsénk volt közeledben lakni. 

Te olyan valál mint az én virágom — az ég-
szinü és igénytelen ibolya: messziről senki meg 

* 



ikhez az egyes polgárok is. Mi pedig a hevesi részt 
illeti: a mii amott a Kunság ekképen teszen, itt két egyház, 
u. m. a mező-turi és török-szent-miklósi, s a T. RolFon és 
T. Dersen lakó uraságok teljesitik magokhoz méltóan. 
Adja Isten, hogy ez a testvér-vendégszeretet se a kunsági 
se a hevesi (tulajdonképen külső-szolnoki) egyházak és 
uraságok keheiéből soha ki ne hűljön, sőt inkább erősödjék 
napról napra, annál nagyobb mérvben, mennél szüksége-
sebbé teszik az összetartást hazánk és nemzetünk leg-
szentebb érdekei. 

A mi az egyházmegyei gyűlésekre való utazást és an-
nak költségeit illeti. Az egyházi belső vagy papi hivatalnokok 
közül néhányan olyan jó módban vannak, hogy ezt magok 
megerőltetése nélkül a magok alkalmatosságán és költsé-
gén is csak ugy megtehetik és meg is teszik, mint a vi-
lági gondnok urak és ülnökök. A kiktől pedig ez nem 
telik, azok vagy valamelyik világi ülnökhöz csatlakoznak, 
vagy saját egyházaik által, vagy azok képviselőivel együtt 
küldetnek el. Az egyházak képviselői is az utazási költsé-
gekre nézve saját erszényökre vannak hagyatva. E miatt, 
igaz, hogy némely távolabb eső kis egyházak képviselői 
már egyszer-másszor el is maradtak: és ezért egy ily 
egyház képviselője tett is indítványt, hogy az efféle költsé-
gek téríttetnének meg. De bármely méltányos legyen e kí-
vánság, tractusunk pénztárának csekélysége miatt ez még 
mostanában teljesithetetlennek ítéltetett. 

Nem mellőzhetem végre hallgatással, hogy tractu-
sunk a debreceni főiskola számára néhány évvel ezelőtt 
500 pfrtnyi alapítványt tevén, a tökét ugyan magánál meg-
tartotta , de annak 6 százalékát, azaz a 30 pfrtot, évenkint 
íizeti. Ugyancsak tractusunk pénztára egyházmegyei gyám-
intézetünket a mult évben 1000 o. é. frttal dotálta. És itt 
van helye megemlítenem a kisújszállási egyház, vagyis an-
nak buzgó presbyteriale consistoriumának azon nemes szív 
sugalta tettét, mely szerint ugyanezen gyámintézet javára 
magát 4 év alatt befizetendő 400 o. é. frt adására köte-
lezte, mit közgyűlésünk előtt be is jelentett, mely által szí-
ves örömmel s illő elismeréssel fogadtatott és mint köve-
tésre méltó példa egyházmegyénkben köröztetni rendelte-
tett. Valóban szép jele is ez a buzgóságnak. Mert ha e 
gyámintézel segélyezéséhez minden egyház ily arányban 
járult volna vagy járulna, ugy most a töke 6000 frt helyett 
10,000-ből állana. Egyébiránt igy sem megvetendő a mi 
gyámintézetünk tökéje, mert az alapszabályok szerint már 
mintegy 200 o. é. frtig menő segélyeröről rendelkezhetik 
évenként; de a mely summa, nem levén még segélyezendő 
özvegy, árva vagy nyomorék, ez idő szerint a kamatok 
és a százalék másik felével együtt a töke nevelésére for-
dittatik. Megjegyzem még, hogy a heves-nagykunsági egy-
házmegye a 120 belső emberei közül csak 45 részvényes. 

Ha már az ekként előadott rovatokra visszatekintünk, 
ugy találjuk, hogy jótékony célokra a mult évben nem ada-
dott több egyházmegyénk által körülbelül 400 o. é. forint-
nál ; és ha ezen summából a debreceni tápintézetre adott 
164 frtot kiveszszük a többire nem jut több 236 forintnál. 
100,000 lélek és 23,600 kr. és igy egy lélekre % kr. sem! 

ez valóban nagyon kevés ! A legszebb keresztyéni erényt 
ily kis mértékben gyakorolni valóban szinte megszégye-
nítő! Mert itt ne emlegessük se az agentialis 582 frtot, se 
az egyházmegyei szükségletekre általam feljebb kiszámí-
tott 366 vagy ha ugy tetszik 388 frtot, sőt, a mi ugyan kü-
lönben még nem is adatott meg, a tanintézetre adott 164 
frtot sem. Ez szoros értelemben véve egyik sem jótéte-
mény, hanem részszerint munkadíj, részszerint oly kiadott 
tőke, melynek kamatját az egyházmegye a debreceni főis-
kolában képeztetett és onnan kikerülő lelkészeiben, taní-
tóiban, s más szükséges értelmes és tudományos hivatalno-
kaiban annak idejében megkapja. Az az igazi jótétemény, 
a mit csupán Istennek adunk kölcsön, és a minek megfize-
tését csak O Felségétől várhatjuk! Hát 100,000, magát a 
megtisztított vallás követőinek valló, az Istent lélekben és 
valóságban dicsérni akaró, az O Felsége átdásaira reászo-
ruló, azokért, kivált mostoha időkben nagy buzgósággal 
könyörgő, azokat sokszor, még pedig bő mértékben meg is 
nyerő, azokkal nemcsak élő, hanem olykor vissza is élő lel-
kek Istentől vett javaikból, sokszor évenként vett 100-aikból 
és 1000-eikböI csupán V4 krt adjanak kölcsön évenként 
Istennek ? Bizony, ennek kamatjából meg nem élünk a sí-
ron tul, sem jó barátokat nem kapunk, a kik bennünket an-
nak idejében a mennyei hajlékokban fogadjanak! — Mit 
cselekedjünk tehát? A már említettem fejenkénti egyházi 
adót pótoljuk meg legalább V2 krral, hogy igy fizettessék 
minden lélektől 1 % kr. A ki pedig ezt itt, a heves-nagy-
kunsági egyházmegyében sokallná és felettébb terhelő-
nek találná, azt utasítom az egyházkerületünkben legki-
sebb egyházmegyének a máramaros-ugocsainak példájára. 
Erről a folyó évi április 17-én s több napjain tartott e g y -
házkerületi gyűlés jegyzökönyvének 49-ik száma alatt ol-
vassuk, hogy a nevezett egyházmegye évenként minden 
lélekre 3 uj krt vetett ki ily célokra. Az teljesedik be t e -
hát itt is bizonyos értelemben, a mit Betlehemről olvasunk 
M. 11. 6., mit igy lehetne alkalmaznunk: Te is máramaros-
ugocsai egyházmegye, jóllehet legkisebb vagy a tiszán-
túli egyházkerület megyéi között; de azért semmiképen 
nem vagy kicsiny a vallásos buzgóságban, mert te 3 uj krt 
fizetsz fejenként közcélokra, midőn más egyházmegyék 2-öt 
is sokallanának. 

Mind könnyű ezt papirosra leírni, mondhatná valaki, 
de hát aztán az egyházak, melyek most is oly szegények, 
hogy saját egyházuk szükségeit is alig győzik fedezni, mi-
ből adnák meg ezt a nagy adót, már t. i. minden lélek 1 % 
krt ? Nem akarom ismételni, miket feljebb mondék, hanem 
csak arra kérem a szegénységgel takaródzókat, hogy ha 
eddig szegények voltak: igyekezzenek lenni ezután gaz-
dagok, t. i. szellemileg, a buzgóságban. En magából a per -
selyből, vagyis a vasárnaponkénti vagy ünnepnapi temp-
lombeli kincsetekből begyülendö összeget elégségesnek 
tartom a mondott szükségek fedezésére, ha ez az alamis-
nálkodás nem ugy gyakoroltatik, mint eddig hanem például 
ilyeténképen : 

Maradjon el a persely, maradjanak el a templomajtó 
eleibe kitett ládácskák: hanem a helyett számoztassanak 



nem látja, de annál kedvesebb illatja egész közelé-
ben. 

Te szivem barátja, Fördös Károly, n. dorogi 
lelkész! Nem vágom sarlómat aratásodba, csak 
segiteni akarlak: hisz Te el vagy foglalva most 
a jajgatók közvetlen vigasztalásával. 

Fogadd el igaz baráti segédkezemet: Mi va-
gyunk a legközelebbi szomszédok. S tudod Te azt 
ha nem is mondom: ma nekem, holnap neked. 

í r j azonnal tisztelt Lajos bátyádnak s kérd 
fe l : irjon avatott tollával egy szivrázó fölhívást 
s intézkedjék különösen szerkesztőtársainál a 
könyöradományok fölvétele iránt. 

És most csak mielőbb minél tőbb aláírási ive-
ket mindenfelé I 

S csak el ne felejtsük külön is kopogatni 
Deutscli, a kettős még csak biztosítva sem volt 
Székler héber családok ügyében Paks, D. Föld-
vár, Czecze, Tolna, Gyönk és Hőgyéz rabbiai 
ajtain ál. 

Az élelmi adományok átvételét a templom 
tőszomszédjában a község házánál, 12 esküttjei s 
még hat községi tag segítségével a derék és gon-
dos Sánta József községi biró intézendi s veze-
tendí. 

A pénzbeli küldemények is akár ugyanoda, 
magán uton, akár pedig postán ezen cím alatt: a 
n. dorogi égettek számára innét v. onnét" — 
egyenesen a helybeli tiszt, lelkész urnák is bekül-
dethetnek, ki természetesen ezen elv szerint: ré-
szesüljon mindenki a vallott kárhoz képest — min-
denféle ez ügybeni teendőknél s különösen a ki-
osztásnál, a helybeli urodalmi tiszttartó, az ember-
baráti nyájasságáról s leereszkedéséről ismeretes 
Tekintetes Resch keresztély úrral, s a föntneve-
zett községbiróval együttlegesen és egyetértve 
intézkedendik. 

Még különösen felkérettek közreműködésre 
— ugy gyűjtés, mint szinte protokollomvezetés, 
jegyzés és nyugtatás dolgában — a községi 
jegyzőn, Schleining János rokonomon kivül: 
helyb. urod. ispán, t. cz. Böröndy Lajos, helyb. 
posta-administrator t. c. Tometich urod. ellen-
őr t. c. Tóth Jósef; s még t. c. Koroknay, Ko-
vács és Stauber — rektor, tanitó és kereskedő 
urak. 

Isten áldása minden soromra! de minda-

zokra is, knél oda talál, a honnét jött s a hová 
céloz! Kelt Bikácson aug. 7. 1861. 

Rau Jakab. 
ágostí német lelkész 

Megnyitom az adakozást csekély tehetségem 
szerint 2 fttal. Oh siessetek segiteni a szenvedő 
testvéreken, hogy a jó szívből adakozót megáldja 
az Isten. Bis dat, qui cita dat. Dr. Ballagi Mór. 

ISMÉT JAJSZÓ. 
Tálya aug. 11. 1861. Sietek tudósítani nagy 

tiszteletű szerkesztő urat, azon gyászos esemény-
ről, mely városunkat folyó hó 9-én érte. E nap 
délután 2 órakor ugyan is a város közepén tűz 
ütvén ki, mely a rohanó szélvésztől élesztetve, 
néhány perc alatt egy füst és lángtengerré vált 
az egész város, melyből rémesen hangzának ki a 
menekülök kétségbe esett szavai, mert a minden-
felé örvénylő szél által ragadott lángokból, vagyon-
megmentésről még csak szó sem lehetett, hanem 
kiki menekült a hová tudott, mig nem egy rövid 
félóra alatt,városunk szebb s nagyobb része (ez ide-
ig meg nem tuthatni a leégett épületek számát)füs-
tölgő rommá vált. Megsemmisültek a rom. cath., ref . 
egyház — valamint az izraelita közönség imaépii-
letei, elolvadtok minden harangok. — A ref. egy-
ház bádoggal fedett, minden tűzvésztől bátorság-
ban helyzettnek tartott csinos külsejű tornya, a 
külső forróságtól izzóvá vált ércfedelen át meg-
gyuladván, a benne levő uj 1200 p. ftba került r e -
mek repetir-óra is szétzúzatva a reá omlott gerenda 
és harangok ütései alatt használhatatlanná lett. A 
templomstukatur gerendái iszonyú mennydör-
géshez hasonló zuhanások közt hullának alá, mi 
által megsemmisült a templom belseje is, minden 
megmentési kísérlet s igyekezet sikeretlen lett, 
bár seregestül jöttek megmentésünkre a körültünk 
fekvő Ond, Rátka és Grölop községek lakosai. 
Mád, Szántó városok elöljárói a vész után néhány 
órával élelmi szereket és pénzsegedelmet hoz-
tak, a mindenektől megfosztattak nyomorainak 
enyhítésére. Különösön nagy mélt. báró Vay 
Míklósn'ó a hely szinén megjelenvén pénzbeli 
segedelmet tett le szegényebb kárvallottak közt 
azonnali leendő kiosztásra. —A kár és veszteség 
felszámithatatlan. — Ref. egyházunk mindenétől 
meg van fosztva, bár épületeink szép összegig 
vannak biztosítva mindazáltal a fogalmat tu l -



meg a templombeli hosszú székek, még pedig az elöljárók 
székei római, a közlakosokéi arábiai számokkal, igy 1, 2, 
3. stb. Azután a mely székeknek mindakét végén lehet ki-
és bemenni, azoknak mindakét végére , az egy ki- és bejá-
ratuaknak pedig csak azon egyikére belül készíttessenek 
oly kis fiókocskák, melyekbe a híveknek be lehessen vetni 
adományukat, de kivenni ne lehessen belőle másnak, mint 
az ahoz való eszközzel ellátott egyházi gondnoknak. Azu-
tán a lelkész egy vasárnapon, felvevén valamely alkalma-
tos leckét, p. o. 1. Kor. XVI, 2. A hétnek első napján (azaz 
vasárnapon) mindenki t egye el magánál, a mit az Istennek 
ajándékából akar eltenni (azaz adni Isten dicsőségére), mu-
togassa meg, hogy az efféle adakozás nemcsak kedves do-
log Isten előtt: hanem egyházi társadalmunk fennállhatá-
sára mulhatlanul meg is kívántatik. Mondja meg továbbá, 
hoffy az egyházmegyei közgyűlés , felszámítván a szükséges 
kiadásokat, ugy találta, hogy azok ennyire s ennyire m e n -
nek, és a szerint, hogy azon sommá bekerüljön, minden lé-
lekre ennyi, meg ennyi p. o. 1 % esik, s következőleg min-
den vasárnap középszámmal ennyinek s ennyinek kel lene 
begyülni, abból minden templombeJi szék perselyére ennyi 
meg ennyi volna az illeték. / 

Például Kunhegyesen kerekszám 7000 lélek levén, kel-
lene begyülni a perselybe 10 .500 krnak. Ezt 50 felé osztva, 
minden vasárnapra esnék mintegy 210 kr. Levén pedig 
a templomban alol 90 szék, melyekben 1 0 — 1 0 személy 
könyen elfér, azonfölül kettős kar : ha minden székben csak 
2 kr gyül is vasárnaponkint és igy 1 — 1 kr a szék végén 
lévő kis fiókokba, a karzat pedig mindössze 30 kr ád: már 
kikerült a 210 kr. 

Készíttessék azonkívül egy rovatos tábla vagy köny-
vecske is, melyben minden széknek és minden vasárnap és 
minden ünnepnapnak saját rovata legyen, melybe a vasár-
nap vagy ünnepnaponként begyülö adományok pontosan be-
jegyeztessenek, s az ekkép begyült összeg következő va-
sárnapon a predikatio végével a szószékből megemlittes-
sék, s a szék, melyből legtöbb gyűlt, megneveztessék. Ez, 
midőn egyfelől az adakozásbeli nemes versenyt élesztené, 
— mert csak ne tagadjuk uraim, ma bizony több jót t e -
szünk hiúságból vagy a megrovatástóli félelemből, mint 
igazi buzgóságból és erényszeretetböl — másfelől azt a 
templombeli első helyeken való botrányos kapkodási vágyat 
és viszketeget is kissé mérsékelné és hűtené s általában a 
vallásos érzelmet az áldozattétel büszke öntudatával táp-
lálná. Én meg vagyok győződve róla, hogy ily módon a ki -
vetett 1 % kros összeg csupán a perselyből tökéletesen ki-
kerülne, söt némely buzgóbb egyházakban annál még több 
is jönne be. Ez a kivetett összeg már egyházmegyei g y ű -
lés alkalmával az egyház képviselői által bevitetvén és bea-
datván, miután abból az egyházkerületet és egyházmegyét 
illető köteles rész kivétetnék: az ott maradt s jótékony 
célokra fordítandó summának a segélyezendők között mily 
mennyiség szerint leendő kiosztásáról maga az e g y h á z -
megyei gyűlés a körülményekhez és a segélyezendők szá -
mához s helyzetéhez képest szabad tetszése szerint akkor 
mindjárt intézkednék, fentihagyatván természetesen minden 

egyháznak azon szabadsága, hogy ha illetékén fölül még 
e vagy ama jótékony célra különösen akar adni, azt t e -
hesse : mi is annakutána esperesi körlevélben lenne k i e -
melendő. A mi a tractus pénztárát illeti, ennek kamatjai-
ból is, ha és a mikor szükségesnek látná, a gyűlés akkor és 
annyit jótékony célokra fordíthatna. 

Ime! ez az én tervem, illetőleg indítványom, mely 
által szerintem, mind az igazságnak, mind a méltányosság-
nak, mind a szükségnek, mind egyházmegyénk rangjának, 
mind minden jogos igényeknek a lehetségig e légtétethet-
nék; — melynek azért sikerülését s a n. t. és tek. egyház-
megyei gyűlés által leendő elfogadtatását, érvényre jutta-
tását, életbeléptetését szivemből óhajtóm. 

Kelleténél talán hosszabbra is nyúlt ismertetésemet 
nem rekeszthetem be azon meggyőződésem nyilvánítása 
nélkül, hogy ha a többi n. I. és tek. egyházmegye esperesei, 
v a £Y jegyzői, vagy bármily más ahhoz értő tagjai egyházme-
gyéjük financiális állapotáról és szervezetéről az enyémhez 
hasonló vagy ennél tökéletesebb ismertetéssel és kimuta-
tással ajándékoznák meg a publicumot, azzal mindnyájunk-
nak igen kedves és hasznos szolgálatot tennének. Az e g y -
házi névtárak tiszteit szerkesztői pedig, ha minden egyház -
megyének, söt az egész egyházkerületnek financiális álla-
potát, a pénztárak stb. állását — számokkal — kitennék, 
azzal különben is nagybecsű munkáiknak értékét még s o k -
kal feljebb fokoznák. 

Kunhegyesen, aug. 6 -án 1861. 
\ 

Kulifay Zsigmond, 
fkunhegyesi ref. lelkész és 

egyházmegyei ülnök. 

BELFÖLD. 

A MAGYARHONI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZ EGYETE-

MÉNEK KÖZGYŰLÉSE. 

l(Vége)."1 

Már a mult számunkban említők, hogy b. Prónay Gá-
bor ö msga ünnepélyes beigtatása után, a gyűlés által s o k -
szoros éljenzéssel félbeszakított beszéddel foglalá el e g y e -
temes főfelügyelői székét. Ezen je les beszéd e következő: 

„Nagytekintetü s tiszteletű egyetemes egyházi 
gyűlés! Öröm és hála dagasztja keblemet egyházi 
ünnepünk e magasztos napján, midőn az egyete-
mes egyház kitüntető bizodalma által e polcra 
emeltetvén, nagyobb köröm s alkalmam nyilik, 
egyházam javát hivatásom valódi ösztönéből 
egész igyekezettel elömozditani, és igy azon 



haladó tűzvész által okozott kárunkat ebből tel-
jeséggel ki nem pótolhatjuk. 

Teljes bizodalommal kérem azért nagy tisz-
teletű szerkesztő urat, hogy e gyászos eseményt 
lapjában kőzzétevén ha lesznek olyanok, kik kár-
vallott egyházunk iránt segedelemmel akarnak 
járulni, azoknak könyör adományait méltóztas-
sék általvenni. 

Anti János. 
tályai ref. lelkész. 

Megkezdem erre is az adakozást 2 fttal. Esdve 
kérem a hiveket, ne sokalják meg fölkéréseimet. 
Az adakozót az egy egy fillérkéje nem szegényi-
ti, a szerencsétleneken pedig a gyülekező fillérek-
bőltetemesen segitő összegecskék lehetnek. Csak 
siessenek adományaikkal. 

Dr. Ballagi Mór. 

KÜLFÖLD. 

INNSBRUCKBAN néhány hét előtt Tyrolnak néinet 
részeiből mintegy 60 bizalmi férfiú tanácskozmányt tartott, 
melyben határoztatott: a) hogy ö Fölségének nyujtassék 
be e g y kérelemlevél az april 8 -k i törvény fe l függesztése 
iránt; b) ezen kérelemlevél nyujtassék által ö Fölségének 
a nép kivánatának törvényes közege , tudniillik az országos 
bizottmány által; c ) értesíttessék ezen lépésről a helytartó 
helynöke, Spiegelfeld báró; d) készíttessék cáfolat azon 
rágalom ellen: minlha a protestáns törvény elleni mozga-
lom nem a néptől indulna ki, hanem egyedül az izgató pap-
ságtól. Ezen tiltakozás terjesztessék föl a császári kor-
mányhoz i s ; e ) hasonló megtorló irat intéztessék az , 
gemeine Zeitung"-hoz, valamint a bécsi , ,Presse"-hez is ; 
f ) hódoló tisztelettel küldessék hálafelirat ő szentségéhez, 
a bécsi kormánynál tett közbelépésért Tyrol javára; g ) 
köszönet szavaztatott a tyroli négy, haza- és hithű követ -
nek a birodalmi tanácsban (Fischer, Sarlori, Kerner, Ricca-
bona); h) Pfretschnernek pedig küldessék bizalmatlansági 
szavazat. (Religio) 

JENA, jun. 30-kán 1861. A jenai egyetem, ezen Ma-
gyarhonban is e l éggé ismeretes s hazánkfiai által sz ívesen 
látogatolt főiskola, mely szabadelvüsége miatta hasonérzel-
mü, gondolkodású tudós világban nagy tekintélylyel bir, az 
orthodoxok táborában azonban eretnek academiának n e -
veztetik,—a jelen nyári félévben csekély változást szenvedett 
tanári karában s tanulói sorában. 

A tanári kar ugyanis 59 tanárból és 7 tanítóból áll. 
A tanárok száma az egyes szakokban a következő: a theo-
logiában 8 ; a jogi szakban 1 0 ; az orvosi facultásban 13, 
— és a bölcsészeti szakban 28. 

Az egyetemi tanulók száma jelenleg 4 5 4 - r e rug. 
Ezek közül 427 rendes tanuló, 27 pedig olyan, kinek az 
előadások hallgatására engedély adatott. A rendes tanulók 
szaktudományait tekintve, van 132 theologus, 77 joghal l -
gató, 58 orvosnövendék s 160 bölcsész; nemzetiségökre 
nézve pedig 381 német, 11 erdélyi szász, 10 orosz, 9 
magyar, 8 svájci, 3 görög, 2 francia, 2 ausztriai, s e g y 
angol. A 27 rendkívüli tanuló között van 24 német, 1 
angol, e g y amerikai s egy orosz. Tk. Gy. 

GOTHA. E hercegségbel i papság az iránt fo lyamo-
dott a herczeghez, hogy presbyterial-zsinati alkotmányt 
adjon nekik. 

TÖRÖKORSZÁG: Omer Efendi egy uj felekezetnek 
lett alapitója, melynek előállását nem kis mértékben mozdí-
tották elö az ország be l -és kül zavarai. Ádámtól Muhamedig, 
tehát a zsidó és keresztyén vallásban, ugy szintén az izlam-
ban igazi szufiticus vallásos elemet ismernek el s midőn a 
vallást általában az ember bensejében, a szellemben kere -
sik : a szeretet kiáradása által egy ezeréves ország m e g a -
lapítását remélik, melyben Krisztus uralkodnék. Ök nem haj-
tanak semmit sem a koránra és szóhagyományra, nem j á r -
nak mecsetbe, hanem saját gyülekezeteik vannak és az ör -
dög személyességét tagadják, ki nem egyébb mint a bűnnek 
személyesitése. A muhamedanok közt e mellett három o s z -
tályt vesznek fel, ugy mint: 1. Ehli Sariat t. i. a törvény n é -
pe, melynek tagjai isten ellőtt külső cselekedetek által akar-
nak igazulni, különben pedig testiségnek hódolnak, gőgöi-
s ö k , sőt bűnbe sülyedtek; 2 Ehli Sárikát, az út n é p e , 
mely többet böjtöl imádkozik , s általában többet 
t e s z , mint a mennyit az írás parancsol s ez által Isten 
előtt érdemeket és igényeket akar szerezni; 3. Ehli Chagigat, 
az igazság népe, melyhez magok ez uj fe lekezet tagjai és a 
keresztyének közöl az ujászülöttek tartoznak, kik mint 
mondják, néha évekig szomorkodnak, sőt némelyek k é t s é g -
be vagy más kísértetekbe esnek, csak némelyek engedik át 
magukat tartózkodás nélkül istennek é s - megujulnak. Ezek 
mindent átszellemültnek tekintenek; a természetet , a 
szentírást, sőt a gondviselést magát. Csak ezek lesznek 
alázatosokká, szeretnek minden embert s mindnyáját i s t e n -
hez szeretnék vezérelni, a szent lélek sugallatát követik, 
soha nem panaszkodnak ; megáldják azokat, kik őket s z i -
dalmazzák és jót tesznek azokkal, kik őket gyűlölik. Omer 
Effendi mind ezt a koránból vonja le. Annyi bizonyos, hogy 
ily je lenetek oly eseményekre mutatnak, melyek az izlam 
szellemi légkörében elterjednek. 



kötelességeket leróvni, melyekkel minden liű pro-
testáns egyháza irányában tartozik — örömnek, 
mondám, reám nézve percei ezek — mert e bi-
rodalomnak nyilvánításában eddigi működésem 
helyeslését és elismerését tanusitva találom, és 
midőn ily öntudattal lépek ezen pályára, csak 
szivem parancsát követhetem, csak azon érzelem 
és meggyőződésnek hódolhatok, mely eddigelé is 
életemben az egyházi téren vezércsillagom volt, 
tudniillik, hogy egyházunk jogai mindinkább szi-
lárdittassanak és a törvény értelmében a jog-
egyenlőség és viszonyosság alapján fejlesztes-
senek. Ezen lobogó alatt kész voltam és kész 
vagyok akár mint közkatona, akár közbizodalom 
által oda utalva, mint vezér működni. A bizoda-
lom tehát, mely ez órában erre jelölt ki, reám 
nézve egy oly szent ereklye leend, melyet síromig 
megőrizni és hivatásom pontos teljesítése által 
öregbiteni legfőbb szándékom és célom. 

Sok szenvedés és sok küzdelem között 
gyökerezett meg egyházunk szent ügye, tanúsít-
ja ezt a múltban egyházunk történelme, tanúsít-
ja a lefolyt gyászos tizenkét év, mely az önkénynek 
rideg képét viselvén, a szabad lelkiismeretnek 
korlátokat szabni akart ; azonban az örök igaz-
ságnak tiszta hajnala reánk derült, és az erős 
evangyélmi szellem, szilárdság és kitartás enged-
te működésünket eredményre juttatni, és ezen 
dicső és ritka jellemvonásoknak egyedül köszön-
hetjük autonom létünknek visszaállítását. — íme 
a mai nap is arra van szentelve, hogy autonomi-
ánkhoz tartozó és tizenkét év óta hiányzó intéz-
kedésnek eleget tegyünk, és midőn ezt teljesitve 
látjuk, egyházi épületünk tetőjét végeztük be, 
melynek erős és célszerű fedele alatt, egyházunk 
köz-egysége mindinkább erősbödött — mert épen 
e szempontból kiindulva őseink egyházunk véd-
bajnokai, majd egy századdal ezelőtt a sok léte-
ző sérelmek ellenében a központosítási elemben 
vélték az egyház szilárditását mindinkább ne-
velni, és innen eredt az egyetemes felügyelői hi-
vatalnak létesítése, melynek alapja még 1773-dik 
esztendőben november 1-sején Ácsán, miután az 
úgynevezett evangelicus patronatus ott egy ta -
nácskozmányra gyűlt volna össze, tétetett le — 
és igy, midőn ma a lefolyt szomorú tizenkét év 
után a felügyelői hivatal ujraszületését ünnepel-
jük. csak egyházunk egyik ősi sajátját üdvözöl-

jük, mely sok tekintetben egyházunk gyarapodá-
sát elősegítette és azért mai nap ez intézkedésünk 
eszközlésében egyházunk függetlensége és bei-
kormányzásunk önállósága is tanusitva lőn. Ez 
alkalommal nem mellőzhetem el azon férfiak ér-
demeit ís elősorolni, kik e polcon elődeim levén, 
a közbizodalomnak és tiszteletnek méltó felkent-
jei voltak. 

Báró Zay Péter egyházunk körül, érdemdús 
régi Zay-családnak méltó ivadéka, vala első 
egyetemes felügyelő, ki az egyházi ügyek tapin-
tatteljes vezetése által személyéhez egész bizoda-
lommal csatolta a központosítási erőket, és igy 
megkedveltetvén az egyházigazgatási könnyítő 
egyetemes gyűlést, az egyetértést, összetartást 
egyházunkban mindinkább növelte s szilárdí-
totta. Ezt követte hosszú évek során a nagyhírű 
Balogh Péter — ki jeles ékesszólása s tudomá-
nya által tiint fel — ő már az 1791-dik zsinat-
nak egyik legérdemesebb szellemi napszámosa 
és gyámolitója volt, ki is mint felügyelő az isko-
lák rendbeszedésére különös gondot és szorgal-
mat forditott. 

Ennek halála után látjuk báró Prónay Sán-
dort mint egyetemes felügyelőt működni, ki is 
bölcsességgel, szende és tapintatteljes vezetéssel 
egyházunk érdekeit gyarapitotta és fejlesztette. 

Utána a köztiszteletben álló gróf Zay Károly 
erélyes buzgósággal mint egyetemes felügyelő 
kezelte egyházi ügyeinket, — a zay-ugróci ter-
vezet, melynek nyomán az iskolákban egy ok-
szerű rendszert kivánt életbe léptetni, eléggé 
jelzi az egyházi téreni élénk részvétét és érdemét. 

Es midőn ily érdemdús férfiak után, kik 
egyházi jogaink őrei és szent vallásunk minden 
külbefolyástól független szolgái voltak, hazánk 
mostani szomorú és aggasztó viszonyai között — 
habár különben egyházunk derültebb hajnalán, e 
polcra lépek: — nem tagadhatom el abbeli aggo-
dalmamat, mely. jelenleg keblemet, midőn a cse-
lekvés pillanatba megérkezett,tölti el,ha váljon meg-
elelhetek-e a várakozásnak, —mely szeméyemben 
helyeztetett; — és azért gyarlóságom érzetében, 
mondom, aggódva foglalom el e széket, és csak is a 
nagytiszteletü egyetemes egyházi lelkes férfiak 
közremunkálása és gyámolitása, kik egyhá-
zunk hosszú éjjele alatt autonom életünknek oly 
hű őrei voltak, ad bátorítást, nyújt édes r e -



A tűzvész által véginségre jutott n. Dorogi község számá-
ra Dr. Ballagi Mór gyűjtött: M. Nagy István hétszemély-
nök 5 ft, Gr. Zay Károly 5 ft. herceg Odescalchi Gyula 5. ft 
M. Hubay József hétszemélynök 5 ft. Balassa István ügyvéd 
4 ft. Havas Ignácz tudor 4 ft. Ledniczky M. 2. ft 50. Cséri La-
jos ügyvéd 2 ft. Rath S. ügyvéd 3 ft. Thanhoffer Pál városi 
főügyész 2 ft. Dr. Batizfalvi 3 ft, Walther ügyvéd 2 ft. Dr-
Szabó Alajos 2 ft. Gswind Mihály 3 ft. Pauler Tivadar 
tanár 2 ft. Halász Géza tud. 2 ft. Tóth Gáspár és fia 2 ft 50 kr-
Kégl László ügyvéd^ ft. 50 kr. Osterlamm Károly könyvárus 2 
ft. 50. kr. Kovács Endre orvostudor 2 ft. 50 kr.Pólya orvostu-
dor 2. ft Gál Péter országos képviselő 1 ft. Mandello nyom-
datulajdonos 2. ft. 50 kr, Kis Károly gyógyszerész 3 ft. 
Valaki 40 kr. Teleki Domokos és Sándor grófok 5 ft. 
Bicskei Kálmán 1 ft. Simits József orsz. képviselő 1 ft. 
Fuchs Rudolf 5 ft. Zsigmondy, ügyvéd 1 ft. Lovassy Ferenc 
orsz. képviselő 2 ft. 50 kr. 

Szerk. 

A tűzvész által véginségre jutott láíyai szerencsét le-
nek számára Dr. Ballagi Mór gyűjtött: m. Nagy István 
hétszemélynök 5 ft. Gr. Zay Károly 5 ft. Herceg Odescalchi 
Gyula 5 ft. M. Hubay József hétszemélynök 5 ft. Balassa 
István 3 ft. Ledniczky M. 2 ft. 50 kr. Ráth Sándor 3 ft. Tóth 
Gáspár s fia 2 ft. 50 kr. Kégl László ügyvéd 2 ft. 50 kr. 
Teleki Domokos és Teleki Sándor grófok 5 ft. Osterlamm 
K. könyvárus 2 ft. 50. kr. Kovács Endre orvostudor 2 ft. 
50. kr. Mandello nyomdatulajdonos 2 ft. 50 kr. Gál Péter 
orsz. képviselő 1 ft. Kis Károly gyógyszerész 3 ft. Valaki 
4 0 kr. Lombay 2 ft, Zsigmondy 2 ft Lovassy Ferencz orsz. 
képviselő 2 ft. 50 kr. Bicskei Kálmán 1 ft. 

Szerk. 

IL ALÁZATOS KÖSZÖNET A POZSONI TANSZÉKRE 
TETT ADAKOZÁSOKÉRT. 

F. é. Január 14-ikén „Alázatos köszönet4' cim alatt 
közlöttem azon buzgó adakozók neveit,kik a mult évi Oct. 2 4 -
ikén kelt „Alázatos kérelmem'4 folytán a pozs. ev. lyceumban 
egyik tanárnak évi fizetése fedezésére hozzám kegyes ado-
mányokat beküldeni méltóztattak. A jan. 14- iké ig bejött 
adományok összesége tett 1457 fr. 65 krt. Azóta adakoz-
tak: 1861. jan 11- ikén: Csapó L. 1. ft. — jan 13. Malati-
desz kisasz. 3 ezüst rubelt — jan 15 : Fekete Rutkai Amá-
lia 10 ft. R. Gusztáv. 3 ft. Szupra Hajnal Zs. 2 ft. Marku-
sovszky 2 ft. Soltész 2 ft. Handt J. 2 ft. Heufelder W. 2 ft. 
Brüll H. 2 ft. — jan. 2 5 : Szakonyi J. 10 ft. - jan 2 7 : 
Szabó Gy-né 1 ft, Teleky J*. 20 kr. — febr. 4 - ik St. M. 
1 fr. Szentgyörgyi J. 2 ft. Stenczel D. 2 ft, N. N. 2 ft. Stei-
ner S. 5 ft. — febr. 7: Greifenek B. 5 ft. — febr: 11-dik 
Vidovszky J. 5 ft. — Rimler P. 1 ft., Korossy r . t a th . 5 ft. 

Uhrinyi A. 10 ft. Pálus F. 1 ft. Ifj Bajcsy J. 1 ft. Kori-
csánszky L. 5 ft. Szakái L. reform. 1 ft. Bajcsi S. 1 ft. Ha-
an L. 5 ft. Omazta J. 4 ft. Nóvák D. 1 ft. Réthy P. 1 ft. 
Musko G. 1 ft. Csabay I. reform. 1 ft. Vilim 50 kr. Bartóky 
J. 2 ft. Fábry .1. 2 fr. Lanner S. 1 ft. Solcz testv. 2 ft. Mud-
rony J. 2 ft. Félix A. 1 ft. König T. r kath. 1 ft. Chasseur 
Gy. izr. 1 ft. Berger M. izr. 2 ft. Loidings L. izr. 2 ft. Bie-
ner B. izr. 1 ft. Taffett N. izr. 1 ft. Lévy A. izr. 1. ft. Frie-
denstein H. izr. 1 ft. Mudrony S. 1 ft. Latzkó A. izr. 2 ft. 
Rimler K. 1 ft. Lippert J. 1 ft Csorba M. 1 ft. Sajler T. 1 
ft. Haan A. 1 ft. Lacay J. r. kath. 2 ft. Ormay T. 2 ft. Fitso-
vits S. ó-hitü 1 ft. Eördögh F. 2 ft. Scsaszny S. 1 f t . - f e b r . 
12 : Borbély J. 5 ft. — febr. 1 3 : Lenk L. 2 ft — febr. 17 : 
Borbély M. 10 ft. — febr. 20 : a lieblingi egyh. 41 f t . - f e b r . 
26 : Zólyomy J. 10 ft. — mart. 16 : Székáls J. 1 ft. Marko-
vits M. 3 ft. Keblovszky A. 3 ft. Major P. 5 ft. Dorner Ö. 1 
ft. Nedeczky J. 5 ft. — apr. 22. Tessényi J. 2. ft, Bisztersz-
ky J. 2 ft. Gross T. 2 ft. Korossy J. 2 ft. Pivko L. 2 ft. J e -
szenszky K. 2 ft. Weber A. 2 ft. A járeki egyh. 4 ft. Stur 
D. 1 ft. Hamel N. 1 ft. A cservenkai egyh. 6 ft. Tessényi K. 

1 ft. Belohorszky G. 1 ft. Borovszky K. 2 ít. Spannagel J. 2 
ft. Sztehlo J. 5 frt. Stehlo Jós. 1 ft. — jun. 19: Szilassy Traitler 
Amália 2 ft. özv. Traitler M-né 1 ft. Folkusházi 1 ft. Fáy 
A-né és fia 2 ft. Fáy S. 40 kr. Sándor K. 2 ft. Dobri K. D. 
2 ft. Ebeczky F. 1 ft. Plachy J. 1 ft. Szügyből többen 1 ft. 
40 kr. Marczallban valaki 1 ft — Lovcsányi J. 1 ft. Vladár 
J . l ft. — 

Összesen : 278 ft. 50 kr. Mihez hozzáadván a fö-
nebbi 1457 ft. 65 krt, lesz az egész összeg : I736ft, 15 kr. 
és 3 ezüst rubel. — 

„Szerkesztőségünkhöz beküldettek:" Emlékbeszéd gr. 
Teleky László felett, melyet 1861-ki jun. 8-kán Félegyhá-
zán tartott Szász Károly kun-sz.-miklósi ref. lelkész és 
esperes, a magy. tud akadémia lev. tagja. Kiadja Sziládi 
Károly Kecskeméten. 

„Győri történelmi és régészeti füzetek.'4 Sitnor Já-
nos győri püspök ő Méltósága kegyespártefogása mellett 
kiadják Ráth Károly és tdr. Rómer Flóris magy. akad. 
tagok. III. füzet. Győr. 1861. 

„Bölcsészettan" irta Varga János, a nagykőrösi 
lyceum e. i. igazgatója, a magy. tud. akadémia tagja. El-
ső kötet. Tapasztalati lélektan, mint előkészítő a sajátlagos 
bölcsészethez. Második kiadás. Pest, 1861, Ráth Mór. 

„Jeremiás siralmai/' 0 testamentoni szent könyv, 
eredeti héber szövegből magyarita és kiad-Á Kámory Samu, 
pozsonyi ev. lyceumi tanár és a keleti tudóstársaság tagja. 
Pozsony, Schweiger József bizományában 8 r. 20 kr. 

„Lélek-e vagy szellem ?" Vázlat a lélektan köréből 
irta Zs. Zs. Pest, 1861. 



ményt arra, miszerint tisztemnek megfelelni ké-
pes leszek. 

Mert nem elég az elnöknél a legjobb szán-
dék és akarat, kell, hogy ezt a szakértelmiség és 
tudomány éleszsze és gyámolitsa; — nem elég 
a jellemteljes elhatározottság, kell, hogy ezt a ta-
pintat bizonyos vegyülete irányozza — nem elég 
a szorgalom és erély, kell, hogy ezt oda forditsa, 
a hol a részvét hiányzik; — nem elég a higgadt-
ság, szükséges, hogy ott, a hol a tiszta igazságot 
föl kell deríteni, maga legyen ébresztő és éltető 
elem. 

r 

Es azért hozzád emelem fohászomat, oh 
nagy Isten! adj erőt, hogy e kellékek birtokába 
juthassak, mert csak ezen szellemi kellékek paj-
zsa alatt lehetséges egyedül üdvös eredményre 
juttatni működésünket, és egyházunk hajóját, 
melyben mindnyájan evedziink, ugy kormányozni, 
hogy az minden időben a viharos hullámok kö-
zött is biztos révparton kiköthessen. Es ily ér-
zelmek közepett van szerencsém az egyetemes 
gyűlést üdvözölni és egyúttal szives részvétét 
és nagybecsű bizodalmát kikérni oly fohászszal, 
hogy Isten áldása lebegjen egyházunk felett! és 
mi mindnyájan mindinkább nevekedjünk és gaz-
dagodjunk szívben, lélekben, erélyben s erény-
ben, értelemben s érdemben; mert igy egyházunk 
folytonos gyarapodása s szilárdítása, mely egye-
düli célunk, elérve és örök időkre biztosítva 
leend." 

A főfelügyelő beigtatási szertartását s az aug. 28-iki 
egyetemes gyűlést ínég az nap nagyszerű díszebéd követé 
a Lloyd-teremben, melyet a főfelügyelőnek választott n e -
mes báró saját költségén s pazar-bökezüséggel rendezte-
tett. E fényes lakomában kétszáz vendég részesüle, s e g y -
házunk főhivatalnokai között itt lehete látni Ráday G. gróf 
ö nsgát s főtiszt. Török I \ ref. superintendens urat is. — 
Hogy a lakomát számos áldomások, felköszöntések füszere-
zék, említenünk is fölösleges . Ezek sorát Kubinyi Ágoston 
ö msga kezdé m e g , e lmondván: hogy „Magyarországon 
igen jó szekereket szoktak készíteni. Volt itt egy különös 
szekér, a melynek nyolc kereke vala, de ezek egymás után 
kihulltak, vagy kiszedettek. Eljött végre az idő, midőn a 
szekér régi jó állapotjába helyeztetett v issza, — hanem 
mégis maradt egy hibája : hiányzott a rúdja. Most tehát 
arról gondoskodók az egyház , hogy ezen a hiányon is s e -
gítve legyen, — gondoskodott olyan rudról, mely hatalmas 
törzsfából készítteték s melyről biztos reménye lehet min-
denkinek, hogy sem hajolni, sem megtörni nem f o g ! " — 
Igen szép felköszöntéseket mondott főtiszt. Székács űr is, 
— az elsőt Haubner Mátéért, mint az evangyéliomért oly 

sokat küzdött és szenvedett főpásztorért , — a másodikat a 
reformált egyházért s annak jelenvolt két föképviselöjeértj 
— a harmadikat a magyar ág. evang. egyházi tanügy jelen 
volt képviselőiért. — Ivánka a bár távollevő, de azért szel-
lemét mindenütt sejtett és áldott Deák Ferencért, — Haub-
ner a testvérnemzetek e g y e s s é g e é r t , — Gozsdu Manó f ő -
ispán úr a román nemzetnek rokonszenvéről szólt magasz-
tos m e l e g s é g g e l ; — igen élénken s emelkedetten beszéltek 
még Ballagi , Szontagh Kálmán, Tavasy, Kiss Lajos, — v a -
lamint igen kedves és kedélyes volt b. Prónay Gábor ö mél -
tóságának válasza, — de főleg Szentiványi Márton, liptó-
megyei főispán felköszöntése, — a ki a harezoló egyház 
vezérének nevezé el a megválasztott egyetemes felügyelő 
urat, — fölemlítvén, hogy bizonyos arról, miszerint a mél -
tóságos báró bátran fogja lobogtatni minden vészben a 
zászlót, melyet neki, mint vezérnek, az egyház bizalma át-
adott, valamint harsogtatja az átadott kürtöt mindaddig, 
mig Jerichó falai le nem omlanak, s támaszkodván a 
háta megett álló bátor seregre, melynek lelke törhetlen, 
mint egykor a 9- ik zászlóaljé, vagy vele g y ő z n i , vagy a z -
zal együtt a romok alá temetkezni fog. 

A díszebéd mintegy hatodfél óráig tartott, a midőn a 
fényes társaság minden tagja azon szent óhajjal távozott: 
vajha a mindenható Isten kegyesen meghallgatná a szivek 
forró óhajtását, — melyeket azon néhány szóba lehetne 
összefoglalni: vajha immár a szenvedést öröm, — a k ü z -
dést v irágzás , — a bánatot boldogság váltaná f e l ! 

A következő két napon (aug. 2 9 — 3 0 - á n ) folytatta 
teendőit az egyetemes egyházi gyű lé s , melynek fo lya-
mából e helyt a következők elösorolását tartjuk még é r -
dekesnek. 

A főfelügyelő beigtatási ünnepélyének szertartása 
annyira meghatá a gyülekezetet , hogy mindjárt a k ö z g y ű -
lés elején nyilatkozott ama közohajtás, miszerint kívánatos 
lenne ezen egész ünnepélynek a tartott remek szónoklatok-
kal együtt sajtó utján történő kiadatása. Mi is, miután Ku-
binyi Ágoston ö nsga a nyomtatási költségek e lö szerzé -
sére nagylelküleg ajánlkozók, azonnal határozatba ment. A 
megjelenendő érdekes mü tiszta jövedelme az egyetemes 
egyházi gyámintézet pénzalapjának gyarapítására fog for-
díttatni. 

E tárgy elintézése után b. Prónay G. egyetemes fő fe l -
ügyelő űr ö msga kijelenté a gyűlés e lőtt , miszerint a f ő -
felügyelői hivatalba történt beigtatási ünnepélyének emlé-
kére az egyetemes pénzalap nevelésére négy ezer osztrák-
forintnyi alapítványt tesz , s az egyház-egyetemre bízza 
ez összeg kamatainak hovafordítására való rendelkezést. 
A nemes bárónak az egyház oltárára tett szép áldozata 
harsogó éjjenekkel üdvözöltetett. 

Az egyetemes jegyző megválasztásának módja szóba 
hozatván, határoztatott, hogy ezentúl minden egyházi h i -
vatalnok választása mellett , az illető egyházak csak egyre 
szavazzanak, s a szavazatjog azon főiskolákra is kiter-
jesztetik , melyeket a kerületek e j o g gyakorlására k i -
jelölendnek. 

Szőnyegre kerülvén, hogy Kuzmányi törvénytelen 

)( 



GYÁSZHÍR. 

A komáromi egyházmegyét érzékeny s megdöbbentő 
veszteség érte, n. t. Somody Zsigmond lakszakállosi lelkész 
e. m. pénztárnok s tanácsbiró atyánkfia, julius 23-án, é l e -
tének 57-ik évében véletlen történt halála által. K. özvegye 
Szalacsy Mária assz. s két nagykorú fián kivül még 4 ne -
veletlen árva siratja benne a ritka jó önfeláldozó férjet s 
atyát, egyháza 22 évig volt hü lelkipásztorát, egyházme-
gyénk egyik tiszta keblű s szeretet lelkétől vezérelt e löl-
járóját, a tudományos élet s irodalom lelkes barátját. É le -
tében dicső s örök emlékoszlopot emelt a boldogult azon 

egyházmegyei gyámoldában, melynek főinditványozója, 
plántáló Pálja s öntöző Apollósa volt, s mely hogy alakult a 
legnagyobb érdemrész őt illeti. Szónokoltak felette: n. t. 
Domián 8. aranyosi 1. ki világos s népszerű beszédében, a 
híveknek lelkészeik iránti kötelességeit fejtegette, utána t. 
Vida F. ócsai lelkész szivböl jövő s szivhez szóló, a pro-

testáns pap állását, hűn ecsetelő szavai nem hagytak s z e -
met köny nélkül, végre Farkas Benő ekecsi lelkésztársunk 
a sirnál találóan emelte ki a bold. érdemeit. Az özvegyek 
árvák s minden jók áldása s béke lengjen porai felett! Közli 
egy emlékét tiszteletben tartó szolgatársa. 

Pályázat tanári állomásra. 
A helvét hitvallásuak mármaros-szigeti tanodájában a VII. vagy logika-osztálynak 186%-dik évre beállítá-

sával szükségessé lett egy uj tanári állomás betöltése. Ez állomásra pályázat nyittatik, 500 o. é. forint javadalommal, 
melyhez még 50 ft. szálláspénz (vagy e helyett egy lakszoba a tanodában, nőtlen egyénre számítva) s uti költségül a 
távolsághoz képest 2 0 — 4 0 ft. van kapcsolva. Tanszak: a klasszikus és élő nyelvek, melyekhez még a történelem is 
oda lesz kapcsolva. — Tájékozásul kijelentetik, hogy a választandó tanár első évre a III. vagy IV. osztályban fog a l -
kalmaztatni. 

Jelentkezési határidő september 1 5 - k e ; a meddig a pályázók kellő okiratokkal s rövid életrajzzal felszerelt 
folyamodványaikat tanodai id. felügyelő gondnok Nánásy Lajos úrhoz küldjék be. 

Kelt Szigeten, augusztus 7-kén 1861. Várady Lajos, küligazgatósági jegyző . 

0 s ö d 
Nyittatik a nyitrai egyházmegyében fekvö-Szenic M. városi Ág. hitv. evangelika egyházban elemi tanitói á l lo-

másra, mely szabad lakáson és egyholdnyi földnek használatán kivül kész pénzben állandóan 168. fort. o. é. 15. pozsonyi 
m. búzát, 35. p. m. rozsot, 5. öl bükfát és a stóla s oskolabeli járulékok fejében körülbelől 150. forintot o. é. jövedelmez. 

Ezen állomásra pályázni kívánók felszólittatnak miszerint a tanitói képességöket, tót és magyarnyelv- nemkülönben 
orgonálás és éneklésbeni jártasságukat folyó év September 10- ig Nt. Teszak Samu, esperes és helybeli lelkész ur hoz 
beküldendő folyamodványaikban igazolják. — Szeniczén 1861 év augustus hó 4 - én tartatott helybeli egyházi Convent 
által. — 

Csőd tanári állomásra. 
A losonci hat osztályu prot. egyesült gymnasiumban üresedésben levő III—dik osztályu tanszék — mely az 

első évi latin szófüzési (Synataxis) és ezzel kapcsolatban levő egyébb tanok előadására szorítkozva ötszáz osztrák forint, 
évi készpénz fizetéssel dijjaztatik — a losonci helvét hitvallású egyház részéről csőd utján betöltendő levén; mind azok, 
kik e III-dik osztályu tanszéket a kitett díjazással elnyerni óhajtják, iskolai és egyébb bizonyítványokkal fölszerelt folya-
modásaiknak e folyó 1861-diki augusztus 31-kéig — mivel az ezt követő vasárnapon tartandó egyház-tanács ülésben 
fog a tanárválasztás megtörténni — Losoncra Szentpétery József, egyháztanácsi jegyző úrhoz leendő beküldésére fölhi-
vatnak, a választás e folyó 1861-diki september 16-kától számított három egymás következő évekre lévén érvényes é s 
kötelező. 

Közli a losonci helv. hitv. egyház folyó 1861-diki augusztus 6-án tartatott tanácsülésből. 
Szentpétery István, ez alkalomra helyettesitett j egyző . 



patentalis superintendens már lelkészi állomásra is merész-
kedett valakit fölszentelni , e tárgyra nézve oda nyilatkozott 
az e g y h á z - e g y e t e m , hogy lelkészül csak azt fogja e l i s -
m e r n i , ki az egyház által az erre megbizott férfiak által 
szenteltetik föl. 

Szentiványi Márton kerületi f e lügye lő úr ö msga saj-
nálattal említé f e l , hogy a csak imént feloszlatott magyar 
hongyülés a legfelsőbb helyre fölterjesztett föliratában a 
magyar alkotmánynyal szorosan összeforrt magyarhoni pro-
testáns egyház jogainak biztosí tását , az előbbi o r s z á g g y ű -
lések példájára is különösebben ki nem emelte, ezért indít-
ványozza e g y — a F e l s é g által nem sokára összehivatni 
Ígért országgyűlés e lébe terjesztendő memorandum k é -
sz í tésé t , h e l y b e n főképen arra fog megkéretni a jövő h o n -
gyülés , h o g y az ősi szokást követve, törvény által b izto-
sítsa a protestáns egyház jogait , s a pátenst és annak netán 
lé tező következményeit szüntesse meg. Az indítvány e g y -
hangúlag elfogadtatott. 

V é g e z e t r e e gyűlés folyama alatt megállapíttatott 
m é g a népiskolai és gymnasiumi tanterv. Ez nem sokára 
e g é s z terjedelmében fog nyilvánosság elé juttatni , azért 
már is hosszúra nyúlt tudósításunkban azt e helyt k ivona-
tosan sem tartjuk szükségesnek ismertetni. Az e tárgyakat 
il lető tanácskozmányok folyamából azonban lehet len ki nem 
emelnünk, hogy a g ö r ö g nyelvnek a fögymnasium osztá-
lyaiban nagy többségge l kötelezett tantárgygyá lett k iny i -
latkoztatása, leginkább híres tudósunk Hunfalvy Pál űr r e -
mek szónoklatának köszönhető. Je les beszédét lapunk hom-
lokán közöljük s átolvasását me legen ajánljuk egyházunk 
nem csak be l ső - , hanem és különösen világi tagjainak, — 
hiszszuk , h o g y sokaknak e tekintetben szűkkörü nézetét 
megváltoztatandj^. 

Tudósításaink befejezéseül tek. Illés Ádám e g y e t e m e s 
főjegyző úr sz ívességéből közöljük az egye temes gyűlés 
j e g y z ö k ö n y v é n e k az egész hazának szóló egyik pontját 
hetüszerint. E pont í g y hangzik : 

„Indítványoztatván, miszerint az egész magyar haza 
azon részvé teér t , mely lye l protestáns ügyünket a le fo lyt 
végzet te l jes időkben fe lkarolva, annak szerencsés m e g o l -
dását hathatósan e lősegí tet te , méltányos és igazságos l e n -
ne, hálás köszönetünket kifejezni. 

Ezen indítvány az egész evangélmi testület hálás é r -
zületével találkozván s megemlékezvén azon átalános m e -
leg részvé trő l , melylyel bennünket törvény-szentes í te t te 
alapjogaink inegtámadtatása elleni küzdésünkben a k ö z e -
lebb mult végzette l jes időben az e g é s z haza oly hathatósan 
támogatott s lelkesített és a protestánsok ügye szerencsés 
megoldását elősegítette , ezért ezen testület az egész haza 
iránti legforróbb háláját j egyzőkönyv i l eg kifejeztetni h a -
tározta. 

Ezen e g y e t e m e s egyházi gyűlés sok tekintetben , de 
különösen a gymnasiumi tantervnek megalapítása által is 
méltán ki fogja érdemelni az utókor háláját. 

Batizfalvi István. 

ERDÉLY. Tisztelt szerkesztő ur! ígéretemet b e v á l -
tandó, sietek az ön lapjának 34 -d ik számában e g y h á z f ő -
tanácsunk nagy gyűléséről elkezdett közlésemet még e g y 
pár nevezetesebb határozat fölemlitésével berekeszteni . 

Fötanodáinknak a kor igényeihez alkalmazott s z e r -
v e z é s e tárgyában a kiküldött bizottság által elkészített , 
kinyomatott s véleményadás végett a sz. zsinat s az ö s szes 
fötanodák előtt megfordult munkálatát e g y h á z - főtaná-
csunk a fötanodák elöljáróságai által közlött észrevéte lekkel 
együtt tüzetes tárgyalás alá vévén, némi módosításokkal, 
— melyek hasonlókép nyomtatásban megje lentek és s z é t -
küldettek — elveiben és rész letes kiviteleiben elfogadta s 
annak mielőbbi életbeléptetését a fötanodák kö te l e s ségévé 
tette. Hosszadalmas s oknélkíili lenne e szervezet i javasla-
tot bővebben ismertetnem, miután azt mindazok, kik i sko -
láink ügye i iránt testvérhazánkban érdekkel viseltetnek, a 
hozzá kapcsolt módosításokkal együtt e g y pár krajcárért 
megkaphatják s igy e lég lesz ezúttal csak a jogi tanszékek 
miként leendő betöltetéséről tennem említést. — A határo-
zat, hogy minden főtanodánkban jogi tanfolyamok áll ittassa-
nak föl, meg volna téve s igy azt csak életbe kell léptetni. 
Igen, ha nem volnánk oly rendkívüli nagy szűkében annak 
a két eszköznek, mely nélkül az lehetet len, ha volna rá 
e l é g ember és —pénz. — Edélynek je len leg csak e g y e t l e n 
e g y jogtudora van s Maros-Vásárhely az a szerencés , 
hogy az az e g y — Dózsa Elek — ott töltendi be újra a 
tanszéket, melyet e g y darabig türelemmel, majd magános 
élettel volt kénytelen fölcserélni. Kolozsvárt, mig v é g l e g e s 
választás történnék, Ocsvai Ferenc kéretett föl rendes f i z e -
tés mellett a tanításra, ki azonban e g y maga nem birkóz-
hatván meg a tantárgyak sokaságával , mélt. S z e n t g y ö r g y i 
Imre és Sámi László tanár által segittetni fog. A többi f ő -
tanodáknál kik fognak választatni s a választottak hogy 
fognak fizettetni, a jövendő titka. Egyházi főtanácsunk az 
elöljáróságoknak kötelességükké tette a kijelölések mi -
előbbi beküldését, a permanens consistoriumnak pedig a 
hiányzó alapok mikénti elöállithatásáróli gondoskodást. 

Még e g y érdemes adatot egyházi jurisdictiónk köré-
ből . — Kik figyelemmel kisérik a polémiákat, emlékeztet-
nek, hogy az ön lapja mult évi folyama 4 6 - d i k számában 
Gönczi Lajos kelementelki lelkész, a marosi egyházi vidék 
elöljárósága s i l letőleg annak esperese ellen panaszt em<>It 
az egyházi látogatások köpönyege alatt történő pénzbeli 
visszaélések miatt. Hogy ö a sére lmes ügyet a ny i lvános-
ság elébe h o z z a - e vagy nem, az egészen tőle függött , s 
hogy az elsőt választotta a marosi egyházvidék érdeké -
ben, csak köszönetet mondhatunk neki, mert ott is, mint 
mindenütt, az egyházi kormányzás körébeni v i s szaé lé sek-
nek egyik s tán legbiztosabb módja, azoknak a ny i lvános -
ság előtti megvitatása. Hadd lépjen ki a küzdhomokra a 
vádló és vádlott s láncsája bármelyiknek is fog kettétörni, 
az eredmény az ü g y r e nézve , — melyért küzdöttek — csak 
jó lehet, mert az igazság minden oldalróli nyilt megv i ta -
tása az a sok élű fegyver , mely a csalfogásokkal szemben 
mindig győz . A marosi e g y h á z m e g y e esperese azonban 
másként vélekedett s néhány összetoborzott pap aláírásával 



Népiskolákat illető figyelmeztetés! Ráth Mórná l Pesten, a „Vastuskóhoz" 
kapható: 

ERKÖLCSI OLVASÓKÖNYV, 
a helv. hitv. népiskolák második osztálya számára 

másodrangú jutalmat nyert pályamű. 
Irta 

Kiadja a magyar ref. egyház egyetemes tanügyi bizottmánya. 2-dik kiadás. Ára 16 uj krajcár. 

• „Dávid szent lantja," 
imák, zsoltárok és énekek protestánsok számára, irta E l e f á n t M i h á l y . Ara kemény borítékban 

50 kr. Kapható O s t e r l a m m K á r o l y ur bizományában. 
— : > 

E N G E L ó s M A N D E L L O N Á L 
P e s t e n , E g y e t e m - u t z a 2. s z á m . Megjelent és kapható, ugy mint minden könyvkereskedés által, 

WOHL JANKA KÖLTEMENYEI. 
A 30 ivnyi csinos kiállítású könyv ára 2 ft. diszkötésben 2 ft. 50 kr. 

P á l y á z a t . 
A szent-lőrind evang. algymnasiumban egy tanári állomás ürülvén meg, annak betöltésére 

ezennel csőd nyittatik. Évi fizetése 525 ft. és 42 ft. szálláspénz o. é. Előnye leend annak, ki a zené-
ben is jártas. Kik ez állomásra jelentkezni kívánnak: folyamodványukat bizonyítványaikkal és 
önéletrajzukkal együtt folyó évi september 1-ső napjaig a szent-lőrinci evang. lelkészi hivatalhoz 
szíveskedjenek beküldeni. — Varsád, julius 30. 186i. 

U. p. Nagy-Dorogh, Tolnamegyében. Schneiker Jakab, tolnai evang esj)eres. 

P á l y á z a t . 
Nagy-Körösi ref. lyceumban első nyelvészeti osztály tanári állomása betöltésére három 

évre ezennel pályázat nyittatik. Ezen állomás 500 o. é. forint évi djijazással van összekötve. 
A pályázni kívánók saját kezűleg irt a nagy-kőrösi ref. egyháztanácshoz intézett és 

szabályszerű bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványaikat, melyekben életkoruk, vallásuk, 
állapotuk, a nyelvészeti osztályra nézve megkívántató képességük, s erkölcsi magukviselete igazo-
landó, a nagy-kőrösi ref. egyházgondnoki hivatalnál legfelebb 1861. évi september l- ig nyújtsák 
be. — Nagy-Kőrös, julius 28. 1861. Nagy-Körösi ref. egyháztanácstól 

Csőd tanári állomásra. 
Az eperjesi ev. ker. collegium a többi tanintézeteivel f. év sept. 15-kén megnyitandó jogi 

akadémia „publico-politikai tanszékének" betöltésére ezennel csődöt hirdet. 
Az ezen állomást — melyhez 1000 o. é. ft. évi fizetés és hetenként 18 tanóra van kötve — 

elnyerni óhajtók ezenel felkéretnek, folyamodásukat a szükséges bizonyítványokkal f. év aug. 20-ig 
a collegium felügyelőségének beküldeni. 

Joób Vendel h.-felügyelő. 

Fele lős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

Pest, 1861. Nyomatott Enge l és Mandel lonál , ( E g y e t e m utca) 2. sz. 



ellátott cáfolatban Gönczi ur eljárását, — nem a méltatlan-
ságot szenvedett igazság méltányos hangján, hanem a 
szenvedélyességnek egy morális testület elnökéhez épen 
nem illő nyelvén a nyilvánosság előtt aljasnak és törvény-
telennek nyilvánította, — s öt — dacára annak,5 hogy j o -
gában épen nem állott •— a partialis synodus által tetteért 
bűnvádi (!) kereset alá vetette, mi ellen az immár vádlottá 
lett vádló az ön lapja f. é. 22- ik számában tiltakozott is. Az 
elfogulatlan olvasó is hamar észrevehette, hogy melyik ré -
szen van az i gazság , ha nem egyébből , az esperes és i l -
letők szenvedélyes feljajdulásából; az pedig, a ki az erősza-
koskodást és visszaéléseket szerető Péterfi-faj bizonyos 
tagjait már a régebbi időből is ismeri , könnyen így szól -
hat: , ,Gönczi uram, a mit tett, jól tette." — Az ügy a zs i -
nat elébe kerül i , s az két határozatot t e t t : egyiket azt, 
hogy az illető esperes a partialis synodusi költségek g y a -
korlata iránt adjon fölvilágosítást, s igyekeznék mentül k e -
vesebb rovatallal terhelni az egyházakat; a másikat azt: 
hogy az egyes lelkészek ezután nem hírlapi, hanem az 
egyházi félsöbbségek utján igyekezzenek a sérelmeket or -
vosolni. — Az első helyes, de a másodikon csodálkozni l e -
he t , mert az az egyes lelkészek egyéni szabadságának egy 
sarkalatos jogát akarná korlátok közé szorítni s azokra 
nem kevesebbet , mint morális pressiót gyakorolni. Melyik 
hatalomnak lehet joga betiltani, hogy az egyes lelkészek 
— ha nekik tetszik — a sérelmek orvoslására a nyilvános-
ság organumait használják? Mi ellenkeznék inkább a pro-
testantismus sze l lemével , mint a nyilt vitatkozások eltil-
tása ? . . . Bár volnának minden egyházainkban oly lelké-
szeink , kik a sok évekig tartó visszaélések eltörléseért 
ne félnének nyilt harczot kezdeni; igaz, hogy egyházi éle-
tünk sok szomorú titkáról lenne ellebbentve a fátyol , és 
sok eddig eltakartan vérző sebet látna meg a v i lág: de 
avagy nem követeli-e azt azok meggyógyulásának, az 
igazság győzelmének érdeke? A 16-ik század reforma-
tiója megtörténhetett volna-e, ha Luther csak az egyházi 
felsöbbségekhez , s nem az egész világhoz apellál ? . . . 

Egyház-főtanácsunk a zsinat második határozatából 
a hírlapok utjáni folszólalhatás eltiltását eltörölte. 

L. 

ISKOLAÜGY. 

RÖVID TUDÓSÍTÁS A NAGY-KÖRÖSI REF. TANITÓKÉ-
PEZDÉRÖL , AZ 186%-dik ISKOLAI ÉVRŐL. 

Az 186°/ t -dik iskolai év nevezetes helyet foglal a 
nagy-körösi ref. tanítóképezde történeti lapjain. 

Azok előtt, kik az ezen intézetről évenkint megjelent 
tudósításokat figyelmükre méltaták, tudva van, hogy a nagy-
körösi tanitóképezdét ezen egyházközség közjó iránti me-
leg részvéte, buzgalma s áldozatkészsége kelté uj életre, 
s oly időben, midőn az egyházi életünket fenyegető vészek 
elleni biztosításra közremunkálni minden jóravaló pro-
testáns szent kötelességének érzé ; tudva van, hogy ezen 

confessionális intézetet féltékenyen sietett az éber egyházi 
elöljáróság azonnal a f. t. egyházkerület védszárnyai alá 
helyezni, mely azt melegen karolá fel, s igéré, hogy s z e l -
lemi s anyagi pártolása alá veszi. 

A nehéz idők nyomása alatt azonban az egyházkerü-
let csak egyikét teljesitheté Ígéretének, a szellemi párto-
lást ; másikát, az anyagi gyámolitást, csak akkor válthatá 
be, és igy teljes mértékben való gondoskodását ezen tan-
intézetre csak akkor terjesztheté ki, midőn autonorn j o -
gaiba lett visszahelyhezkedése által törvényadta jogait egész 
mérvben gyakorolhatá. 

Igy lön, hogy midőn a mult évi-september havában a 
4 ref. egyházkerületből Pesten összejött tanárok és más 
megbízott iskolai képviselők egyetemes értekezletén a ref. 
tanitóképezdék alapszervezete kidolgozásával megbízott 
választmány munkálatát elkészítette, az erre csakhamar 
következett d. m. egyházkerületi közgyűlésnek, — mely-
nek ekkor épen egyik legfontosabb feladata vala a kebe lé -
ben levő felsőbb tanintézetek autonomicus rendezése, isko-
láink anyagi és szellemi jóllétének szabad fejlesztésén eré -
lyesen munkálkodó superintendensünk f. t. Török Pál ur, 
a nagy-körösi képezdének is uj lendületet s emelkedést 
adandó, e munkálatot terjeszté elébe, mint olyat, mely szak-
értők által dolgozva, a közgyűlésnek a nagy-körösi k é -
pezde újból szervezésére s végmegszilárditására kiinduló 
pontul szolgálhat. Meg is állapitá ennek alapján a f. t. egy-
házkerület újból ezen képezde tantervét, s feladatát az ed-
diginél tüzetesebben s szabatosabban körvonalozá. Belát-
ván egyszersmind, hogy kétéves tanfolyam nem elegendő 
az intézetnek kitűzött feladata megoldására, az eddigi két 
éves cursust hároméves tanfolyamra terjeszté ki. A n ö -
vendékek ekkép szélesebb alapra fektetett képzése ismét a 
tanerők szaporítását tevén szükségessé, egyikét a helybeli 
gymnasiümi azon két tanszéknek, melyek az egyházkerü-
let pénztárából fizettettek, a képezdébe rendelé áttétetni, s 
mindezen határozatok azonnali életbeléptetésére intézke-
déseket tett. A képezdei ifjak anyagi gyámolitására ren-
delé, hogy a pesti theologusoktól kimaradó legatióknak fele 
része mindenkor a képezdei tanulóknak adassék. A f. évi 
májusi gyűlésben pedig ugyancsak a képezdei szegényebb 
sorsú növendékek számára rendezett tápintézet felállítását 
határozá el, megbízván az egyházkerületi tanügyi bizott-
mányt egy erre vonatkozó tervjavaslat elkészítésével, s en-
nek a jövő közgyűlésre leendő beadásával. 

A képezdei oktatásnak a superintendentia által lett 
szabatosabb meghatározása, a tanfolyam kiebb terjesztése, 
a tanerők megszaporitása,a szegény sorsú ifjak anyagi gyá-
molitására tett intézkedések, mint meg annyi együtthatói a 
képezde szellemi életének, mind a mult iskolai év gyümöl-
cse levén, ezért lehet a lefolyt 186° / i -d ik isk. évet a nagy-
körösi képezde egyik legnevezeteseb, legfontosabb törté-
neti évének mondani. 

E szerint tehát már 4 rendes tanár működött a képez-
dében. Nagy László igazgató tanár tanította átalában a 
paedagogia, gyakorlati képzés és nyelvtan, — Ballagi Ká-
roly a mennyiségtan és természetiek, — Borostyán Sán-

* 
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PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D Ó -

h i v a t a l : 
A lipőt és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : házhozhordással félévre 3 frt, 50 kr., egész 
évre 7 foririt — 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 E 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 SOLTI HELV. HITV. EGYHÁZMEGYE 
KÖRLEVELE AZ EGYHÁZI TISZTÚJÍTÁS 

ÉRDEKÉBEN. 
f 

Tisztelendő Lelkész urak és Tiszteli Egyházgyü-
lekezetek! 

Nagy tiszteletű Egyházmegyék! 
Fötiszteletü Egyházkerület! 

A solti egyházmegye már mult 1860. év 
october 4-kén Tasson tartott gyűlésében kimondá 
elvileg az egyházi tisztújítást; elfogadták, mago-
kévá tették ezt minden tisztviselői; közelebbről 
pedigf. évi május 22- és 23-kán tartott ülésében, 
ismételve, érett és többoldalú megfontolás után 
nemcsak magára nézve keblileg kötelezőnek is-
merte azt el, hanem végzé egyszersmind?; hogy 
az egyházi tisztújítás eszméje minél szélésb kör-
ben terjesztessék, annak átalános elfogádása az 
egész egyházkerületben ajánltassék, indítványba 
tétessék, s a törvényes módok és eszközök hatá-
rai közt elkövetve legyen minden ezen eszmének 
sikeresitésére, tettleg s egész kiterjedésben élet-
be léptetésére. 

A solti egyh.-megye nem tolakodik ez által 
ujitói, vagy vezérszerepre, mire testvérei köré-
ben magát hivatva sem érzi. Mert azon rövid, 
kevesebb mint egy évi idő alatt, mint fölebb ki-
jelölénk, az egyházi tisztújítás több egyh.-me-
gyék által, mind ezen dunamelléki, mind más 
egyházkerületekben elvileg kimondva s tettleg 
életbe léptetve, sőt a nyilvánosság előtt is vitatva 
lőn, s ugy látszik, a közvéleményben eléggé meg 
van érve arra, hogy egyszer már határozott el-
döntés elébe mehessen. De ha ez nem volna is, 
ha a kérdés még egészen vitatlan s az elv ezután 

megállapítandó lenne is, — a solti egyh.-megye 
annyira meg van győződve, hogy: 

„egyházi életünk oly szükséges megeleve-
nitésének, szellemi s vallásos ügyeink uj lendü-
letének, sokféle betegségeink s tespedésíink meg-
orvoslásának eszközei között a legsikeresbek 
egyike az egyházi tisztújítás, s hogy remélhető-
leg ez leend az angyal, mely szárnyával a Be-
thesda tavát jóltevően megmozditandja ; —u 

miszerint mellőzhetlen erkölcsi s egyházi kö-
telességének ismerte, saját meggyőződése okait, 
vitatási eredményét a testvér egyházak, egyház-
megyék s az összes egyházkerület elébe juttatni 
s ezeket anyaszentegyházunk érdekében fölkérni: 
— hogy azoknak érvényt szerezzenek — s az el-
vet, ha igaznak és célosnak ismerendik, kétség-
telen joguknál fogva kötelező határozattá emel-
j é k . 

Mindenek előtt azért azon ellenvetésnek kell 
szemébe néznünk, mely itt-ott már is emeltetett, 
hogy az egyházi tisztújítás, mint egyházszerve-
zeti kérdés, kizárólag zsinati tárgy ; s mint ilyen, 
illetékesen az egyes egyházkerületek, — annál 
kevésbbé az egyházmegyék — által el nem dönt-
hető ; — mi ha való lenne: a kérdés tüzetes vi-
tatásától csak egyszerűen elmozdittathatnánk s 
felszólalásunk alól az alap üttetnék ki. 

Mi ugy vélekedünk, hogy mig a zsinat csak 
óhajtás és bekövetkezendő fejlődés tárgya és 
célja, nem pedig egyházi alkotmányunkba szer-
vezetileg beillesztett s tényleg létező törvényho-
zási testület, — mindaddig az egyes egyházkerü-
letek (vagy részletes zsinatok) följogosítva van-
nak még a legfontosabb változtatások s átalakifá. 
sok létesítésére is: annyival inkább oly ügyek-

„^m^ r. 



tanácsbiráink s jegyzőink ránk hallgatókra érzékenyen ha-
tott szónoklataikban, — valljuk meg, mit a jegyzőkönyv 
is hirdet, buzgalommal, mind kedves mind kedvezőtlen 
időkben lelkiismeretes készség s kitartással folytatott hiva-
talaikról innepélyesen szinte lemondtak, — ezek betöltése 
iránt a szavazatok august. 15 -kére rendeltettek a s . - e spe -
resi hivatalhoz beadatni, — melyek felbontására küldött-
ség neveztetett; ha általános többség nem mutatkozik, a 
három legtöbb szavazatot nyert egyén rendeltetett a Con-
vent határozata értelmében uj szavazás végett kihirdet-
tetni, — nem ugy, mint az utóbbi gyűlésen, hol a legtöbb 
szavazatot nyerlek közöl csak kettő tüzelvén ki, az általá-
nos szavazatot nyert egyén a megtiszteltetést el nem fo -
gadhatni nyilatkozott. 6) Nagy figyelmet, hogy ne mondjuk 
fájdalmai gerjesztett, tán a körülmények nem teljes i sme-
rése okozta egyházkerületi f. évi apr. 17-diki gyűlés 84 . 
sz. határozata kihirdetése. A tárgy e z : a Bánátban 7 anya, 
8 leány helv. hitv. egyházközség van, azok közül a na-
gyobbak már csak azért is figyelemre méltók, mert hivei 
tősgyökeres magyarok levén, ott a más ajkúak közt a ma-
gyar nemzetiség képviselőiül tarthalók s tekinthetők. A 
leánygyülekezetek közt van a véghatárszélen egy cseh 
ajkú egyházközségünk, Sz-ffelena, — kik a lelki v iga-
szokban évenként egyszer a hivatalos látogatáskor ré sze -
sülhetnek. Ezen bánáti egyházközségeink a közvetlen f e l -
ügyelet , — canonica visitatio hiánya miatt legnagyobb 
részben még mindig távol állanak a jólét, s virágzás avagy 
csak első lépcsözetétől i s ; mig az ottani ágost. hitv. e g y -
házközségek ugyanannak aegise alatt igen szépen halad-
nak, erősbödnek. Példákat idézhetnénk, de mivel azok vagy 
sértők, vagy gyűlöletesek: mellőzzük. Egyházmegyénk, 
mint a melyhez a bánáti egyházközségeink csatoltattak, rég 
ismeri a hátrány okait, de anyagi ereje g y e n g e volt s j e -
lenben is az, azok teljes elhárítása s orvoslására. Bánáti 
egyházközségeink érdekében tette egyházmegyénk sok 
«vekkel ezelőtt azon intézkedést, hogy a bánáti egyháza-
kat saját költségein, minden harmadik évben, kiküldöttjei 
által meglátogattatja. És ennek eddig is megvannak jó té -
kony hasznai, inert a mellett, hogy ma a bánáti egyházak 
rendezettebbek, mint azelőtt uj, leánygyülekezetek létezése 
is fedeztetett fel, p. Sz.-Helenáé az illyr-bánáti regement-
ben. Áinde a messze távolban levő cseh ajkú hitrokonaink-
hoz áldásos sikerrel csak a cseh nyelvet beszélő le lk i -
pásztor jelenhetvén meg : egyházmegyénk fölkérte a főtiszt, 
egyházkerületet, hogy a hitben erős, de az anyagiakban 
g y e n g e sz.-helenaiak évenkénti meglátogatására,—kik csak-
nem Messiásként tekintik a körükben megjelenő lelkipász-
tort s kinek ottléte napját sátoros innepként ülik meg e l -
hagyatott hitrokonaink , — nyújtana évenkénti pénzsegélyt, 
az ezen foglalkozás teljesitésére jelenben egyedül alkalmas 
t. Nádor Károly debeliácsai lelkipásztor urnák: — az indo-
kolt folyamodványra 4 0 p. ft. évi segé ly adatott. Eljöttnek 
vélte azonban egyházmegyénk az időt arra nézve is, hogy 
a bánáti egyházközségek erkölcsi érdeke emelésére nézve 
intézkedései által tovább menjen. E tekintetben kettőt ta-
lált szükségesnek, 1 - ször , hogy épen a Bánátból válasz-

tatnának egyházi s világi tanácsbirák, kiknek azon kö-
rülmény, hogy ők az egyházmegyei tanács hites tagjai i s , 
hivatalos eljárásukat illetőleg, e g y kis súlyt kölcsönözne; 
ezen bánáti tanácsbirák utazási költségeit s napdijaikat, 
- - melyek csak egy tagra nézve is 3 0 o. é. ft. körül i g é -
nye lnek,—ezen határozása által elvállalta, mert oly messze 
vidékről 20, 30 stb. mérföldnyi utazást saját költségen 
tenni, minden vallás s egyház iránti érdekeltség mellett is 
nem mindenkinek van tehetségében. — 2- szor , hogy a Ca-
nonica visitatio, a bánáti egyházközségekben olykor az es-
peres olykor kiküldöttek által, de okvetlen minden évben 
eszközöltessék. Ezen intézkedései érvényesítése végett 
egyházmegyénk a főtiszt, egyházkerülethez folyamodott, 
kérvén 1 - s z ö r engedélyt bánáti tanácsbirák választására 
2 - szor évenkénti canonica visitatiora azon 40 fton felül, 
mely a sz.-helenai 1. gyülekezet látogatásáért adatik, bizo-
nyos mennyiségű évi pénzsegélyt. Egyházmegyénk első 
kérése megtagadtatott. Elmaradna tehát Sz.-Heléna látogatása 
örökre; a canonica visitatio, mint eddig, ugy ezentúl csak 
minden harmadik évben fogna gyakoroltatni. E g y h á z m e -
gyénk azon meggyőződésben van, hogy miután a testvér-
egyházmegyék a bánáti egyházközségek elhagyatottságát 
voltakép fölismerik, nem lehet, hogy föl ne karolják azok 
anyagi, szellemi, erkölcsi érdekeik ápolását'; nem lehet, 
hogy azok mindig és örökre mostoha testvérekül tartassa-
nak. Igaz, hogy mint a tisztelettel vett főtiszt, egyházkerü-
let e tárgyra vonatkozó határozata mondja, e g y h á z m e -
gyénk legnépesb, tán némi tekintetben tehetős egyházköz-
ségekből is áll, de sokak is a terhek, melyek ezen egyház-
megye vállain feküsznek; egyházkerületi közigazgatási 
költségre 837 ft. 90 kr. o. é. fizetésen kivül saját ügye i 
kezelésére , a bánáti egyházközségekre ez évben szüksé -
gelt összeget, s más rendes kiadásokat ide értve, a most f, 
évre 1729 frt o. e. kivetés szükségel tet ik; mind ezekhez 
járul az e g y e s egyházak saját évi szükségleteik fedezése, 
alapítványok kamatjai, szent végekre való segé lyezések , 
stb. Folyamodott tehát az egyházmegye ismét, hogy m é l -
tóztatnék a főtiszt, egyházkerület e tárgyban hozandott 
kedvezőbb határozatával egyházmegyénket megörvendez-
tetni, méltóztassék az eddig adott 4 0 p. fton fölül a bánáti 
egyházközségek évi hivatalos látogathatására bizonyos 
mennyiségű pénzsegélyt adatni közigazgatási pénztárából. 
Ha Isten éltet, tudatni fogjuk a főtiszt, egyházkerülete 
szerintünk igen fontos tárgyra vonatkozó majdani határo-
zatát. 7 ) Szabó György, Temesváron szénakereskedö, p a -
naszt terjesztvén be az iránt, hogy több tekinteteknél 
fogva itt az egyesült prot. egyházban a református hívek 
nyomva vannak : kéri, hogy a reform, szokása szerint nagy 
innepek előtt bűnbánati hét tartassék ; communio-osztáskor a 
reform, szertartásokhoz nem tartozó oltári je lvények távo-
littassanak e l ; vagy ha mindez nem volna kivihető, e s z -
közöltetnék az egyesült prot. egyházközség különválása. 
Határoztatott: t. Dömötör Károly, az egyesült prot. e g y -
ház jelenbeni helv. hitv. lelkipásztora biztos reményt nyújt-
ván, hivatalos jelenlétében a felöl, hogy a magyar n e m z e -
tiség emelkedése és a magyar közistentisztelet érdekében, 



ben, melyek egyenes zsinati kánonok által nem 
határoztatnak meg — akár kánon, akár, ha tetszik, 
statutum név alatt — intézkedéseket tenni. —Kü-
lpnös is volna, a még igen is határozatlan kilá-
tásba helyezett zsinat puszta nevével az egyházi 
élet fejlődését gátolni, sőt lüktetését is megálli-
tani akarni; és pedig épen a magyar protestáns 
egyházban, melynek legnevezetesb s törvényal-
kotó zsinatai is legtöbbnyire csak részletes zsina-
tok voltak, hol például, minket kötelező komjáthi 
kánonok is csak néhány megyék egybegyűlt zsi-
nata által hozattak; hol az erdélyi s tiszántúli 
hitfeleinknél érvényes Gelei-féle kánonok szin-
tén nem az összes egyházéi s még nálunk is csak 
kisegitőkül használtatnak, egyébiránt pedig be-
rekesztésükben, a részletes zsinatoknak is, szük-
ség esetébeni változtatásokat engednek; hol az 
utolsó — 1791-diki budai — zsinat végzései sem 
a fejedelem által megerősítve, sem az egyház ál-
tal tényleg beállítva nem lőnek s azóta már 70 
év alatt zsinat nem tartatott s Isten tudja meddig 
még nem tartathatik. Meg vagyunk azért győ-
ződve , hogy quoad régimén ecclesiae minden 
egyházkerület maga körére határozhat, s kell is 
— egy zsinattól másikig, midőn az századról szá-
századra megy, előforduló szükség esetében ha-
tároznia. 

A mi épen az egyházi tisztújítás szóban 
forgó kérdését illeti, szükség annak történeti 
állására egy tekintetet vetnünk, mert magyar 
protestáns egyházunkban a jelen és jövő mindig 
a mult alapján áll, a mult gyökereiből nő ki; itt 
az eszmék annálfogva lassan érnek s nem szabad 
rögtönöztetniök. 

Kánonaink sehol az egyházmegye és egyház-
kerületi tisztviselők élethossziglani hivatalosko-
dását követelőleg nem rendelik, s hogy ez most 
igy van, egyedül gyakorlat. Mind a Komjáthi, 

.mind a Gelei-féle, mind a régebbi (1567) Me-
lius-, mind az ujabb (1733) Zoványi-féle ká-
nonok, mind más egyházi rendelkezéseink érin-
tetlenül hagyják az örökös hivataloskodás kér-
dését s egyedül a vétség esetébeni elmozdit-
hatóság kimondására szorítkoznak. Bármily sej-
telemteljesnek lássék is e tartózkodás , külö-
nösen a Gelei Katona kánonainál, midőn tör-
ténelmileg tudjuk, hogy ezek s különösen a 
LXXXV. Canon, az episkopalismus ellenében 

presbyterianismusra törekvő Tolnay- és Megyesi-
párt elleni visszahatás szüleményei, s mégis az 
örökös hivataloskodást határozottan meg nem 
állapítják, — nem akarunk ezen tényből sem 
többet következtetni, mint a mennyit világosan 
bizonyít. De lett légyen e tartózkodás akár a 
fenálló gyakorlat elismerésének, akár a már regi 
időben fölmerült kérdés — egyelőre eldöntetle-
niil hagyni akarásának következménye — annyi 
bizonyos, hogy bármely egyházkerületnek, ha in-
tézkedni jónak látja, keze egyenes kánon által 
megkötve nincs, s ürügye sem lehet a zsinatra 
napolásnak. 

Ilogy pedig az egyházi tisztújítás eszméje 
nem mai szülött, arra magyar protestáns egyhá-
zunktörténete számtalan példákat tudna felmutatni, 
mik csak azért nem köztudomásúak, mert egy-
házi jegyzőkönyveink s egyéb kútfőink leg-
többjét a századok pora takarja. De egy pár 
példa sokak helyett szolgálhat. A szathmári 
egyh.-megyének 1679—1799 hozott statutumaikö-
zött, már az 1708. julius 25-kén Nagyszekeresen 
tartott zsinata végzései 6. pontjában az esperesi 
hivatalt szabályozó statútumok közt találunk 
erre : (Senior) „singulis annis valedictionem re-
novet;" tehát az évenkénti tisztújítás világosan 
rendeltetik, s később az egész század alatt, nem 
látszik nyoma, hogy ezen statutum ellen egyh.-
megye vagy egyh.-kerület ellenkező törvényt 
hozott volna. 

Még nevezetesb, mert okadatolva s régibb 
egyh.-jegyzőkönyveinkben fölötte ritka kimerí-
tésével a tárgynak, van írva a debreceni (azon 
időben legnagyobb s az egész két hazában leg-
tekintélyesebb) egyh.-megyének 1681. oct. 22-
és 23-kán Debrecenben hozott végzése, holott is 
esperest kellvén választani, mielőtt ez történnék: 
„piacúit Rrvrdis Dnis Fratribus . . (hű fordí-
tásban) : 

„'Tetszett a Tdő Társaknak a jobb rend s a 
hatalmaskodás kikerülése okából, a most válasz-
tandó esperest bizonyos esperessségi szabályo-
zatokkal írni körül, melyeket következőleg adnak 
írásban elő. Főleg három dolog kijavítandó, 
melyekből mint kútfőkből az esperesek sok hi-
bái s ezekből a lelkésztársak sérelmei és pana-
szai erednek: I. Az esperes elmozdithatlansága 
vagy örökössége; honnan: a) elbizakodása, vagy 



— más ajkú testvéreink nyelv és nemzetiségi jogai t iszte-
letben tartása mellett az egyenlőség alapján, most a szaba-
dabb lé ledzés korában oly intézkedések fognak tétetni, a 
milyeneket az előző években tenniük a temesvári híveknek 
nem lehetett s a melyek a nyomás iránt emelt panaszokat 
megszi intetendik; ezen intézkedés reménylése mellett f o -
lyamodó értesíttetni rendeltetett t. lelkipásztor által a felöl, 
mikép a két prot. hitfelekezet közti egyesülés, — unió — 
csak némely külsöségekröli lemondás mellett lehetvén e s z -
közölhető, az istenitisztelet külalakján, a templom belrende-
zésén változtatni, nemcsak nem tanácsos, de mennyiben 
annak eredete az unió alapszabályaiban gyökeredzik, nem 
is lehetvén, nevezett Szabó Györgynek egyszerű szertartá-
sainkhozi hü ragaszkodása elismerése, méltánylása mellett 
az egyházmegyei tanács az egymás szertartásai iránti 
gyöngédség s kímélő szereteten kivül mást ajánlani nerh 
tud, mást tenni nincs hatalmában. Azt azonban, hogy a nagy 
innepeket előző bűnbánati heteken, legalább kétszer a r e -
form. egyház kegyes rendtartása szerint istentisztelet tar-
tassák, annyival inkább méltánylandónak s a követ-
kező időkben megtartandónak rendeli az egyházmegye i -
tanács, mert teljes hitben van az iránt, hogy helv. hitv. h íve-
ink ezen kegyeletes óhajtása ágost. testvéreink nemcsak 
nem el lenzése ,de dicséretes helyeslésével fog találkozni.— 
8 ) Egyházmegyénk a bánáti egyházközségeken kivül 9 kör-
ügye le tre osztatván föl, ezekben egynek kivételével a kör-
ügyelők megválasztattak, kik is a következők : Bonyhai 
Beniámin tanácsbiró gyomai, Filó János lelkipásztor s zen-
tesi , Hajnal Ábel lelkipásztor békés i , Papi Dániel megyei al-
tigyész h . -m.-vásárhely i , Szathmári Károly megyei főjegyző 
gyulai, Tóth Sámuel lelkipásztor nagy-majláthi, Juhász An-
tal lelkipásztor makói, Juhász Béniáinin ny.-lelkipásztor 
öcsödi körügyelő ,—a szeghalmi körügyeletben, Csák János 
lelkipásztor szembetegsége miatt a körügyelő teendőit 
l egkészségesebb akarata mellett sem teljesíthetvén, más 
körügyelőválasztás iránt tétetett intézkedés. Négy körü-
gye lő terjedelmes, Bonyhai B. ur legkimeritöbb jelentést, 
i l letőleg javaslatot terjesztvén be, ennek alapján a népiskolai 
oktatás ügye érdekében célszerű intézkedések tétettek. Ha 
a körügyelök mindnyájan működhetnek saját körükben, a 
majdan beterjesztendett jelentések alapján bátorságot v e -
szünk vagy mi vagy más avatottabb, a népnevelés fontos 
ügyében körülményes értesítést közleni. 9 ) Egyházme-
gyénkben egy uj leánygyülekezet alakulván Csorváson, ide 
lelkész-tanítóul t. Nagy Bertalan ur választatott. Adja az 
ég , hogy ö mint valódi Nehémiás működjék hivataliban. 
Mi legalább részben ismerjük a csorvási hivek vallásos 
buzgalmát, és semmi kétségünk, hogy egy hű Nehémiás ve-
zetése alatt rövid időn a plántaegyházról a legörvendetesebb 
értesítést közölhetjük; biztosító zálogul tekintjük e tekin-
tetben azon tapintatos eljárást, hogy a zsenge egyház f ő -
gondnokul, e lapok tisztelt szerkesztője mint különben is 
csorvási földbirtokos, választatott, mely választást örven-
detes tudomásul vett egyházmegyénk. 10) S . -esperes ur 
következő statistikai adatot terjesztett elÖ: Dömötör Károly, 
t emesvár i , Pap Mihály, gyu la i , Mészáros László ittabei 

rendes lelkipásztorokul; Kecskeméti Sámuel, bánfalvai l e l -
kész-tanítóul ; Békésen ifj. Solymosi Gábor 1 7 % évig d i -
cséretesen folytatott leánytanitói állomásáról — s e g é d -
gyámul választatván — lemondott, helyébe okányi volt ta -
nitó Tömösközi József ; ugyanitt Pap Sándor, visszás h á -
zassági ügye miatt leánytanitói hivataláról önkényt lemond-
ván, helyébe Bányai Imre szalontai volt fiiskolaitanitó; 
Sz. -Andráson Lipovszki Dániel iskolarektor készebb levén 
hivataláról lemondani, mint a népiskolai tantervhez alkal-
mazkodni, az illető egyház e lemondást annál örömestebb 
vette, mert régi óhajtása szerint a fi- és leány isk olákat 
egymástól különválaszhatta, a fiiskola tanítójául Kovács 
Márton, előbb kenderesi 1V2 év óta nem hivatalosko-
dott tanitó választatott. Mind ezen rendes hivatalnokok, 
mint szinte Szarka Boldizsár, Osvát Lajos h. m. vásár-
helyi, Oláh József k. tárcsái s . - le lkészek bekebeleztettekül 
nyilváníttattak s ismertettek el. 11) Szkulián a Bánátban, 
ref. Kovácsházán Csanádinegyében a lelkipásztor s e g y h á z -
község közt keserű viszálkodás fejlődvén ki, ez Hajnal Abel 

t és Benedikti József békési kiküldöttek által békés uton e l -
intéztetvén, tudomásul vétetett. 12) Öcsödi lelkipásztor Sós 
Dániel ellen előbb az egyházkerületre, hol a folyamodvány 
formahiány miatt el nem fogadtathatott, most az egyház -
m e g y e eleibe terjesztetett kérelemlevél, számos, nagyrész-
ben egy kéz irta névaláírással, melyben állíttatik, hogy ne-
vezett lelkipásztor néhányak akaratából a nép megkérde-
zése nélkül állíttatván a lelkipásztori hivatalba, — néhány 
panasz előadása után szabad választási jogukat visszaadat-
ni kérik. A kérelemlevél a képviseleti presbyterium hivata-
los tudomása nélkül terjesztetvén gyűlés eleibe ; ez a pres-
byterium eleibe utasitattatott vissza, ennek nyilatkozatától 
feltételeztetik a további hivatalos intézkedés. 13 ) A gyulai 
egyházközségben a közelebbi évek alatt halomra gyűltek 
a bajok, melyek azt már-már az örvény szé lé ig sodorták. 
A gyulai hivek azokat igen hibásan a szabad iskolázás e l -
törlése által vélik orvosolhatni : az egyelőre is mérgesekül 
mutatkozó bajok megvizsgálása, ha lehet, békés el intézé-
sére Hajnal Ábel s Szathmári Károly egyházi jegyzők kül -
dettek ki. — 14) Vésztön, hol a változott földviszonyok az 
egyházi hivatalnokok fizetése változtatását látszottak ajánlani 
e tekintetben az egyházmegye a canonica visitatiót bizta 
meg véleményadással. Egyébiránt volt földesurak gróf 
Wenkheim testvérek szép áldozathozatala az Ur oltárára 
pl. 6216 frt 20 kr. o. é. fele részben a mostani egyházi 
építkezésekre, másik felerészben örök alapítványul az 
egyház évi szükségei f edezésére; továbbá 106 hold földnek 
oly módoni adományozása az egyház belhivatalnokainak, 
hogy eddigi fizetéseik ne csonkittassanak; 3 hold faiskola, 
3 hold temetési hely iségül; végre 100 hold ugy adomá-
nyoztatott, hogy annak évi jövedelme, — melynek minél 
célszerűbb kezelésével a helybeni lelkipásztor, biró, s 
uradalmi tiszt bízattak meg, — munkatehetlen szegények 
és ügyefogyottak közt lesz szétosztandó, a midőn leghálásb 
köszönettel fogadtatott, n. s . -gondnok ur kéretett föl, a ne-
mes grófoknak e nagyszerű adományozásért az e g y h á z -
m e g y e leghálásb köszönetét tudomásukra juttatni. 1 5 ) Azon 



elkevélyedése; b) fénye a polgáriak és idege-
nek előtt stb. II. Telhetetlenség, honnan: a) 
vesztegetés vagy lelkésztársakoni kereskedés; 
b) gyűlölet vagy boszú az ajándék nem adók 
iránt stb. III. Hidegség vagy testvéri szeretet 
hiánya: honnan a) a társak panaszainak vissza-
vetése vagy ki nem hallgatása; b) lelkésztársai-
nak még parasztok előtt is leszidása vagy fed-
dése stb." 

Az I. főpont, az Ör'ókosség után, mely a többi 
bajoknak is főforrása, igy okoskodik és rendel-
kezik az egyh. megyei zsinat : 

,,Hogy tehát ezen hiányok és roszak a le-
endő esperesben, bárki legyen is az, elkerültes-
senek, kegyes indulattal s elhatározott akarattal 
akarják a társak, e hiányok forrását, kútfejét 
megszüntetni, u. m. az esperes elmozdíthatlansá-
gát vagy hivatalábani örökösségét; és pedig öt 
okokból, u. m. 1) Mivel az apostolok közt sem 
volt egynek örökös elnöksége ; mutatja az apos-
tolok eljárása a jeruzsálemi zsinaton. 2) Mivel a 
legtudósabb hittudorok is ide járulnak vélemé-
nyökkel, többi közt ama bold. eml. híres hittu-
dós Mártonfalvy György. 3) Mivel más egyh. 
vidékekbeli tiszteletreméltó társaink is ugyanezt 
gyakorolják^ ( — miből világos, hogy a debre-
ceni s későbbi szatmári példa már ekkor sem állt 
magában —). ,,4) Mivel a polgári és egyházi 
igazgatás közti öszhangzás is ezt kivánja; ha a 
biró évenként ujra választható, miért ne az egy-
házi elnök, az esperes is? 5) Mivel ezáltal nye-
rend ösztönt az alázatosságra; igy nem igyek-
vend az igazgatás és gondoskodás rendét uralko-
dássá változtatni; igy nem vetendi meg társait s 
nem lesz oly hozzányulhatatlan, ki ellen szólni 
se szabadjon; meg fog ugyanis emlékezni ideig-
lenességéről s nem fuvalkodik fel, nem bizako-
dik el.4' 

Ime, igy okoskodott, igy végzett a debre-
ceni egyh. megye már a 17. század utolsó felé-
ben. S történeti érdekén kivül e végzést azért 
hoztuk föl ily terjedelemben, mert szabatosan és 
kimerítŐleg adja elő azon okokat, mik az egyházi 
tisztújítást javasolják; okokat, melyek részint az 
emberi természet gyarlóságaiban, részint az e van -
geliomi egyházalkotmány alapelveiben gyöke-
rezvén örökigazak, ugyanazok a 19., mint valá-
nak a 17. században. 

Mellőzve itt azokat, melyek az egyházi tiszt-
viselővel is köz emberi gyarlóság, mint elgyön-
gülés, elaggulás, elhidegülés, elkevélyedés, meg-
vesztegethetőség stb. körül forognak, melyeknek 
bővebb fejtegetése, annál inkább — fájdalmas és 
gyakori példákkal igazolása kellemetlen térre ve-
zethetne, — legyen szabad az egyházi tisztújítás 
elvét egyedül csak egyházalkotmányunk szelle-
méből, röviden megvilágítani. 

Evangeliomi egyházunkban az uralkodás 
hatalma egyedül Krisztusé lehet; az ő szellemeé, 
mely az evangeliomi szeretet, s az ő testeé, mely 
maga az egyház összesége. És ha az egyház, a 
maga igazgatására némelyeket megbíz, s igy 
azoknak átadja hatalma egy részét, ezen hatalom 
csak korlátozott lehet; korlátjai: egyfelől az egy-
házi törvény, mely nem egyéb mint Krisztus or-
szága törvényeinek egyes külső esetekre alkal-
mazása; s más felöl maga a megbízatás, mely is-
mét nem egyéb mint a krisztusi szeretet s tőle 
nyert hivatal központosítása egy személyben. E 
korlátok miatt tehát az egyházi hatalom valódi 
birtokosa lenni az egyház pillanatig sem szünhe-
tik meg. De megszűnik, ha a törvénynek hozói, 
őrzői, alkalmazói s végrehajtói csak ugyanazon 
személyek maradnak még akkor is, midőn vagy 
az elejökbe tett korlátok — némileg legalább ál-
talok is megtöretnének, vagy nevezetesen — ha 
az irántok nyilatkozott bizodalom — méltán vagy 
nem méltán — némileg csökkenne. Mert csak a 
ki maga is tudja, hogy a legszentebb hitbizo-
mánynak, az egyház eleven bizalmának letéte-
ményese, — s csak a kit az egyház maga ilyen-
nek tud és tekint, lehet méltó és bátor képvise-
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lője az egyház hatalmának. Es csak, ha egyfelől 
az egyházban e tiszta bizalom, másfelől a tiszt-
viselőben az eziránti bizonyos meggyőződés él és 
lankadatlan munkál; lehet az egyház élete fris, a 
törvények tekintélye szeliden erős, az Ítélet ho-
zása bátor s végrehajtása ellenmondás nélküli; 
mert csak ekkor mondhatja a tisztviselő: én az 
egyházat valóban képviselem, — s mondhatja az 
egyház: a mit megbízottam tett, azt én tettem. 
Látnivaló pedig, hogy ezen bizalom hévmérője, 
bizonyos mutatója egyedül az időnkénti egyházi 
tisztújítás lehet; ha kimondatik, hogy bizonyos 
időközökben az egyház kormányzói uj választás 
alá bocsáttassanak, s vagy újonnan nyilatkozzék 
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sérelmes elbánások összeírása s két példánybani beadá-
sára, melyekkel az ismeretes pátens korában illettettek 
egyesek vagy egyházközségek, — ismételve fölhivatni 
rendeltettek az egyházak elöljárói, illetőleg lelkipásztorai. 
Ezek voltak közgyűlésünk főbb tárgyai; a következő e g y -
házmegyei gyűlés helyiségeül Szeged tüzetett ki. V. L. 

AZ ÖRSÉGI HELVÉT HITVALLÁSÚ EGYHÁZMEGYE 
KÖZGYŰLÉSE. 

Tartatott f. é. augustus 6-án, a körmendi helv. hitvallá-
suak csinos templomában, n. t. Mozgay Sámuel esperes 
és t. Chernel Gusztáv segédgondnok urak iker-elnöklete 
alatt. A gyűlés reggel i 10 órakor kezdődött esperesi m e g -
nyitó beszéddel, és nem isteni tisztelettel. Ezen jámbor k e -
resztyén szokást mi nem gyakoroljuk. Gyűléseinket 
igen ritkán kezdjük könyörgésen és a Szentlélek seg í t -
ségül hívásán. E nélkül pedig, meggyőződésem szerint, 
közgyűlésünknek nincs egyházias jelleme, s keveset külön-
bözik akármely triviális népgyüléstől. — Uraim ! „mi Isten-
nek választott nemzetsége, királyi papság, szent nép vol-
nánk, és oly nép, melyet Isten sajátjának tart." I. Péter II: 
9, — ne feledjük se magános, se társasági összejövetelünk-
ben, h o g y : ,,mindent Istenen kell kezdeni!" mert e nélkül 
nincs áldás igyekezetünkön s munkáinkon. Bármily e g y -
szerű l egyen is protestáns cultusunk, de nagy jelentőségű 
az, s elmulasztása ily ünnepélyes alkalmaknál, következése i -
ben káros magunkra, botránykoztató az egybegyűlt nép-
képviselőkre nézve. — Lássuk már most a közgyűlés né -
hány közérdekübb tárgyait. 

1 ) Először is az újonnan választott e. m. jegyző , j e -
lesen egyházi részről t. Gueth Sándor f. őri lelkész, v i -
lági részről t. Hegedűs János ügyvéd — urak eskettettek fel 
s foglalták el helyüket. 

2 ) Felolvastatott a b.-füredi egyházkerületi közgyű-
lésnek a superintendensi fizetést tárgyazó pontja. Megál-
lapittatván ugyanis még a mult évi székesfehérvári k ö z -
gyűlésen a superintendens fizetése 1200 forintban, azon 
források kijelelésére, melyekből e honorárium fizetendő 
lesz, egy bizottmány neveztetett ki, mely munkálatát a b . -
füredi gyűlésre beadván, abban oda nyilatkozott, hogy 
ezen összeg felerészben a kerületi közpénztárból, f e l e -
részben pedig az egyes egyházak által fizettessék, mely 
nyilatkozat közöltetvén az esperesekkel, ezek célszerűnek 
látták ez ügyet az egyházmegyék közgyűlése elé terjeszte-
ni. Igy jött ez nálunk is szőnyegre. 

Hosszas vita volt e tárgy felett. A lelkészek és világi 
urak kevés ellentmondással elfogadták; de nem az egyes 
egyházak képviselői, kik mióta a lelkészek és tanitók con-
ventiopénzét ezüstben rendelte fizettetni az egyházkerület, 
azóta minden ujabb kivetésben e g y - e g y chimaerát látnak. — 
Végre is szavazásra került a dolog, minek eredménye az 
lön, hogy a superintendens fizetését négy egyház elfogad-
ta, négy megtagadta, négy pedig nem volt képviselve. — 
Látván e vereséget t. Hodosi József rádóczi képviselő ur, 
azon egyházak helyett, melyek jelenben a superintendens 

fizetését megtagadták, egy évre a rájok esendő mennyi-
ség megfizetésére önmaga ajánlkozott. Mely ajánlatáért a 
lelkes képviselő urat a közgyűlés hangos éljenekkel 
üdvözölte. 

3 ) Hogy a káplánok vagy helyettes-lelkészek ott, a 
hol ily minőségben szolgálnak, nem maradhatnak meg 
rendes lelkészekül: ezen régebbi egyházkerületi szabály, 
mely annyi zavaroknak lön már szülő oka, ismét szőnyegre 
került, és az egyházkerület által az egyes egyházmegyék 
tanácskozása alá bocsáttatott. 

Egyházmegyénk ezen régi szabályt továbbra is m e g -
tartatni óhajtja, azon kijelentéssel, hogy tartsa meg ezt 
maga az egyházkerület is sz igorúan: igy majd nem lesz 
okuk az egyházmegyéknek is ezen szabály alól kivételeket 
tenni. 

4 ) Olvastatott a főtiszt, egyházkerületnek a közelebbi 
b.-füredi közgyűlésen hozott azon határozata, miszerint 
több egyházak folyamodására indíttatva érezte magát e g y -
szer mindenkorra kijelenteni, hogy az iskolásgyermekektől 
járó tandijt nem számítja a stolárék közé, és igy az 
nem folyó pénzben, hanem csak a régi váltó értékben lesz 
ezentúl fizetendő. 

Ezen határozat a nevelés és tanitás hátrányára hoza-
tott ; mert ez által az iskolatanitók, kik épen napjainkban 
szorgoltatnak egy uj és költséges tanterv szerinti tanításra, 
annyira Iehangoltattak, h o g y s e m kö l t ségöksemkedvöknem 
lesz hozzá fogni e sisiphusi munkához. 

5) Olvastatott a főtiszt, egyházkerületnek ugyancsak 
a b.-füredi közgyűlésen hozott azon ítélete, melynélfogva 
az őrségi egyházmegyéből négy folyamodó egyházat, s a e -
génységök s tehetetlenségök indokinál fogva, papjaiknak 
s tanítóiknak ezüstbeni fizetésétől felmentett, s őket e léb-
beni gyakorlatukban, (hogy t. i. a conv. pénzt váltóban 
fizethessék) ideiglenesen és kivételesen meghagyta. 

Sajnálkozással fogadta egyházmegyénk a főtiszt, 
egyházkerületnek ezen Ítéletét; mert épen nem áll az, hogy 
azon folyamodó egyházak oly szegények és tehetetlenek és 
a conv. pénzfizetés által annyira terhelve volnának, hogy 
évi tartozásukat ezüstben is meg ne fizethetnék. — Van 
ezen egyházak között egy , melyben 8 — 1 0 kraj-
cárt, — egy másik, melyben 3 0 — 3 2 krajcárt fizet o. 
ért. véve is egy jómódú gazda papjának és tanítójának 
együttvéve — egy egész évre. Hogy ennyit se bírna m e g -
fizetni egy egész éven által egy családapa: az hihetetlen. 
Vagy talán azon őrségi egyházak folyamodásában foglalt f e -
nyegetésektől ( az t irták ugyanis, hogy inkább bezárják temp-
lomukat, hogysem ezüstben fizessék egyházi hivatalnokai-
kat) rettent meg az egyházkerületi tanács ? — Ha tudná, 
hogy azon mennydörgő estáncziák egytől egyig nem a l e g -
jobb hirben álló egyén bureaujában készültek; ha tudná, 
hogy azon folyamadások között van egy, a n. r—i egyházé, 
mely az anyaegyház tudta és akarata nélkül, csupán csak 
egy fiókközségbeli dékán által írattatott; ha tudná , hogy 
azon folyamodások között van egy olyan, melynek aláírására 
itthon a jóakaratű népet egy pengő forint büntetés terhe 
alatt parancsoltatta össze a lázongó kurátor: maga az 
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irántok a most kétszeresen megtisztelő s boldo-
gító bizodalom, vagy egyszerűen, sértés és meg-
bélyegzés nélkül léphessenek le azon polcról, 
melyen — még ha leghívebbek volnának is — 
már csak azért sem működhetnek az egyház üd-
vére, mert a közbizalmat — e minden sikeres 
működés alapföltételét — tovább nem birják. Az 
egyházi tisztújítást ennélfogva mint összes egy-
házalkotmányunk s az egyetemes papság elvének 
kifolyását, kiválólag evangeliumszerűnek kell el-
ismernünk. 

De evangeliomszerűnek azért is, mivel az 
ev&ngeliomi egyháznak semmi sem lehet oly el-
lensége, mint bárminemű kászt-képződés, külö-
nösen az egyh. kormányzat körül, hol az legve-
szélyesebbé s a tiszta presbyteri szerkezet meg-
ölőjévé válhatnék. A lelkészek sokasága nálunk 
immár kásztot nem képezhet, minek köz- és ma-
gán-életbeli okait itt bővebben fejtegetni sem 
helye, sem szüksége. De igenis képezhet s képez 
is némiképen magok a lelkészek között, fölött, 
s tőlük kiválva a tisztviselői kar. Mert ha a kor-
mányzati hivatalok örökösek s halálig ugyan-
azon személyekhez köttetvék, mi természetesebb, 
mint hogy azok mind hivatali működéseikben, 
mind lassanként közéletük egyéb fellépéseiben 
is kiváljanak azon testvérek soraiból, kiknek 
pedig nem fölébe, csak az egyenlők közt elsőkül 
akarta őket helyezni az egyház? Hogy azért az 
elsőség mellett is az egyenlőség nemcsak puszta 
szó, de valósulható tény is legyen: arra egyedüli 
mód ismét csak a tisztujitás lehet, hogy Urunk 
szavai szerint az utolsókból elsők, az elsőkből 
utolsók levén, magokat mindenek egyenlőknek 
lenni vallják. 

De evangeliomszerűnek kell vallanunk a 
tisztujitás elvét azért is, mert Krisztus akarja, 
hogy midőn a kegyelem lelki jótéteménye min-
denekre kiterjeszkedik, az egyház külső érdekei 
körébe is minél többen bevonassanak, vitézkedő 
lovagaivá tétessenek az ő szent ügyének, s min-
denek mint élő kövek, építtessenek föl lelki házzá. 
Tespedés lepi meg a szabadon nem gyűrűző ta-
vat, — élet és elevenség pezsgeti a folyót, mely-
nek ujabb meg ujabb hullámai játszanak a nap-
sugárral és szabad levegővel. Erezte ezt magyar 
protestáns egyházunk avagy csak a közelebbi 
válságos időkben is j s fölébresztetvén (épen nem 

szelíd kezekkel, de üdvös eredményüleg) az el-
lankadás azon álmából, melybe (egyéb együtt-
ható okok mellett) a presbyteri kormányzatnak 
törvény nélkül de gyakorlat által behozott nem-
ujitása merité, első gondja volt a legszélesebb 
alapokra vezetni vissza, időnként ujitani, elevení-
teni egyházalkotmányunk földi talpkövét, a pres-
byteriumot. í ía ez Krisztus szellemében történt, 
— s ki tagadhatná? — vájjon megállhatunk-e 
félúton? Vájjon midőn az alapot megujitottuk, 
szabad-e roskadni engednünk a falakat, rothadni 
hagynunk a tetőt ? Semmiképen nem! Ugyan-
azon elv, mely a presbyteriumok megújítását s 
a képviseleti rendszert ismét életre hozta, köve-
teli elutasithatlanul az egyházi tisztújítást is. 

Es ha egyházunk önkormányzati s tisztán 
presbyteri alapelveivel megegyező, ha evange-
liomszerii az egyházi tisztujitás elve: kiszámithat-
lanul üdvösek azon eredmények is, miket tőle 
várhatunk. Mert mig érdemeseink időről időre 
erősítést nyerendenek bizalmunk uj nyilvánítá-
sában, addig nemcsak az érdemetlenek, kik arra 
mindenestül fogva nem méltók, hanem a gyönge-
ség, életkor vagy más okok miatt is lankadók, uj, 
erősb elemeknek fognak helyet adni; mindig ébren 
tartott vigyázat és érdeklődés veendi az egyház 
kormányzatát körül; gyanusitás és bizalmatlan-
ság sohasem bénítandja annak eljárásait; hival-
kodás egyrészről, irigység másfelől nem szeny-
nyezhetik Krisztusbani atyaíiságunk szent kap-
csait ; a netalán elvétett választás, ha utóbb sze-
rencsétlennek ismerszik föl, nem nyomasztandja 
helyrehozhatlanul az egyházat, a közügyet; el-
lenben mód nyujtatik az egyszer netalán mellő-
zött érdem kiemelésére; a tanácsban az öregek 
bölcsesége, a kivitelben a férfiak ereje együtt já-
randanak ott, hol eddig kevés kivétellel mind a 
tanács mind az erő csak az öregeknél kerestetett. 

Ennyi kétségtelen, áldásos következmények 
mellett nem engedhetjük meg azt sem, hogy — 
mint némely részről már állíttatott is, — az 
egyh. tisztujitás életbe léptetésének káros vagy 
kedvetlen következései is volnának. Három el-
lenvetés kivált, mi ez oldalról felhozatni szokott, 
miket azért megfontolni szükségesnek látszik. 

Mondatik, hogy az egyházi tisztujitás elve 
maga után vonná az egyes egyházak lelkészvá-
lasztásának is időnkénti megújítását, előidézné a 



egyházkerületi tanács is elálmélkodnék ítéleten. — „No de 
— mondák némelyek a főrendi gyűlés zöld asztalánál — 
a haza állapota jelenleg csendet, békességet kiván, ne 
adjunk okot a zavargásra, — adjuk meg a népnek, a mit 
k é r / ' Ha igy van a dolog : ám l egyen , — „a haza é l jen , 
veszszek el én bár" mondjuk a költővel. — Vajha az örségi 
lelkészek és tanitók nyomasztó s zegénysége által a haza 
gazdagodnék! akkor krisztusi türelemmel hordoznák ők a 
nyomorúság keresztjét nem csak „kivételesen és ideigle-
nesen," hanem holtuk napjáig is. 

Több jelentéktelen ügyek elintézése után a gyűlés 
délutáni két órakor eloszlott. A hivatalnokok a fényes 
„Korona" vendéglőben gyűltek össze, evén és iván kiki 
saját zsebére. 

Í i •' '' • ! — 

A KOMÁROMI HELV. HITV. EGYHÁZMEGYÉBŐL. 

Augusztus elején. A dunántuli egyházkerületnek ezen 
legterjedelmesebb s majdnem legnépesebb megyéjével csak 
nagy ritkán — évek elforgása alatt is alig egyszer — talál-
kozik az olvasó e lapok hasábjain, bizonyosan, mert nem 
mutathat fel valami pezsgő életet s a társmegyék közt nem 
foglalja el azon erkölcsi súlyt, mely okvetlen megilletné, 
ha a szellemi téren is a szám és a terjedelem döntene. Az 
utóbbi években azonban tűnnek fel itt is némely szellemi 
mozzanatok, melyek rendesen az ébredést szokták m e g e -
lőzni. Kezdjük érezni hiányainkat, s bajainkon segíteni ipar-
kodunk. Jelesen 

Amor incipit ab ego — tehát az én s az énhez l e g -
közelebbiek : Özvegyek, árvák s elaggottak jövőjérőli g o n -
doskodás vágya érzetében áll a mi legelső életjelensé-
günk is, melyhez képest a lelkészi kar gyámoldai pénz -
tárt a tanitóikar pedig magtárt alakított, itt ugy, mint 
amott nem minden harca nélkül a kezdet nehézségeinek, 
melynek még most s incs vége. Mert bár némelyek t ehe -
tösb világi hitrokonink közül, mint t. Madarassy Mór s e -
gédgondnok, Szalacsy István tanácsnok és Ordódy urak le l -
kesen karolták fel ezen Őket csak közvetve érdeklő szent 
ügyet , tetemes összegekkel járulván mindkét gyámoldához; 
mások pedig körükbeni segélygyüjtésre szives készséggel 
ajánlkoztak : mégis találkoznak jelenleg is mind a lelkészi, 
mind a tanítói igen tisztelt testület tagjai közt oly rövid-
látók, vagy szűk keblüek, vagy erkölcsileg kiskorúak, kik a 
szentek ez egyességérŐl tudni mitsem akarván, különféle 
ürügyek alatt, meghatározott illetőségük beadásától vona-
kodnak,—kik ellen az egyházmegyei gyűlés némely kény-
szerítő rendszabályok hozatalára is érezte magát felhivatva, 
— jelesen a lelkészek ellen segédgondnok általi hivatalos 
megintetést, a tanitók ellen pedig jövedelmezőbb állomásra 
léphetés akadályozását, sőt világi törvényszék elébe idézte-
tést rendelt. Ugy látszik, hogy az egyházmegye teljesen 
bizik a lelkészek elleni alkalmazandó erkölcsi kényszer s ike-
rében, mig ellenben a tanitók részéről már előre nagyobb e l -
lenszegülésre számit , különben a kényszerítő eszköznek 
egyenlőnek kel lene lenni, melynél fogva igen hihető, hogy 

világi törvényszék elébe addig egy tanitótársunk sem fog 
idéztetni , mig akad lelkésztársaink közt —- csak egy is — 
ellenszegülő, mert illő, hogy alkalmazzuk a szigort elsőben 
magunkra, azután másokra, különben is a nagyobb v i lá-
gosságnál vétkező, magasabb képzettségű lelkésznél n a -
gyobbnak kellene a beszámításnak is lennie. — Azonfölül 
mivel egyrészt nagyon is elkéstünk már e téren is s nem 
tudjuk, hogy — ágostai hitrokonink példájára — az e g y e -
temes egyház által mely órában szólittatunk fel gyámol -
dánk bemutatására, — hogy akkor valami szégyenletes 
csekélységgel ne kelljen előállanunk, másrészt a méltá-
nyosság és keresztyén szeretet ugy is azt kívánja, hogy 
kiki a mint Istentől vette az ajándékot, ugy sáfárkodjék 
abból: — igen illő volna, ha bold. Somody Zsigmond, e. m. 
pénztárnokunk indítványát s példáját közülünk kiki követné 
s az egyenlően kivetett éviadón felül a töke gyarapításához 
tehetségéhez képest járulna. Továbbá 

T. Enzsel Résö József tanácsnok ur, mint a v á g -
melléki tanítói egylet elnöke, bemutatta a már három éve 
keletkezett egylet alapszabályait, egyszersmind kiemel -
vén annak kézzelfogható jótékony befolyását, mit az e g y -
házmegye 1860-k i jun. 6-kán ócsai gyűlése 18-dik pontja 
szerint következő szavakkal fogadott: „ A nevelés sz. 
ügyétől áthatott tek. tanácsnok urnák ez imént felolvasott 
becses levele, ismét egy uj diszes virágot fűzött a nevelés 
körül egyházmegyénkben idáig különben is legtöbb buzgal-
mat tanusitott vágmelléki tanítói kar érdemkoszorujához ; 
dicsérő helyeslését nyilvánitá e szellemi mozgalom fölött 
az egész egyházmegye s ohajtá: vajha egyházmegyénk 
több vidékein is alakulnának a tanitó urak közt ily társula-
tok, mik később összeolvadván, siettetnék eljőni hozzánk 
az iskolai növendékek sziv és lélek képzettségének rég 
óhajtva várt üdvös országát, stb. 

Lelkem mélyéből üdvözlöm az egyházmegyét e t é -
ren! — mert ha a szívnek teljességéből szól a száj, — 
s e végzés az egyházmegye intelligentiájának be lmeggyő-
ződése s az e.-m. népiskolai bizottmány is valódi hiva-
tását felfogván, minden oldalról kellő támogatásban részesü-
lend : ugy ez igék a közel jövőben megtestesülendnek, sőt 
bátran elmondom keresztelő Jánossal: „elközelgetett , — 
sőt ime itt van ti köztetek a sziv és lélek képzettség rég 
óhajtva várt üdvös országa." 

Mint a gazda, ki évek hosszú során nem tataroz s 
nem javit épületén s egyszerre csak azt veszi észre, midőn 
csak egy kis szél kell hozzá, hogy nyakába szakadás-
sal fenyegesse háza : ilyenforma érzések közt kezdünk 
lenni mi is, m. u. most érnek meg egyszerre elhanyagolt 
vallási életünk minden keserű gyümölcsei! De ha ugy 
nézzük ezeket, mint a gyógyulni vágyó okos beteg az o r -
vosságot : akkor jelen bajaink lesznek azon válság, mely a 
gyógyulás , a már is ébredező s kifejlendö közszelem csi-
ráját hordja méhében. Az itt ott még csak szórványosan je-
lentkező, de mind inkább ragályossá válható s aggasztólag 
harapódzó egyházközségi zsurlódások, belzavarok, tettle-
ges önbiráskodási kísérletek, a kor — vagy jobban 
mondva — az Ur intő szava, melyet , ha meghallandunk, 



hajdan szokásos, de károsnak, sőt demoralizáló-
nak mutatkozott háromévenkénti lelkészmarasz-
tást, s ezáltal ingataggá tenné a lelkészi hivatal 
állását. De egy mélyebb tekintet a dolog lénye-
gébe, a lelkészi s az egyházkormányzati hiva-
talok természetébe, megmutatja, hogy ezen ellen-
vetés álokoskodáson épül. Ugyanis a lelkipász-
torság oly hivatal, melyre való készülésünk i f jú-
ságunkat, egész életünk gondját, minden lelki 
erőnket, anyagi megélhetésünk egyéb munkái-
nak hátratételét igényli, — és azt kívánja, hogy 
a ki lelkipásztori pályára lépett, az mindenestül 
lelkipásztor legyen, s e hivatalában keresse élet-
célját, életes&közeit. Ha azért az evangeliomi 
egyház azt akarja, hogy képzett, lelkiismeretes, s 
kiválólag az ő érdekének élő lelkipásztorai le-
gyenek, mulhatlanul gondoskodnia kell, hogy 
egy egész élet, összes testi és lelki erők feláldo-
zása dijában, lelkipásztorai állása ingatlanul biz-
tosított legyenj mert avagy lesz-e kedve a jeles-
nek és tehetségesnek oda szentelni testét, lelkét, 
hol maga s családja számára a mindennapi ke-
nyér sincs biztosítva? s helyes volna-e, hogy a 
kit a Krisztus lángoló szerelme mégis oda vonna, 
az kivettessék a szentvárosból? — Nem igy áll 
azonban a dolog az egyház tisztviselőivel, k ik-
nek teendőjét, az átalános lelkészi képzettség fo-
kán, rendes hivatali teendői mellett is viheti ez 
is, amaz is; és ha teher, illő hogy többen is emel-
jék ; s ha jutalom, illő hogy többen is részesül-
jenek belőle. Nem lehet tehát félni, hogy a tiszt-
njitás elve az egészen más természetű lelkészi 
hivatalra is kiterjesztessék. 

Mondatik továbbá, hogy úgynevezett világi 
uraink nem volnának hajlandók magokat időről 
időre a választás vagy mellőzés eshetőségeinek 
kitenni s inkább egészen elvonulnának az egy-
házi ügyektől. Ha ez vád, bizonyára nem a tiszt-
xijitási elv, hanem világi uraink ellen van in-
tézve, — s meg vagyunk győződve, hogy mél-
tatlan vád. Mert ki hinné, hogy világi urainkat 
nem a Krisztus szerelme, nem az egyetemes pap-
ság magasztos elve, hanem csak kitüntetés kere-
sése s liiuság vezérelné az egyházi ügyek szent 
oltárihoz ? Ki hinné, hogy az egyház, mely jele-
seit, nagyjait, a lelkészi sorokon kivül is mindig 
tudta tisztelni, sőt kétszeres szeretettel ölelte, — 
ne ragadna meg minden alkalmat azok iránti 

szeretete s bizalma uj nyilvánítására? Ki hinné, 
hogy ugyanazok, kik midőn a hazának szolgál-
nak, mint megyei, országos hivatalnokok vagy 
képviselők időnként tisztújítás alá esnek, az egy-
ház érdekében attól idegenkednének ? — A solti 
egyházmegyének mind saját körében, mind az 
egyházkerületen, jobb alkalma volt világi uraink 
jelleméről, erényeiről és bölcseségéről magasb 
fogalmat szerezni. A Telekiek, Rádayak, War-
tenslebenek, Tiszák, Bernátok, BáníTyak, Sárkö-
ziek, Pázmándyak, Lónyaiak stb. stb. nemes és 
nagyszerű alakjai megtanítottak több tisztelettel 
viseltetni nagyjaink önzetlen buzgósága s vallá-
sos lelkesedése iránt, mintsem őket csak azon 
föltevéssel is mérnők sérteni, hogy külső s fon-
tosság nélküli indokokból azt, a mi előttük is 
szent, egyházunk autonomikus s evangeliomsze-
rüen presbyterialis életét hátravettetni kívánnák, 
vagy épen személyes hiúságból annak érdekeitől 
visszavonulnának. 

Mondatik végre, hogy a gyakori tisztújítás 
az egyházi térre is behozná az átkos korteskedést 
s alkalmat adna folytonos pártoskodásokra. Ta -
gadjuk, hogy a választás mulhatlanul pártosko-
dással járna átalában is; de ha já r : kétségtelen, 
hogy a pártoskodásra s korteskedésre kevesebb 
az ok az ideiglenes,'mint az élethosszig tartó hi-
vatalra történő választásnál. Pártoskodás ütheté, 
mint ütötte is föl fejét ezelőtt is; hisz mindenki 
emlékszik még azon időre, midőn évekig folyvást 
folyt egy püspökválasztás; s hiszszük, hogy ily 
sajnos esetek mérgét épen a tisztújítás elvének 
alkalmazása veendi el. Egyébiránt ki állithatná, 
hogy oly hivatal, melylyel vajmi kevés anyagi 
előny van összekötve, mely világi hatalmat nem 
ad, mely még csak holtig tartó sem volna: ha 
egyes esetekben igenis^ de átalában s folyvást 
nemtelen pártoskodás és szennyes korteskedés 
tárgya lehetne ? — Különben is egyházi tisztvi-
selőinket nem összecsőditett tömegek, hanem az 
egyes gyülekezetek választják, és mi mind a vá-
lasztókról, mind a vélasztandókról jobb véle-
ménynyel vagyunk, mintsem oly nemtelen gya-
núnak helyet adhatnánk. 

Hogy az egyh. tisztujitásból sem ilyes, sem 
más roszak és veszedelmek nem következnek, azt 
az élet és gyakorlat eléggé megmutatta közel és 
távolban. Mert mellőzve, hogy mind a dunamel-



rajtunk is beteljesedik az irás szava : „ A kik az Istent i ga -
zán szeretik, mindenek javukra szolgálnak.'' ü g y l egyen! 

ERDÉLY. Tisztelt szerkesztő ur! Ön kétségen kivül 
örömmel nyit lapjában közléseimnek tért, ha megígérem, 
hogy azok erdélyi ref. egyházaink s iskoláink életében a 
közérdekkel biró mozzanatokat fogják figyelemmel kisérni. 
Hosszas elmélkedésekbe nem fogok ereszkedni, m e g e l é -
gedvén a tények egyszerű s rövid constatirozásával; l e g -
feljebb annyi szabadságot veendek magamnak, hogy néha 
igénytelen s merőben egyéni nézeteimből kifolyó g lossák-
kal kisérem a történteket. — Ha pedig egyszer-másszor 
olyasmit is a nyilvánosság elé bocsátok, a mit az illetők in-
kább szerettek volna meg nem történtté tenni, vagy kalap 

alá rejteni, — az még nem lesz nagy baj. Jusson eszökbe az 
illetőknek Jean Paul azon elmés s találó megjegyzése , hogy 
Luther tudta mit csinál, midőn tentatartóját vágta s nem 
egyebet az ördög fejéhez, mert az ördög leginkább at-
tól fél. 

Mult hó 28-kán kezdődött s négy napig tartott e g y -
házfötanácsunk nagy gyűlése gr. Mikó Imre államgondnok 
ö nagyméltósága elnöklete alatt. E gyűlés egyházunk s i s -
koláink életében, — mely a közelebbi években meglehetős 
csendesen s egyhangúan folydogált — az általa véghezvitt 
változtatások miatt, ha nem is oly horderejűt mint például 
a reformatio kezdete, de mindenesetre korszakot alapit. — 
Állitásom igazolására e lőlegesen elég lesz fölemlítenem 
annyit, hogy a szőnyegen forgott ügyek következők valá-
nak : presbyterialis igazgatási rendszerünk reformálása, s 
főiskoláink s néptanodáinknak a kor igényei szerinti újjá-
szervezése , jogi tanszékek fölállítása, a theologicum semi-
narium N.-Enyedrei visszatétele stb. 

Mielőtt e tárgyak rövid leírásához kezdenék, nem 
hagyhatok megemlítés nélkül egyet , mi nálunk az egyházi 
ügyek iránti érdekeltséget gyönge színben tünteti föl. — 
Dacára annak, hogy az emiitettem nevezetes kérdések va-
lának eldöntendők, mágnásaink és papjaink oly csekély 
számmal jelentek meg, hogy önkénytelenül eszembe jutnak 
azon szavak, melyeket a Krisztus János által a laodiceabeli 
gyülekezethez Íratott : „Vajha hideg volnál vagy hév." — 
Hatan képviselték az erdélyi oly szép számú aristocratiát, 
hárman a vidéki papságot. Mentségül — ha ez mentség — 
alig lehet egyebet felhozni, mint azt, hogy a gyűlés az 
esztendő épen azon hónapjára tüzetett k i , mely a gazdá-
szati teendőkkel tán leginkább van elhalmozva. 

Folyó évi sz. zsinatunk jegyzökönyvének felolvasása 
és tárgyalása két napig tartott, s az ügyek közérdekűsége 
e lég vitatkozásokra adott alkalmat. Egyház-főtanácsunk 
e g y választmányra bízván egy terv készítését , mely s z e -
rint egyházunk presbyterialis igazgatási rendszere az apos-
toli korban gyökerező jogaiba újra visszahelyeztessék; a 
bizottmány — igen helyesen — elvül tűzte k i , hogy csak 
is azon irány lehet az ujászervezési tervben követendő, 
melyet protestáns szellemű egyházi törvénykönyveink k i -
tűztek. A szervezési javaslat előbb a zsinat elébe terjesz-

tetett, mely észrevételeit megtéve rá, egyház-főtanácsunk 
az immár törvénynyé emelt szervezet változtatásai körül 
hoszas vitatások után a következő nevezetesebbeket állapí-
totta meg. 

a) Több egyházmegyéből a presbyterium tagjainak 
sorshúzás általi választása ellen nagy idegenség je lentet -
vén be, határoztatott, hogy ezentúl a presbyterium e g y 
harmada 3, egy harmada 2, egy harmada 1 évre választas-
sák, miután a volt presbyterium minden tagjai lemondottak. 
A két első évbeni felnyitás alkalmával a kevesebb szavaza-
tot nyert , két egyenlő számot kopott egyén köziil az ifjabb 
lép ki a presbyteriumból. 

b) A presbyterek istenitisztelet után a templomban 
fognak föleskettetni. — E pont csak hosszas szóváltás után 
állíttathatott meg, mert több egyházfötanácsosi tagok ta-
pasztalásból merített állítása szerint sokhelyt az egyháziak 
presbyterekké választott előkelőbb tagjai szégyenleni f o g -
ják paraszt collegáikkal együtt a nép színe előtt az Ur há -
zában tenni le az esküt!! Az efféle álszeméremhez nem kell 
commentár; örüljenek az illető egyházak, ha az olyan atya-
fiak nem foglalnak helyet gyűléseikben. 

c ) A presbyterium hatáskörét a XCIX-ik canon k i -
jelölvén, kötelességei közé tartozik a többek közt a vallásos 
é let - s erkölcsi tisztaságra felügyelni. — Véleményem 
szerint ez nem tartozhatik a presbyterialis tagok hatáskö-
rébe ; miért ? mert nem képesek rá! — A belmissio kényes 
és nehéz munkájához még papjaink közül is vajmi kevesen 
értenek; a presbyterektöl kivánjuk-e h á t ? . . . Bár volná-
nak rá embereink, kik képességgel buzgóságot párosítván, 
leszállanának a nép közé s a családi tűzhely mellett g y ó -
gyítgatnák az i g e orvosságával az élet-üröm sebeket, mert 
vajmi égető szükség volna rá, de hogy erre a falusi pres -
byterialis tagok alkalmasok volnának, csak óhajtani lehet, 
de állitani nem. 

d) Kivéve azon egyes rendkívüli eseteket, midőn az 
egyházfi köteles az illetőket fejenkint felkeresni, — az 
egyházi gyűlés tartása 8 nappal előre kihirdetendő a tem-
plomban. 

e) A presbyterium, valamint az egyház teljes g y ű l é -
sének is elnöke az esperesi vizsgálat alatt levő egyházak-
ban a pap, mint első domesticus curator, ha többen vannak, 
az idősebb; akadály esetében — ha pl. a helybeli pap nem 
lehet jelen — az esperes által e végre kiküldött lelkész, 
vagy maga az esperes, kivéve a nagyszebeni egyházat, 
hol minden gyűlésben az egyházi főtanács által föpatronusi 
jogából folyólag kinevezett világi fögondnok elnököl. 

f ) A mely egyház gyűlése iben maga a püspök az e l -
nök, onnan a felebbezés világi ügyekben az egyház - fö ta -
nács, egyháziakban a zsinat elébe történik. 

Egyházunk minden testületének a képviseleti elv 
alapján történendő szervezése csak is a politikai körülmé-
nyek normális s nem a jelenlegi felfordult állapotában l e -
hetvén keresztülvihető, egyház-főtanácsunk eziránti intéz-
kedéseit kedvezőbb időkre hagyta fenn, azon reményben, 
hogy az egyház átalános átalakulását a presbyterium i l y e -
tén módosítása addig előkészíti . — A presbyteriumokat 

* 



léki, mind más h. h. egyh. kerületekben legkö-
zelebbről több egyházmegyék részint elvileg ki-
mondták, részint tettleg is életbe léptették azt, 
de az idő rövid volta még ez intézkedésnek sem 
mellette, sem ellene nem bizonyithat elég nyo-
mosán, — köztudomásu tény az, hogy hazánk-
ban a testvér ág. Hitű felekezetnél a tisztújítás 
több egyházmegyékben gyakoroltatik már egy-
pár évtized óta minden veszély és minden bot-
rány nélkül; s még inkább az, hogy külföldön 
épen azon országokban látjuk amaz elvet elfo-
gadva, hol az evangeliomi egyházban a Krisztus 
szelleme legélénkebb, legmunkásabb. Schweiz-
ban, a mi egyházunk bölcsejében, rendszerint 
gyakoroltatik az; jelesen Zürich kantonban az 
Antistes (consistoriumi s zsinati elnök és super-
intendens) valamint a consistorium tagjai, négy-
évenként választatnak ; Genfben, Neufchatelben, 
zsinat és consistorium négy-évenként, újíttatnak. 
Szintigy Skóthonban a zsinat elnöke zsinatról 
zsinatra választatik, esperesi és superintendensi 
hivatal pedig a közlelkészek közül kiválva nin-
csen is. A westfáli evang. egyházban négy-éven-
kénti, a hollandi egyházban három-évenkénti tel-
jes tisztújítás van stb. stb. Es még sem olvastuk 
soha, hogy ezen országokban az evangeliomi 
egyház veszedelem felé sietne! Sőt, mivel az 
egyházi élet és hatalom súlypontja nem zárt 
körű s mozdithatlan hivataltestületek bureaucra-
tiájára, hanem a gyülekezetekre van fektetve, — 
ugy látjuk, hogy a Krisztus teste, az egyház, — 
az ige, szabadság és tevékenység élénk vérkerin-
gése által tartatik fen és erősíttetik ! 

A solti egyh. megye annyira meg van győ-
ződve mindezek igazságáról s átalában az egyh. 
tisztújítás evangeliomszeríiségéről, hogy azt nem-
csak maga körében autonom jogánál fogva már 
életbe léptette, még pedig közértelemmel, mind a 
tisztviselők, mind a lelkészek, mind a gyülekeze-
tek megegyezésével, — hanem annak életbe lép-
tetését a többi testvéregyh. megyéktől, sőt magá-
tól az összes egyh. kerülettől teljes hittel reméli 
és várja. 

Fölkéri ennélfogva először is az egyes lel-
készeket s egyházakat, vessék e fontos kérdést 
érett vizsgálat és bírálat alá, s ha e szerény indit-
ványnyal egyértelemben vannak, „sürgessék az 
egyházmegyén annak elhatározását." 

Fölkéri továbbá a nagytiszteletü egyház-
megyéket, „foganatosítsák ez eszmét saját kö-
rükben ; képviselőik és az azoknak adandó egye-
nes utasítások által pedig sürgessék az egyház-
kerületen.'4 

Fölkéri végre magát a főtisztelendő egy-
házkerületet, — tartozó tisztelettel, de meleg bi-
zalommal kéri föl egyh. megyénk: — „méltóz-
tassék ezt komoly tárgyalás alá venni, s ha elfo-
gadhatónak itéli, — min, az idők jeleit és a köz-
vélemény nyilatkozatait tekintve, kétkednünk 
sem szabad, — életbe is léptetni. 

Végre, mint önként értetőt, csak érinteni 
akarjuk, hogy visszaható erővel semmi törvény 
sem bírhatván, a jelenleg hivataloskodók, meny-
nyiben élethosszig választattak, tisztújítás alá 
nem eshetnének. 

Istennek Szent Lelke legyen velünk s anya-
szentegyházunkkal ! ! ! 

A'solti h. h. egyházmegye 1861. május 22. 
és 23-án tartott gyűlésének végzése és megbí-
zása folytán s az egyházmegye nevében : 

Szász Károly m. k. Végh Ferencz m. k. 
föesperes. aljegyző. 

Tisztelt szerkesztőség! Midőn tisztelettel felkérem, 
hogy a h. h. solti egyházmegyének az egyházi tisztújítás 
érdekében a dunamelléki egyházkerület minden egyes e g y -
házához, egyházmegyéjéhez s magához az egyházkerület -
hez intézett körlevelét becses lapjában egész terjedelem-
ben közölni szíveskedjék, egy kis helyet kérek egyszer -
smind következő soraimnak is. 

Hogy ezen körlevél, mely eredeti leg csak igen r ö -
vidre volt számítva, ily nagy terjedelmet nyert, oka: mert 
időközben a tárgy, részint egyházmegyékben, részint iro-
dalmi téren, több oldalról vitattatott; szükségesnek látszott 
azért, ezen felszólalást mind történelmileg, mind egyház-
szerkezeti szempontból lehető alapossággal indokolni, mind 
az eddig fölmerült ellenvetések némely sulyosabbjait v i z s -
gálat alá venni s elhárítani. 

Sajnálom, hogy a körlevél már sajtó alatt volt, midőn 
e lapok 34. számában Makiári Pap Lajos ur „Tisztújítás az 
egyházban" cimü cikke megjelent, — erre annálfogva a 
körlevél fogalmazója figyelmet már nem fordilhatott. Sza-
bad legyen ez alkalmat felhasználnom s az általam mélyen 
tisztelt iró állításaira, némelyeket, egész szerénységge l 
megjegyeznem. Szorítkozom csak azokra, melyek a kör le -
vélben érintve nincsenek. 

Állítja M. P. L. ur, hogy „az egyház mindig fölta-
lálja a sok érdemes közül a legjelesbet snehazen feltehető, 
hogy pl. 3 év elteltével jelesb uj egyén álljon e lő ." De 
hisz épen az a baj, hogy az egyház sem csalhatatlan s vá-



illető törvény 1000 példányban nyomatik ki, s azon m e g -
hagyással küldetik szét, hogy a püspöki vizsgálat alatt l e -
vő egyházakban még a folyó évben, a többiekben a jövő 
évi egyházlátogatás alkalmával léptessék életbe. 

A moldva-oláhországi rnissio ügye is szőnyegre k e -
rült. _ Erdély e szent ügyben még eddig ugy szólva s e m -
mit sem tett, mig Magyarország, mint az ön lapjában köz-
lött kimutatásokból kitűnik, szép sikerrel karolta fel azt, — 
Ugy vagyunk mi e tekintetben is testvérhazánkkal, mint a 
rokkant vitéz ép pajtásával: csak ugy hátul bicegünk. — 
Szegény Erdé ly! nagy embereid, buzgó fiaid sorai napon-
kint inkább ritkulnak, a nélkül, hogy ujabbak támadnának. 
A régiekből alig egy kettő van még, s ha azok is kihulla-
nak, tán ugy fogsz velők járni, mint a természettudósok 
azon csodaállatokkal, melyeknek valahai lételöket csak itt-
ott elszórva talált csontok maradványaiból tudják. Egyház-
főtanácsunk felszólította tagjait a szent ügy pártolására, s 
egyszersmind a permanens consistorium kötelességévé tette, 
hogy találjon módot a segélygyüjtés sikeresitésére. — Az 
eredményről annak idejében. 

Mint ön kétségen kivül tudni fogja, már 6 éve, hogy 
a nagyenyedi hittani folyam Kolozsvárra van áttéve, mert 
ama város sok körülmények miatt, melyeknek fölemlitése 
itt helyén kivüli lenne — saját tanintézetét netn fogadhatta 
magába. — Most az akadályok el lévén hárítva, a Rikán 
belöli egyházvidék s a nagyenyedi tanodai elöljáróság i s -
mételt kérésére egyház-főtanácsunk elhatározta, hogy a 
jövő évi september 1 - sö napjáig — a politikai viszonyok 
zavaros állapota miatt hamarabb nem történhetvén meg — 
eredeti székhelyére visszaköltöztessék. E jogszerű határo-
zattétel el lenére csak a magánérdek lehetett, de hogy más-
felöl annak — a körülmények miatt theoftgiánkra nézve 
szomorú következései lesznek, az is világos mint a nap. 
Megsinli, mint az a csemete, melyet más kertbe ültetnek 
át a nélkül, hogy a régi kertészek követnék, vagy azoknak 
helyét hasonlók pótolhatnák. — Helybeli lelkész s ez idő 
szerint még a practica theologia tanára, lelkészi hivatalát 
nem akarván odahagyni, nem megy le, s igy tanszéke, me-
lyet oly szép sikerrel töltött be, üresen marad; ki és mikor 
fogja azt hasonló eredménynyel betölteni, nem tudom. — 
Püspöki hivatalában lett megerősíttetése folytán föpásztorunk 
is lemondott oly sok éveken át folytatott tanárságáról; 
Nagy Ferencz pedig saját s a kolozsvári tanoda kérelmére 
a helybeli bölcsészeti tanszékre tétetett át. — Még ezekhez 
járul az is, hogy a Nagyenyeden felállítandó kétévi jogtani 
folyam miatt — nem levén erre elegendö= pénzalap — egy 
tanárát elveszíti. — Szomorú dolog, hogy az egész s zö lo -
miveléseért a másiknál kell a különben is gyér számú mun-
kásokat apasztani. — Hogy fogja három tanár megbírni 
azt a munkát, melynek lelkiismeretes végrehajtása négynek 
is sok volna V nagy kérdés. Persze ha az előadandó theo-
logiai tudományok száma apasztatik, vagy ha azok közül 
tán a két legnevezetesebb — encyclopaedia és bibliai theo-
logia — ezután sem tanittátatik, akkor megbírja három is, 
de az a szomorú eredmény meglesz — egyfelől régibb 
tanárainak elvesztése, másfelől a tanárok számának apasz-

tása miatt — hogy theologusaink még kevesebb készül t ség-
gel fognak kilépni a papi pályára. — Szóval theologiánkra 
nézve a „restitutio in integrum — ily uton nem fog m e g -
történhetni. 

Főiskolánk szervezéséről, zsinatunknak az egyházlá-
togatások alkalmávali visszaélések orvoslásáról stb. k ö z e -
lebbi levelemben. a. 

— 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A gyermek imái és els'ó vallásos érzelmei. 
Protestáns iskolák és gyermekek számára Dobos János, 

Pest, 1861. Kiadja Heckenast Gusztáv. 
Ára 80 kr. u. p. 16-od rét. 206 1. 

Vannak tulbuzgó theologusok, kik az ujabb időben 
túlsúlyra vergődött szabadabb bölcsészeti s nevelési n é z e -
tekre, az ezek nyomán kifejlett világiasb életirányra föltét-
lenül anathemát kiáltanak; s a magasztalva emlegetett rég i 
buzgó korból fönmaradt vallásos intézmények merev for-
máihoz görcsösen ragaszkodva, kétségbeesetten siránkoz-
nak az azok által föl nem melegíthető nemzedék vallásta-
lanságán összeomlani vélt Sionjuk romai közül v i -
gasztalhatlanul kesergenek a kihalt buzgóság, az e lenyé-
szett egyháziasság után ! Őszintén megvallom, hogy én 
e tulbuzgók közé nem tartozom. Mert valamint erősen h i -
szem, hogy a szellem örök életre hivatott : szintúgy meg 
vagyok arról is győződve, hogy az emberiség életéből 
a vallás ki nem halhat, mivelhogy épen e mennyei sugár 
teszi annak éltető lelkét ,—ez j egyzé öt el a mulandóság hó-
nából az örök lét fejedelmének. 

Mióta különösen Krisztusban és Krisztus által az , , i s -
tenfiuság megszentelő igéje" nemünk életfájába beoltatott: 
azóta az enyészet és halál, a hervadás és pusztulás m e g -
szűntek valódi jelentőségű fogalmak lenni, — hanem átvál-
toztak képletes kifejezésekké azon átmeneti lépcsők jelölé-
sére, melyekkel egy sajátszerű fejlődési cyclus záródván 
— tul rajtuk a szellem életének dúsabb virágai fakadnak, 
ízletesebb gyümölcsei teremnek. 

Igenis, az emberiség életfája örökéletre van hivatva ; 
és pedig épen a vallás által. — Ez az éltető és terméke-
nyítő nedv, melynek megzavart és fölakadt forrása Krisztus 
lelkében újra kibuzogván: meggyógyitá s inegnemesité az 
egész törzset s annak hajtásait. — Erős rázkodások, tul-
buzgalom égető heve, vagy részvétlenség fagyos közönye 
— megszakgathatják, megperzselhetik, vagy megdermeszt-
hetik egyik másik ágnak felső bimbóit, nyíló virágait, sőt 
gyümölcseit; — megtörténhetik, hogy fattyuhajtások is 
támadnak az egészségesek mellett. De egy nem történhe-
tik meg többé soha, — hogy a fának életnedve kiszá-
radjon. 

Nem veszhet ki, nem halhat el az emberi szellemből 
a vallás. — Ha fordulnak is elő sovány évek, melyeken át 



lasztásában tévedhet, miről e lőlegesen nem, csak is utóla-
gosan, tapasztalásból lehet meggyőződni. S ily esetben ne 
legyen orvosság? Egy elvétett választás balkövetkezménye-
it 3 0 — 4 0 évig nyögje az egyház , kipótolhatlan kárával? 
— Es miért ne akadhatna 3 év múlva jelesb e g y é n ? Min-
dennek valamely időpontban ke l l elöállani a világon: s ki-
tudja, épen akkor, midőn valamely esperes stb. meghal, 
van-e s ismerve van-e a legjelesb, ki utóda l ehet? Es ha 
3, s ismét 3, s ujra 3 évek alatt soha sem akad M. P. L. ur 
szerint jelesb egyén, — honnan fog akadni akkor, midőn 
halál esetében csakugyan választani kellend ? 

Szentgyörgyi Sámuel példája, mit M. P. L. ur fe lhoz , 
csak azt bizonyitja, mily nehéz a holtig választott t isztvi-
selőt reá szoritni, hogy törvényesen kormányozzon ; mily 
büntetlenül ragadtatik elbizakodottságában ö n k é n y k e -
désre; mily ritka és csak a legsúlyosabb bün-esetek lehet-
nek azok, melyekben az eddigi elv és gyakorlat szerint a 
tisztviselő elmozdithatlan l e g y e n ; — s mind ezek, ugy hi-
szem, épen nem a tisztújítási elv ellen szólnak, hanem igen 
is mellette, és pedig ugyancsak hatalmasan. 

Mellette szól az is, mit M. P. L. ur szintén ellene hoz 
fel, hogy tudniillik coordinálva nem vagyunk, kánonaink 
codificálva nincsenek, sok kibúvó ajtót engednek, a kor-
mányzónak az alkalmazásban sok visszaélést tesznek l e -
hetségessé stb. Hisz, ha törvényeink (mint e lapokban már 
valaki ohajtotta) oly részletesek, kimerítők s aprólékosak 
volnának, akkor nem bánnám, bármely autornatot állítsunk 
is a kormányzathoz ; minden egyes esetben csak a para-
grafust kellene rá olvasnia. De épen, mert a törvények s 
szerkezetünk korlátain belül sok visszaélés lehet, anélkül 
hoq'y egyenesen büntetni, vagy csak számadásra vonni is 
lehetne az illetőt: szükség, hogy a közvélemény és biza-
lom folytonos őrködése biztosittassék. És ne vélje senki, 
hogy maga egy egyházmegye kormányzata, vagy e g y ü l -
nöki. jegyzői stb. hivatal, valami oly sublimius, oly arca-
num quid, hogy azt betanulni annyi évek kellenének ! D e -
h o g y ! Bár a „fac me talem, talis e r o u elvét nem tartom is 
bölcsnek, azt bizton hiszem, hogy, kit az egyházak bizalma 
kiválasztand, az már az első évben is csak oly jól viselendi 
hivatalát, mint az utolsóban. 

Hogy hivatalnokainkat nem fizethetjük s ők csak a 
becsületért szolgálnak — mit M. P. L. ur a tisztújítás ellen 
hoz fel, szintén a mellett szól. Mert, ha a tisztviselő ha-
nyag volt azért, mivel ugy is „ ingyen" szolgál, csakugyan 
más kell helyette; ha pedig szorgalmasan fáradozott, csak-
ugyan nem illő, hogy mindig csak egy fáradjon, díjtalanul, 
és a többi soha sem. 

Az igen különös volna, s nem ,,jól számításra" mint 
M. P. L. ur mondja, hanem nevetséges hiúságra mutatna, 
ha valaki csak azért nem vállalná el a hivatalt, mert három 
év múlva ki is maradhat belőle. Szomorú, ha az egyháznak 
kitiinési vágyból s nem azért szolgálunk, mert igazán szo l -
gálni akarunk. Ez eddig csak világi urainkról mondatott 
(lásd a körlevelet) — most M. P. L. ur átalánosítja az e l -
lenvetést. Nem hiszem, hogy az egyház hü, buzgó, önze t -
len szolgái e föltevést megköszönnék. 

Mondva van végre ,hogy a 3 év múlva kimaradt hiva-
talnoknak semmi sem lehetne szivmetszöbb, mint e kimara-
dás azon hivatalból, „melynek jövőre is inegnyerhetése r e -
ményét már előre is ölelte lelke helyeslő bírálatában." — 
Valóban, ez oly subjectiv valami, hogy erre felelni nehéz. 
Nem tudom mit érez, ki ily reményeket előre ölel lelkében 
— s csalódik. De hogy ily subjectiv fájdalmakért s csak 
azért, hogy egy nagytiszteletii urat attól megkíméljünk, — 
inkább tovább is szenvedtetni kellene sok ezer lelkeket a 
bizalmat nem biró tisztviselővel, — azt csakugyan meg nem 
engedhetem. Aztán nem is oly átalános ez az „előre ö le -
lés." Részemről mondhatom, semmiért sem tudnék oly há-
ladatos lenni a solti egyházmegyéhez , mint ha esperesi h i -
vatalomtól, melyre magam gyöngének érzem, mely tömér-
dek időm s nyugalmamat elveszi — a 3 év elteltével, vagy 
bár ma, fölmentene. Tudom pedig, hogy igyekezetem hü, 
lelkiismeretem nyugodt- , és julalmaul csak ezt s ennek 
szives elismerését kívánom, nem pedig az uj megválasz-
tatást. 

Ezeket akartam M. P. L. ur felhozott erősségei e l le -
nében tisztelettel megjegyezni . Most még lelkésztársaim 
megnyugtatása végett szabad legyen azon el lenvetésre, 
hogy az egyházi tisztújítás a lelkészek időnkénti újítását 
is vonná maga után, még pár szót tennem; említve van 
ugyan ez a körlevélben is, de olt csak röviden lehetett 
megcáfolni. Ez ellenvetést Édes Albert esperes ur hozta 
föl e lapok 30. számában. De látni való, hogy a Ielkész-uji-
tás behozatala most már valóságos absurdum. Mert azon 
kivül, mi a körlevélben fel van hozva, hogy ily ingatag ál -
lásra senkisem vállalkoznék, senkisem szentelné életét s 
minden lelki és testi erejét, — bátran mondhatjuk, hogy azt 
életbe léptetni, legalább a je lenleg hivataloskodó lelkészek 
ellen valódi jogtalanság söt bün volna. Igen, mert ezek 
azon bizonyos tudattal léptek pályájokra, hogy az bizto-
sítva van, azt ártatlanul s a fe lsöség ítélete nélkül el nem 
veszthetik. Es ha mégis elveszthetnék, csak merő népsze-
szélyböl, rajtok a legégrekiáltóbb jogsértés követteteti el. 
És kérem, ne hivatkozzunk oly igen arra a régi papina-
rasztásra. Hiszen annak eredete s története mulatja, hogy 
most az szóba sem jöhet. Azt ugyanis eredetileg csak a 
szükség idézte e l ő ; nem volt elegendő papi egyén, nem 
örömest vállalkoztak az emberek oly hivatalra, honnan g á -
lyákra is van kinézés, hol a kath. püspökök s plebánusok 
is rendelkezgettek s rávizitáltak az emberre, stóla ját is e l -
követelték stb. Nem levén elég pap, az egyháznak félnie 
kellett, nem veszti-e el papját, ha az valami nyugalmasb 
helyre mehet, s ezért időnként, hogy az egyház magát biz-
tosithassa, megkérdezte lelkészét, megmarad-e ? megújí-
totta vele szerződését stb. És igy nem a papnak kellett 
félni, hogy ecclesia nélkül, hanem ennek, hogy pap nélkül 
ne maradjon. Később többre szaporodván a papi egyé-
nek, más fordulatot vett a papmarasztás, és épen azért, mert 
uj minőségében károsnak ismertetett, maga az egyház e l -
törülte. Képtelenség tehát, hogy most ujra visszaállítsa. S azt 
hiszem, Édes esperes ur csalódik, midőn az egyházak több-
ségét oly kiskorúnak tartja, hogy ilyesmit át ne lássanak. 



életnedv nélküli gályákként sinylenek az embernek fiai; 
vagy pedig valamely megsebzett nemzedék, villámsujtott 
ágként lassu hervadásnak indul: egyszer csak újra m e g -
indul az életfolyam erős lüktetése , villanyos hatására föl-
egyenesednek a beteg tagok s megszáinlálhatlan uj hajtá-
sokban tör ki a tavaszló élet. 

A kik tehát arról panaszkodnak, hogy a vallás fo ly-
vást fogyóban van az emberek között, . . . hogy a régi 
idők buzgósága végkép kihalt azok nem tudják, hogy 
mely szellemnek gyermekei, — nem ismerikji szellemnek 
hatalmát 

De a miként e pessirnistákkal, egyetérteni nem tu-
dok : nem akarok másrészt azon igen könnyelmű gondol-
kozásnak sem tömjenezni, mely a szellemélet önkifejtőzésé-
nek csábos jelszavát írván zászlójára, a vallásról is ugy ta-
nit: hogy az a maga idejében magától fakad és fejlődik ki 
l egegészségesebben *, s ezért neki semmi erőszakos fejlesz-
tésére, s örökös kiskorúságot szülő ápolásra nincs szük-
sége . — Pedig mióta Rousseau kimondá, hogy a természet 
kezéből minden jól jön ki, — s minden romlásnak az em-
beri kezelés az oka, mióta az alapelvből kiindulva, meg-
vetendönek tartotta a vallásos oktatást is mindaddig, mig 
nem az ifjú saját megtisztult belátását s meggyőződését 
követhet i : azóta folyvást tartja magát e nézet, s nem egy 
nevelő találkozik, a ki jobban őrzi növendékét, avagy csak 
ul'i ima megtanulásától is, mint akármi rosztól s kísértetbe 
eséstől. 

Ezen nézet azon szerencsétlen tömési rendszer e l l e -
nébe akarta magát érvényesíteni, — mely szerint a g y e r -
mek lelkét elárasztották mindenféle hitcikkelyekkel, con-
fessiokkal; melyek meg nem értve, s föl nem fogva e m é s z -
tetlenül üllepedtek meg a lélekben, — s tönkre tették 
annak az őszinte meggyőződés felé törekvő ruganyosságá t 
— Ám de az egyik tulság helyett másik tulság jött volna 
létre. — Mert a vallásnak is, hogy kifejlődhessék, tápa-
nyagra van szüksége; mit ha nem nyújtanak neki alkalmas 
időben: ép ugy sinyleni fog, mint a túlterhelés által. — 
Elöbbeni hasonlatunknál maradva: az élőfa tenyésztő e r e -
jének fölébresztésére, éltető nedvének megindítására sz in-
tén szükséges a napsugár s enyhe szellő, ezer meg ezer 
poluson szívja föl magába a táplálékot s igy válik képessé 
virágzás és gyümölcsözésre. — A vallásnak belénk oltott 
csirája is kell hogy fölébresztessék és tápláltassék, de ter-
mészetesen, — megfelelő tápanyagok által. — Ha a megfe -
lelő tápanyagok gondosan fölkerestetnek, s alkalmas idő-
ben nyújtatnak: akkor igenis magától kifejlik a vallás, 
magától meghozza menyei virágait, s üdvötadó g y ü -
mölcseit. 

Mindezeket előre kellett bocsátanom, hogy Dobosnak 
kézalatti munkáját kellőleg méltányolhassam. — Mert e 
munka korántsem valami formulázott imák gyűjteményét 
nyújtja a végett, hogy azokat a gyermekkel betanultassuk, 
— s ekként kívülről vigyünk azok lelkébe elmúlt forma 
szerinti vallásosságot. — Dobos az ily formulázott imák 
betanításának teljességgel nem barátja; olyanok azok s z e -
rinte „mint a vizbe dugott virágok, a szellemet belől m e g -

poshasztva, nem sokára lehervadnak . A gyermekből, ki a 
sok régi sovány imaformulákon tanulta kifejezni vallásos 
érzelmeit; ki imádkozik, mielőtt tudta volna, hogy kihez 
imádkozik, ritkán válik okos vallásos ember." (Előszó 6 .1 . ) 
De másrészről azok nézeteiben sem osztozik ö, kik telje-
sen érintetlenül, parlagon akarják hagyni a vallásos érzel -
mek alapföldét, s tagadják, hogy már a gyermeket be lehetne 
és kellene egy világba vezetnünk, melyben Isten él és 
van mindenütt ; melynek érzéki jelenésein és szépségein 
minden irányban felmehet az érzékentuli világba, magáig a 
láthatatlan Istenig. (5. 1) Hanem mint mi fölebb szüksé-
gesnek állítottuk, hogy a szellemünkbe oltott vallás csira, 
időnként neki megfelelő táplálékot nyerjen : hasonlókép ö 
is azt mondja, hogy mindenesetre meg kell nyitni a g y e r -
mek képzelődése előtt azt a tündéres világot, hol Isten 
minden mindenekben ; — szólni kell hozzá oly nyelven, 
melynek szavaiban, kitételeiben ráismerjen arra, a mi lelke 
burokjában fekszik; képeket kell festeni neki, melyekben 
csudálkozva ismerjen lelke legmélyebbb titkára. A láthat-
lan Istent le kell vezetni mintegy a kis világba, melyben ő 
é l ; s viszont a gyermeket ezeken a nyomokon felvezetni 
abba a nagy végtelen világba, hol az Isten van, kit ő imádni 
óhajt (7. 8. 1.) 

Ezt tartja Dobos e I s ö és f ö feladatának a gyermek 
vallásosságának kifejlesztésére ; ezen feladatnak megoldá-
sára irta azon 15 szép hymnuszt, mely első részét képezi 
munkájának, melyet a gyermeknek olvasókönyvül ajánl a 
tanitó vezetése mellett. E hymnuszok után a második r é s z -
ben közlött imák is megszűnnek sovány imaformulák ma-
radni; mert azt lehet mondani, hogy Dobos azokat a g y e r -
mek lelkéből leste — és irta ki; — szavakat kölcsönzött 
érzelmeiknek, megmagyarázta sejtelmeiket. 

Már magában az is nagy érdeme volna szerzőnek, 
hogy a legegészségesebb elv nyomán indulva készité nagy 
hézagot pótló munkáját, s legott megajándékozta azzal i r o -
dalmunkat, egyházunkat, a mint nem tarthatunk többé at-
tól, hogy holmi adófizetési kátékat is kevernek gyermeke-
ink vallásos oktatásába. — Azonban sokszorosan fokozódik 
a sikeres kivitel által. 

A mint a vallás világtörténelmileg fejlett nemünk 
életében: azon természetes lépcsőzeten keresztül igyekszik 
szerző is kifejteni a gyermek lelkéből annak igazságait. — 
A gyermekkort élő emberiséget a természet je lenségei v e -
zérelték az Isten fogalmához ; egyes , közvetlen tárgyakon 
kezdve emelkedett mindig fölebb fölebb ; mígnem az öntu-
datra ébredt szellem befelé fordult, magába tekintett, s ott 
találta meg a benső isteni jelentést. — Igy a gyermek is 
nem kezdheti mindjárt a kijelentés legmagasabb igazságain; 
Őt tehát csak téjnek eledelével kell táplálni, a természet t em-
plomába kell vezetni, s annak szemlélhető je lenségein 
emelni a mindenek alapokához. — Bámulatos ü g y e s s é g -
gel halad ez uíon Dobos ; — szellemének érintésére lefosz-
lik a tárgyakról a mindennapiság, a tojásain ülő kotlós, a 
gyönge báránykák, melyek inogva járnak a gyepen, a b o -
korról bokorra szálló lepkék, a szép rózsa, az erős orosz -
lán, a dicsőn felkelő nap, az ágról ágra szökdöső evet stb. 



De elég. Lesz talán még több ellenvetés is ezután ; 
s lehet, újra igénybe kellend e becses lapok terét vennem 
e tárgygyal, mely az egyházkormányzati reformok közt, 
megvallom, annyira szivemhez van nőve, hogy sikerülése 
esetében nyugodt örömmel fogok a térről lelépni s elmon-
dani: „nem hiában éltem.44 Szász Károly. 

ISKOLAÜGY. 

CLASSICA LITERATURA. 

Kedves szerkesztő barátom! Engedjen [ön egy pár 
hasábot lapjában vén barátja , bár utóbbi foglalkozásától 
eltérőnek látszó kedvteléseinek. Tudja ön, hogy nekem leg-
kedvesebb tantárgyam a theologia; — tudja, hogy ezt tar-
tom minden emberi bölcseség s tudomány koronájának; — 
tudja, hogy én minden szellemi működést, s annak minden 
tudományos eredményét úgy tekintek, mint az emberiség 
erkölcs-vallásos nevelésének segédeszközét, és így a va-
lódi theologia alapját; tudja , hogy ily nézettel mozogtam 
harminc év óta tanári pályám változatos mezején, — s e né-
zet tette azokat reám nézve virányokká. — Most sorsom 
egy kis mezőre terelt. — Kis mezőmön virágokat keresek, 
— keblem kedvenc érzelmeitől nem idegeneket: im elmon-
dom, miként. 

Mit önnel s minden nemesen érző^ protestáns kebellel 
együtt oly buzgón ohajték, hogy iskoláinkban a valódi hu-
manitas önállólag képző műhelyei visszaállíttassanak: hála 
az egek urának! im tizenegy évi panaszaink után valahára 
azt elértük. Nekem visszaállott rendszerünkben, a sajátla-
gos bölcsészet mellett, visszahelyezkedésünk ez első évé-
ben még egy kedves szakmány jutott : másodéves böl-
csész-tanítványainkat Horác-cal megismerkedtetni. Alig 
mozogtam kellemesb téren életemben, mint ez. Sokszor ol-
vastam, sőt tanítottam már Horác munkáit, s a régi jó szo-
kás szerint, nagyrészét könyvnélkül is megtanultam : de 
annyi szépet s jót még soha benne nem láttam, mint mos-
tani szememmel; s örömmel látom , hogy ifjaim is azon 
szépségeket , melyeket elüttök felmutogatok, élvezettel fo-
gadják. Kiemelek néhány pontot azok közöl , mikre én Ho-
rácban leginkább figyelek és figyelmeztetek; — jelesen : 

1) Horác minden müveiben, akár eszméi füzetét, 
akár egyes szavait tekintsük, valami panoramai kellemet 
találunk, melynek lencséi s tükrei az egyszerű gondolatot 
s szavak jelentését , földi s emberi alacsonyságból egy ma-
gasabb világ fényébe varázsolják át, — s e művészi ténye-
zők fénykeretéből az egyszerű eszmék, ámulva figyelő l e i -
keink előtti kibontakozása s ismét visszamerülése l egéde-
sebb merengés. 

2 ) Horác a régi görög költészet magasztos eszméit 
álülteté honfiai közé, — s hogy azoknak ódon íze, szaga 
kezei közt el ne veszszen: 

3J Megtartá azoknak ősi ruházatát i s ; értern nem 
csak az ős mythosokat, de még a társadalmi illemre vonat-
kozó régi görög nézeteket i s ; s csak így megfogható, mi-

ként vegyülhet játékai közé még a paederastia is, mely, tud-
juk, hogy nem Rómáé s nem" Horác koráé. 

4 ) Főcélja volt pedig átültetni honfiai közé a görög 
lantos költészet gyönyörű alakzatát, — értvén az ódáknak 
mind szellemi szerkezetét , mind saját mértékes zengzetét, 
s ebben kereste ö legfőbb dicsőségét , mert ő romanae fi-
dicen lyrae, — mert ő nyert spiritum grajae camoenaey 

— mert a spiro- et placeo-i mondhatta magáról. 
5) Azonban én Horác munkáiban a költészet virágai 

között a bölcsészet gyümölcseit , s a bár keresztyéni alap 
nélkül összefüggő és kielégítő egészet nem tevő, de elda-
raboltságában örök becsű stoicai maximákat tartom oly 
gyöngyöknek, melyekkel Ő a római költök között első h e -
lyet vívott ki magának. — És ennek kapcsolatában 

6) Utoljára említem azt, mi Horác költészetének l e g -
szebb koronája, vagy koronájában legékesebb gyémánt, 
t. i. hogy ő mint múzsák papja , épen e cím alatt : „Musa-
rum sacerdos" az ó görög költök papi tanait is átültetve 
Rómába, az isteni félelemnek, a vallás-erkölcsiségnek hir-
detője gyanánt lépett fel s szerepel honfitársai közt. — Az 
ódák Ill-ik könyvének hat első számai alatt állnak azon 
közelismerés szerint legszebb énekei Horácnak, melyekben 
vallásos és erkölcsi , ódon zamatű, de örökérvényű tanítá-
sok és intések találtatnak, melyek cyclusa egy összefüggő 
szent beszédnek tekinthető. Az első a kegyes szív meg-
elégedését , — a második , három , u. m. katonai, polgári 
és vallásos erénynek. — a harmadik , mely az egész szent 
cyclus magköve, az állhatatosságnak gyakorlatát ajánlja, 
mint a rómaiak saját erényének, mely által engesztelteté-
nek ki az istenek a hitszegő trójaiak (Laomedon s a t.) 
unokái iránt, s melynek hív követése s a trójai bűnbe visz-
sza nem esés (Trója ujolag fel nem építése) föltétele alatt 
engednek és engedendnek Rómának virágzást, hatalmat; 
— a negyedik, a szép művészetek által istenek előtti ked-
vességet , mint a durvaság által istenektöli megvettetést ta-
nít; — ötödik ének tartalma rokon a harmadikéval variált 
alakban; — a hatodik-ban végre hathatósan inti Horác 
honfiait az istenek tiszteletére, kiknek megvetése volt min-
den eddigi szenvedéseik kútfeje. — Megemlítem röviden, 
hogy a Ill-ik ódába szőtt felséges episod (Juno beszéde az 
istenek gyűlésében) csak az általam imént röviden érintett 
eszmék összefüggésében tartja meg gyönyörű lyrai érvé -
nyét; mely egészen elvész , ha arra gondolunk, mint né -
melyek akarnák, hogy talán a költő Augustust akarná csi-
nosan visszatartóztatni azon gondolattól, hogy az újra föl -
állítandó Trójába tenné által birodalma székét. 

És már ezen vallás-erkölcsi szempont az főként, 
melyből kiindulva bátorkodom az Egyh. és Isk. Lapok ha-
sábjain Horác körüli kedvteléseim számára egy kis tért 
kérni ki. Hadd álljanak itt magyarul a pogány ,,Múzsák 
papjának vallás-erkölcsi tanításai, a keresztyén vallás-er-
kölcsi eszmék számára szenteltetett lapban, habár csak 
imezekkeli párhuzam tekintetéből is. De talán mint Iskolai 
Lapban, a hason mértékeken áttétel megkísértése is nem 
lesz érdektelen. Én megvallom, a lyrai költészetet és mérté-
kek feléledését magyar költészetünk terén nagyon ohajta-



mind az Istenhez vezérlő je lenségek. — A makk, az óriás 
cserfa megható képet ad a gyermeknek, mily nagygyá l e -
het az emberi szellem. — A puszta kórón lehervadt virág 
a mint ismét kihajt, s szárán uj bimbókoszorú leng stb. — 
A hernyó átváltozása, a mint önalkototl koporsójából m e g -
ifjodva kikél stb. meggyőzik a gyermeket, hogy lelke hal-
hatatlan. — E ponthoz érve tanulja meg a gyermek Jézus 
nevét, ki az örök életet számunkra megszerezte , stb. 

A mily helyesen van megválogatva a tartalom: oly 
szép és fönséges a nyelv. — Mikor egyházi beszédeit volt 
szerencsém bírálni a tisztelt szerzőnek : bőven kifejtettem 
a nyelvvel való művészi bánását. — Most ugyanazt kellene 
ismételnem. Találkozhatnak, kik az előforduló magas szép-
ségeket — a gyermekre nézve igen is magasaknak, nem 
élvezhetőknek találják : de ö erre maga megfelel e lőszavá-
ban, s én részemről megnyugszom benne. — Ugy is a 7- ik 
évestől kezdve a 1 4 - i g , sőt azontúl is sokszor előveszi e 
könyvecskét az, a ki vele egyszer megismerkedett. 

S épen azon óhajtással teszem most le ismertető 
tollamat: vajha minden protestáns gyermek, vagy legalább 
iskola megismerné az t ! — Végül pedig a gyermekekhez, 
kik belőle tanulnak — nekem is van egy szóm: hogy mi-
dőn az Öreg szolga eszökbe jut, a ki ezt irta, — fohá-
szukba belefoglalják azt is, hogy az öreg szolga még s o -
káig éljen. 

Pápa, aug. 20 . 1861. Peti József. 

KÉRŐ SZÓZAT. 

Nem Oláhországból irok, de merem mondani, hogy 
az aratásra való gabonáknak e g y oly mezejéről, melyek ugy 
a nemzetiség mint a vallás érdekében nem kevésbbé figye-
lemre méltók. 

Mig Pankotára leginkább az a hir ösztönzött , hogy ott 
lakó hitsorsosink a római katholicismusra készülnek áttér-
ni : Borosebes felöl ugy értesíttetém, hogy népünk már-
már nyelvét is felejti. Amott rövid hét év alatt a hitélet f ö l -
gerjesztéséért mit vihettem véghez : arról Istenemnek n y u -
godtan számot adhatok. Mit vihetendek itt véghez n y e l -
vünknek érdekében is, ez nagyrészint tőletek függ, vallá-
sunk s nemzetiségünk szent ügyének pártfogói. 

Hogy a nemzetiség mindnyájunk előtt szent ügye itt 
nem csekély teendőre vár: mutatja az, hogy az elhagyott 
nép alig képes csak egy magyar szót is tisztán kiejteni s 
ezúttal nem is emlitve a vidék több helységein szétszórt s 
eloláhosodott hitrokonainkat, szomorú tény, hogy még ma-
gában az anyaegyházban is, e háromszáznyolcvan, ma-
gyarnak született lélek, háznépe közt sokkal könnyebben 
beszélhet románul, mint anyai nyelvén. Legszomorúbb pe-
dig, hogy oly eset is adja elő magát, mint e következő : b i -
zonyos katholika vallású nőszemély e napokban azon k é r e -

lemmel nyitott be ajtómon, hogy adnék neki cédulát, me ly -
nélfogva engedjem meg az oláh papnak, egy betegből az 
ördögöt kiűzni; mert nemcsak maga a beteg, hanem a fia 
is, és többen állítják, hogy valóban ördög volna benne. 
Kérdém : ki légyen az a szerencsétlen test ? E g y hetven-
éves reformált asszony — felelt a n ő ; s én elborzadva e 
lelki sülyedtségen prot. embereknél, alig hittem fülemnek. 
Ha a nt. szerkesztőség nem tartja érdektelennek, mit e 
tárgyban a gyülekezetnek szóltam, tán a Házi Kincstárban 
találhatna helyet. Bátorkodom azért tisztelettel ide mel lé -
kelve ezt is felküldeni. 

Ti pedig vallásunk és nemzetiségünk lelkes pártfo-
gói ! láthatjátok csak innen is, hogy mennyire mentünk a 
távol fekvő egyházak Istenbeni bizodalom rovására történt 
elhanyagolásával. Kik a moldva- és oláhországi missiora 
o ly buzgón áldoztok: oh kérlek, ne feledjétek, saját házatok 
táját is tisztán s jó karban tartani! Mert szégyenünkre 
válhatnék e mai világban azt a fizetést le irni , melyből mind 
én, mind iskolám szegény de szorgalmas ifjú tanítója nem-
csak élni, ruházkodni, de egyszersmind könyveket is s z e -
rezni tartoznánk. Örömest utánok járnék s fölkeresném én 
is az evangyéliom e vidéken szédelgő juhait; s számomra 
nem képzelhetek boldogitóbb jutalmazást, mint ha legalább 
csak egyet adhatnék is vissza egyházunk és nemzetünk-
n e k ; de a nélkülözés Ízetlen kenyere mellett csuda-e, 
hogyha a pásztor kedve, bátorsága s türelme elveszvén, ve-
szendőbe megy a nyáj i s ? 

Addig is tehát, mig az országgyűlés — melynek ki 
tudja mikor lesz erre ideje — az egyházi hivatalnokok sorsa 
javítását célba venné: különösen ti egyházmegyénknek 
lelkesült képviselői s tehetösb tagjai, vegyétek kegyes 
pártfogástok alá e kebleteken sinlö kis egyházat. Az Isten 
látja lelkünket, hogy nem annyira magunkért, mint a k ö z -
ügy szentségeért ohatjuk és kérjük gyámolitástokat. 

Boros-Sebesen, augusztus 12-kén 1861. 
Tomka Károly, Báthori Sándor, 
reform, lelkész. tanitó. 

ADAT DÉVAI MÁTYÁSRÓL. 

Több helyét ismerjük e reformátorunk működésének, 
de azt velem együtt valószínűleg sokan nem tudták, hogy 
Dévai Veszprémmegyében kádártai lelkész is volt. Ezt olva-
som dr. Rómer Floris, pannonhegyi bencés, győri fögymna-
siumi tanár és muzeumör e cimű munkájában: „A Bakony, 
terményrajzi és régészeti vázlat / ' Második kiadás, Győr, 
1860. , hol a 141-dik lapon ez áll: „A kádártai ref. g y ü l e -
kezet a hitújítás terjedésével majdnem azon korú és már 
1535-ben említtetik Dévai Mátyás, mint Isten igéjének 
itteni hirdetője." Ezen adatot a tisztelt szerző kádártai l e l -
késztársunktól vette s ez okból mint olyat, melynek hi te -
lességéről nincs ok kételkedni, és sokak előtt ismeretlent, 
jónak véltem e lap utján olvasó közönségünkkel i s 
közleni G — y . 



nám; valamint a régi classicus müveknek időről időre meg-
ujuló hü forditását is nyereménynek tartanám; miben más 
mívelt nemzetek példával mennek előttünk. Erre nézve 
szükségesnek tartom, hogy gymnasiumainkban és a bölcsé-
szeti pályán ifjaink e tárgyban nagyobb mérvben gyako-
roltassanak, mint az utóbbi években történt, — s protes-
táns intézeteink hajdani előnyét e pontban is visszaállitsuk. 
A classicus költök hü forditásábani gyakorlat nemcsak azok 
jól megértését segiti és feltételezi: de utat egyenget azok 
szellemének s alakzatának elsajátítására. — Hogy Horác 
ódáit hasonló mértéken híven fordítni át, még a sok más 
nyelvek felett e tekintetben nagy előnynyel bíró magyar 
nyelvünkre is nem épen könnyű dolog, azt tagadni nem 
lehet; de ha kétségtelen, hogy a lyrai láng az alcaeusi, saf-
íói stb. mértékek szabatos ruházatában erőteljesebben és 
magasztosabban lobog, mint jambusok, trocheusok és rí-
mek otthonkájában vagy csoszogó papucsában : az azok-
bani gyakorlat ifjaink több fáradságát bizony megérdemli. 
— Én, mint a régi iskola maradványa, hajdani rendszerünk 
nyomán e pontban is lépést teszek : s ugy látom, hogy ta-
nítványaim ily gyakorlatokra erejök feszítésétől nem ide-
genkednek. Hogy pedig azt legyőzhetetlennek ne gondol-
ják : vén Pegazusommal egy két példány-lépést csinálni 
előttük kedvem kerekedett. Megpróbáltam leforditni a mú-
zsák papjának vallás-erkölcsi ódái közül néhányat; — s 
hogy genirozva ne legyek, Virág Benedek ismeretes fordí-
tását ezúttal meg sem néztem. Én nem utánozni, nem sza-
badon, hanem az eredetihez a lehetségig szorosan alkal-
mazkodva kívántam fordítni. Mi sikerrel ? azt más itéli 
meg. És most kedves szerkesztő barátom! szíves kérésem 
az, hogy ezen kedvteléseknek, melyek talán másokban is 
hasonló, de adja Isten, hogy nagyobb sikerű kedvteléseket 
ébresztendnek fel, mi elvégre protestáns iskoláinknak nem 
válnék gyalázatjára, Egyházi és Iskolai Lapja becses ha-
sábjain helyt engedni méltóztassék. Ha hozzáértő olvasó 
e fordítást az eredetivel nyomban összehasonlítja: r e -
ménylem, hogy kedvezőbben fog kiütni. De hogy a lap 
hasábjait ennek mellékletével terheltetni kérjem: már 
ennyire nem alkalmatlankodom. Kit ily tárgyak érdekel -
nek : nem fogja restelni felütni Horacát. 

Carmin. L. III. Odiprof anum vulgus, et arceo, Favete lin-
guis: carmina non prius Audita Musarun sacerdos Vir-

ginibus puerisqhe canto stb. stb. 

Szentségtelen fajt gyűlölök és tova 
Űzök körömből. Csend legyen! Én szelid 

Szüzeknek és ifjaknak uj dalt 
Énekelek papi ihletéssel. 

A népcsoportnak kényura a király, 
De a királynak kényura Jupiter, 

Dicső gygászi győzelemmel, 
S közremegést okozó szemölddel. 

Van, a ki tágas földibe rendezi 
Oltványait. Van, kit születés ajánl, 

Ha hivatalt kér. Van kit önnön 
Erdeme s híre emelt előnyre. 

Védenc özönlik más körül. — Ámde a 
Sors kénye nem tűr semmi különbözést 

Úr s pór között, — vedrének öble 
Névre nevet vegyesen hajít ki. 

Kinek kivont kard bűnbe merült nyaka 
Felett lebeg : nem, nem szerez annak é t -

Vágyat királyi dűs teríték; 
A madarak s zene hangja sem hoz 

Szemére álmot. A puha álom a 
Mezőn lakóknak nem veti meg szerény 

Hajlékait, sem partok árnyát, 
S Tempe ölén zefirek fuvalmát. 

Ki annyit óhajt, mennyi e l é g : sem a 
Tenger zajától nem remeg az, sem az 

Arctur lementét, vagy gödéknek 
Támadatát követő vihartól. 

Sem bárha jégvész elveri szöllejét, 
S megcsalja termő birtoka, most esős 

Időt okozván fái, majd hő 
Napmeleget, vagy erős telet s zúzt. 

Tenger szorultál érezik a halak, 
Kőfal merülvén mélyire. Itt tolong 

Vájt kővel a bérlő s cselédi, 
S szárazi épületit csekélylő 

Házbirtokos. Bű s kín pedig ott terem 
Tüstént, hová csak lép be a házi ur ; 

Nem száll ki pompás csónakából; 
Lóra ha kél: vele a sötét gond. 

Ha fájdalomban sem Phrygiába' vájt 
Márvány nem enyhít, sem ragyogó piros-

Bársony ruházat, sem falerni 
Fürt, sem achaemeni illatos nedv: 

Miért emelnék uj divatú s magas 
Ajtókkal ékes csarnokot ? ah ! miért 

Adnám sabini völgyemet baj-
Lepte vagyon-halomért cserébe ? 

Hor. Carm. L. III. Ode II. Angustam amice pauperiem 
pati stb. 

v l 
Edződve éles harc szigorában az 
Ifjú tanuljon nélkülözéseket 

Eltűrni békén, s durva Pártost 
Űzze lován iszonyú dzsidával. 

)( 



Figyelmeztetés és kérelem. 
Azokat, kik jelen 1861-ik évi Prot. n a p t á r a k a t vitettek el és még 

ez ideig sem a pénzzel, sem a megmaradt példányokkal be nem számoltak, 
tisztelettel felszólítom, hogy számadásaikkal, illetőleg a pénz és a netán 
megmaradt példányok beküldésével ne késsenek. 

Dr. Ballagi Mór. 
^ i 

ADAKOZÁS. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: Mihály 2 ft. 50 kr. W o d i á n e r F., liyomdatu-
Szegedi ref. egyház 5 ft. 10 kr, gyomai ref. egyház lajdonos 5 ft. S t u 11 e r F e r e n c gyűjtött: Stul-
10 ft. Gyomaváros 15 ft. Temesvári egyesült evang. egyház ler Ferenc 1 ft. Szerk. 
10 ft. Összesen 40 ft. 10 kr. A , „ , , , , , . , .. . A tűzvész altai vegmségre jutott talyai sze-

K'ózh Török Pal. rencsétlenek számára B a l l a g i M ó r gyűjtött : 
Hollósy Mihály 2 ft. 50 kr. W o d i á n e r F., 

A tűzvész által véginségre jutott n. dorogi nyomdatulajdonos 5 ft. S t u l l e r F e r e n c gytij-
község számára B a l l a g i Mór gyűjtött : Hollósy tött: Balássy 1 ft. Stuller Ferenc. 1 ft. Szerk. 

( 1 - 3 ) Pályázat tanári állomásra. 
A győri ág. ev. gyülekezet algymnasiumába a III. és IV. osztály tanárának állomására, 

melylyel valamint az iskolaigazgatóság, ugy azon kötelezettség is egybekapcsoltatik, hogy szükség ese-
teiben lelkész urakat a szószéken pótolja, ezennel pályázat hirdettetik. 

A hivatallal járó javadalmak: tisztességes szabad lakás az evang. pap lakban; 600 ft. o. é. 
évi fizetés; 3 öl kemény és 3 öl puha tüzeló'fa. 

Pályázni kivánók kellően ellátott beadványaikat f. é. september hó 15-kéig bérmentesen 
beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt Győrött, 1861. Aug. 18-kán. A győri ág. ev. gyülekezet iskolai bizottmánya. 

Hirdftfós. 
A gyó'ri ág ev. gyülekezet tanodájában a jövő' .186% tanév f. e. september l-jével áll-be, 

a midó'n itt az ellenséges körülmények miatt egy ideig megszüntetett négy osztályú algymnasium is 
újra megnyittatik. A távolabbról jöhetők tekintetéből a gymnasiumi tanuló k felvétele és beiratása 
september 15-ig kiterjesztetik. — Az algymnasiummal tápintézet is áll kapcsolatban és egy ezen 
tanodához kötött alapítványból ösztöndij is reménylhetó'. 

Kelt Győrött, 1861. Aug. 18-kán. 
(1 — 3) A győri ág. ev. gyülekezet iskolai bizottmánya. 

E N G E L é s M A K T D E L L 0 1 V A L 
P e s t e n , E g y e t e m - u t z a 2. szám. Megjelent és kapható, ugy mint minden könyvkereskedés által, 

BÖRTÖNDALOK, 
irta Z a j zoi i i . 1. kötet ára 1 frt. o. é. 



Éltét zajok közt és szabad ég alatt 
Folytassa. Öt az ellene harcoló 

Hős fejdelem várból kinéző 
Úrneje s mátkaleánya látván, 

Sohajtson : oh ! bár a sereg élire 
Még gyenge fe l séges jegyesem bele 

Ne kötne ily arszlánba, kit vér-
Szomj dühös öldökölésre bőszít! 

Honért kimúlni kellemes és d icső! 
Ki elfut ettől, szinte halál fia ; 

Nem kedvez ez harctól remegve 
Hátra vonult puha ifju kornak. 

Erény az aljas hátrataszittalást 
Nem tűrve, szenny-folt nélkül emelkedik 

Fénypolcra — nép ingó kegyétől 
El se fogad, le se tesz hatalmat. 

Erény eget nyitván fel a halni nem 
Méltóknak, útat tör, hova más nem é r ; 

Alj-népet és a föld mocsárit 
Megveti ég fele szárnyalással. 

Hűsége díját megnyeri bizton a 
Szent hallgatás is. Nem leszek egy fedél 

Alatt, sem egy csónakban azzal, 
A ki fecsegni merészli Ceres 

Szent titkait. Megvetve az ég ura 
Gyakran gonoszt és jót vegyesen fenyít; 

A büntetés, bár sánta lábbal 
Ritka hogy elmarad a gonosztól. 

Hor. Carm. III. L. Ode III. Justum et tenacem propositi 
viruvi s a t. 

A tiszta lelkű s elveihez szilárd 
Férfit sem a nép roszra törő dühe, 

Sem kényszerítő zsarnok arca 
Nem zavar érzet ihen, sem orkán, 

Bármint dühöng a nyugtalan Adrián, 
Sem Jupiternek menykövező keze : 

Bár zúzva roskadjon le ég-föld. 
Romjai közt se fog ö remegni. 

Poliux s Heracles e nemes út nyomán 
Jutottak a menny tüz-palotáiba; 

Kiknek körükben iszsza August 
Bíbor ajakkal az égi nectárt. 

Ezen jutái be Bache atyánk! te is, 
Jármot vonatván tigriseid makacs 

Nyakával. E pályán kerülte 
Mars lovain Acheront Quirén is. 

Tetsző beszédet tartva az isteni 
Tanácsban Hera : Ilion ! Ilion ! 

Egy átkozott parázna bíró, 
S egy hona-, férjehagyott bitang hölgy 

Döntött le t éged; bátor azóta, hogy 
Isten-csaló lett Laomedon , velem 

A szűz Minerva átka folyvást 
Népeden és fejedelmiden volt. 

Már sem laconi férje-hagyott személy 
Vendége többé nem ragyog hírivei , 

Sem bajnok achivokra nem tör 
Hectori kar s priaméi fortély. 

Megszűnt a harc , mely épen azért vala 
Hosszúra nyúló, mert mi viszálkodánk; 

Ezennel én sújtó boszúmmal 
Felhagyok; üljön ölébe Marsnak 

A hős, kit annak trósi apáca szült; 
Már semmi szóm sincs ellene, hogy dicső 

Lakunkba jőjön, s égi nedvvel 
Éljen ez isteni társaságban. 

Csak hosszú tenger zúgjon el Ilion 
És Róma közt ; — a trójai faj tova 

Ős-fészkitöl kéjben uralgjon; 
Csak Paris- és. Priamusnak hamván 

Barom taposson , s kölykeiket vadak 
Bizton neveljék. A capitolium 

Ragyogva álljon, s a levert Méd 
Róma hatalma alá simuljon. 

Terjeszsze végig rettenetes nevét 
A föld határin, — közben eső vizek 

Európa partját Afrikától, 
Hol szelik, — hol dagad a kövér Nil. 

Abban mutasson lelki-erőt, hogy az 
Aranyt lenézvén , azt hiszi: föld alatt 

Jobb lenni annak, mint az ember 
Érte gonoszra törő kezében. 

A föld határin, a mi csak hátra van, 
Még hóditatlan, fegyvere érje e l ; 

Itt tűz , amott fagy-dúlta tájak 
Felkeresésibe lelje kedvét. 

De Róma harcos népe — szavam nyomán — 
Csak úgy lehessen részese e dicső 

Sorsnak, ha nem lesz, sem kevély, sem 
Tülkegyes újra emelni Tróját. 

/ 



P á l y á z a t . 

Nagy-Körösi ref. lyceumban elsó' nyelvészeti osztály tanári állomása betöltésére három 
évre ezennel pályázat nyittatik. Ezen állomás 500 o. é. forint évi djijazással van összekötve. 

A pályázni kivánók saját kezűleg irt a nagy-kőrösi ref. egyháztanácshoz intézett és 
szabályszerű bizonyitványokkal fölszerelt folyamodványaikat, melyekben életkoruk , vallásuk, 
állapotuk, a nyelvészeti osztályra nézve megkívántató képességük, s erkölcsi magukviselete igazo-
landó, a nagy-kőrösi ref. egyházgondnoki hivatalnál legfelebb 1861. évi september l-ig nyújtsák 
be. — Nagy-Kőrös, julius 28. 1861. Nagy-Körösi ref. egyháztanácstól. 

Csőd tanári állomásra. 
A losonci hat osztályú prot. egyesült gymnasiumban üresedésben levő III—dik osztályú tanszék — mely az 

első évi latin szófüzési (Synataxís) és ezzel kapcsolatban levő egyébb tanok előadására szorítkozva ötszáz osztrák forint, 
évi készpénz fizetéssel dijjaztatik — a losonci helvét hitvallású egyház részéről csőd utján betöltendő levén; mind azok, 
kik e III-dik osztályú tanszéket a kitett díjazással elnyerni óhajtják, iskolai és egyébb bizonyítványokkal fölszerelt folya-
modásaiknak e folyó 1861-diki augusztus 3 t - k é i g — mivel az ezt követő vasárnapon tartandó egyház-tanács ülésben 
fog a tanárválasztás megtörténni — Losoncra Szentpétery József, egyháztanácsi jegyző úrhoz leendő beküldésére fölhi-
vatnak, a választás e folyó 1861-diki september 16-kától számított három egymás következő évekre lévén érvényes és 
kötelező. 

Közli a losonci helv. hitv. egyház folyó 1861-diki augusztus 6-án tartatott tanácsülésből. 

Szentpétery István, ez alkalomra helyettesitett jegyző. 
— — — — — — — I — — — — 

C s ö d 
Nyittatik a nyitrai egyházmegyében fekvö-Szenic M. városi Ág. hitv. evangelika egyházban elemi tanítói állo-

másra, mely szabad lakáson és egyholdnyi földnek használatán kivül kész pénzben állandóan 168. fort. o. é. 15. pozsonyi 
m. búzát, 35. p. m. rozsot, 5. öl bükfát és a stóla s oskolabeli járulékok fejében körülbelől 150. forintot o. é. jövedelmez. 

Ezen állomásra pályázni kivánók felszólittatnak miszerint a tanítói képességöket, tót és magyarnyelv- nemkülönben 
orgonálás és éneklésbeni jártasságukat folyó év September 1 0 - i g Nt. Teszak Samu, esperes és helybeli Jelkész úrhoz 
beküldendő folyamodványaikban igazolják. — Szeniczén 1861 év augustus hó 4 -én tartatott helybeli egyházi Convent 
által. — 

Pályázat tanári állomásra. 
A helvét hitvallásuak mármaros-szigeti tanodájában a VIÍ. vagy logika -osztálynak 1 8 6 — d i k évre beállítá-

sával szükségessé lett egy uj tanári állomás betöltése. Ez állomásra pályázat nyittatik, 500 0. é. forint javadalommal, 
melyhez még 50 ft. szálláspénz (vagy e helyett egy lakszoba a tanodában, nőtlen egyénre számítva) s uti költségül a 
távolsághoz képest 2 0 — 4 0 ft. van kapcsolva. Tanszak : a klasszikus és élö nyelvek, melyekhez még a történelem is 
oda lesz kapcsolva. — Tájékozásul kijelentetik, hogy a választandó tanár első évre a III. vagy IV. osztályban fog al-
kalmaztatni. 

Jelentkezési határidő september 1 5 - k e ; a meddig a pályázók kellő okiratokkal s rövid életrajzzal felszerelt 
folyamodványaikat tanodai id. felügyelő gondnok Nánásy Lajos úrhoz küldjék be. 

Kelt Szigeten, augusztus 7-kén 1861. Várady Lajos, küligazgatósági jegyző. 

Feleifis szerkesztő » k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) t. Bt. 



Ha Trója ismét létre merülne fel, 
Ismét ama gyász sorsa kerülne r á : 

A győzve pusztító had élén 
Zeusz neje s húga magam leendvén. 

Háromszor álljon bár fel erős fala, — 
Phoebus javaltán: dőljön el annyiszor 

Argívim által, — s a fogoly nő 
Gyermeki s férje után zokogjon. 

Nem játszi lanthoz illenek ily komoly 
Dolgok! Hová törsz Múzsa ? Miért c sevegsz 

Te istenek beszédit ? E nagy 
Tárgy pici mérveiden silány lesz. 

Tatai András. 

A GYMNASIUMOKNAK AZ ÁG. EGYETEMES GYŰLÉS 
ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZERVEZETE. 

Szoros egyenlőség s merev egyformaság a mi gym-
nasiumainkban nem óhajtalik: mindazáltal mind általában 
egyházunk, mind különösen a tanuló ifjúság érdekében 
szükséges a helyi körülményeken és különös érdekeken fe-
lülemelkedő, szerves egyetemességet felállítani, mely az 
egyes intézeteknek szabályzatul és követendő zsinórmér-
tékül szolgáljon. Ez okból a következő határvzmányok á l -
lapittatnak meg : 

1) Teljes gymnasium azon iskola, mely a növendéke-
ket mind alakilag mind tartalmilag a magasabb, tudomá-
nyos képzettségre, vagyis az akadémiai és egyetemi tanfo-
lyamokra teljesen előkészíti, ugy hogy abból közvetlenül 
az akadémiára vagy egyetemre mehessenek s a theologiai, 
jogi, orvosi stb. tanfolyamokat megkezdhessék. Az ily te l -
jes gymnasium nyolcévi tanfolyamból s ugyancsak nyolc 
külön osztályból áll. A létező tanodák megtarthatják histó-
riai nevezetöket, de kell, hogy az illető gymnasiumi osztá-
lyokat a megállapított tervezet szerint rendezzék be. A 
mely létező vagy ezentúl felállítandó iskolában a teljes 
gymnasiumra megkívántató nyolc külön osztály nincsen 
meg, az szorítkozzék azon osztályokra, melyeket fentar-
tani képes, s azon tantárgyak tanítására, melyek az illető 
osztályokra nézve elŐszabvák, miszerint minden gymna-
siumban az egyes osztályok fokozata és értéke egy és 
ugyanaz legyen. Az alsó négy osztály együttvéve a lgym-
nasiumot képez. 

2) Miután a gymnasiumok lényegét tevő classicus 
tanulmányok mellett az úgynevezett reáltudományokra is 
kiváló tekintettel kell lennünk; s miután egyfelől az ifjú-
ságot rendes munkához szoktatni és elegendöleg foglal-
koztatni, másfelöl pedig a tulterheltetéstöl is megóvni kel l: 
azért a hetenkénti kötelezett tanórák számának minimuma 
és maximuma az egyes osztályokban következőleg határoz-
tatik m e g : az I. es II. osztályokban 2 0 — 2 2 ; a III., IV., V., 
és VI. osztályokban 2 2 — 2 4 ; a VI], és VIII. osztályokban 
2 4 — 2 6 óra. 

3 ) Miután tehát az alsóosztályokban hetenként 20— 
22, a felsöosztályokban 2 2 — 2 4 óránál kevesebb nem lehet, 

a tanár pedig, hogy az előadásra kellőleg előkészülhessen 
s munkáját lelkiismeretesen végezhesse , az algymnasium-
ban legfeljebb 20, s a felgymnasiumban legfeljebb 18 órai 
tanításra köteleztethető: azért algymnasiumban 5, teljes 
gymnasiumban pedig 11 tanár szükséges ; s okvetlenül 
megkívántatik, hogy az algymnasiumban legalább 4, a fe l -
gymnasiumban pedig 8, vagyis ugyanannyi rendes tanár 
legyen, a hány osztály van; s több osztályt nem is szabad 
megnyitni, mint a mennyi rendes tanár van, mivel az csak 
az ifjúság kárával és szellemi hátramaradásával történhet-
nék meg. 

4 ) Nem kívánatos, hogy a gymnasiumok száma szük-
ségen tul növekedjék s minden anyagi és szellemi erő csak 
uj gymnasiumok felállítására fordíttassák, mig az elemi és 
polgári iskolák ügye sok helyütt elhanyagoltatik. Ezért 
határoz tátik, hogy ezentúl e g y e s község csak akkor állit-
hasson gymnasiumi osztályokat, ha már kellőleg berende-
zett s elegendő tanerőkkel fölszerelt elemi iskolája, s e g y -
szersmind biztos kilátás van, hogy a megnyitandó gymna-
siumi osztályokat képes lesz a tervezet szerint berendezni 
s fentartani. A mely község tehát gymnasiumi osztályokat 
életbeléptelni akar, jelentse be az illető esperességnek vagy 
kerületnek, hogy ez a körülményeket e lőlegesen megvizs-
gálhassa s a tervezett uj gymnasium iránt határozhasson. 

5) Az úgynevezett érettségi vagyis akadémiai képes-
ségi vizsgálat megtartatik, de kell, hogy ezt egyházunk au-
tonom létege, tehát az illető superintendens elnöklete mel -
lett szabadon választott kerületi bizottmány vezérelje. 

6 ) Az ezentúl alkalmazandó tanárok kötelesek hiva-
talképességi vizsgálatot letenni, még pedig szintén egyhá-
zunk autonom létege, vagyis oly bizottmány előtt, melynek 
elnöke az egyetemes főfelügyelő, természetes tagjai a k e -
rületek elnökei, választolt tagjai tanárok s egyéb szak-
férfiak. 

7 ) A növendékek osztályozására nézve öt fokozat á l -
lapittatik meg, melyek a következők : kitűnő, dicséretes, 
kielégítő, aligkielégitö, e légte len; s melyek a következő 
jegyekkel fejeztetnek k i : E. Ie. I. Iu. 2. vagy pedig K. D. 
I,. In- 2. 

8) Át nem helyezett tanulót más intézet föl nem v e -
het felsőbb osztályba; de az ily tanuló azon intézetben, 
melyben a lefolyt évet töltötte, uj javitó vizsgálatot tehet. 

9 ) A váltakozó igazgatóság javasoltatván, határozta-
tik, hogy a patronatus vagyis az illető iskolai gyűlés az 
igazgatót három évről három évre válaszsza meg. 

10 ) Az élő nyelvek tanítására nézve határoztatik, 
hogy a magyarnyelv minden gymnasiumban kellő alapos-
sággal és kiterjedésben tanittassék, a többi élő nyelvek ta-
nításában pedig tekintet legyen a helybeli körülményekre. 

11 ) A megállapított tantárgyak osztályok és órák 
szerinti beosztását a következő rovatos táblázat mutatja ki ; 
megjegyeztetvén, hogy ezen beosztásnál az órák mini-
muma vétetett föl s ezen okból a vallástanitásra is csak 
két óra szabatott. Az 1861-iki tanári javaslatban ajánlott 
tan- és olvasókönyvek általában véve most is ajánltatnak, 
mignem célszerűbb könyvek készülnek. 

* 



Osz-
tály 

Val lás Latin 

1. 

II. 

2 óra. 
Ó-szövetségi törté-

netek, Paleszt ina s a 
szomszéd országok 
rövid ismertetése, 
ószövetségi váloga-
tott szakaszok olva-
sása, egyházi énekek 
emlékelése s a tíz pa-
rancsolat. 

2 óra. 
Uj-szövetségi törté-

netek, uj szövetségi 
válogatott szakaszok 
olvasása, mondatok s 
egyházi énekek emlé-
kelése , Luther Káté-
jából a hit, az űr 
imádsága s a szent-
ségek. 

2 óra. 
Egyházi történe-

lem , a nevezetesb 
események s az egy-
házi életre nagy be-
folyással volt férfiak 
ismertetése, kivált a 
reformatio története 
általában s hazánk-
ban. Rövid symbo-
lica. 

2 óra. 
Keresztyén hit- é s 

erkölcstan, különö-
sen sz. irási monda-
tok alapján. 

2 óra. 
Az ó-szövetség i 

könyvek részletesb 
ismertetése, a zsoltá-
rok, jóskönyvek, pél-
dabeszédek stb. válo-
gatott szakaszai ol-
vastatása; a z s idó 
nép történelme. 

2 óra. 
Az uj-szövetségi 

könyvek részletesb 
ismertetése, az evan-
gyéliumok, János, az 
apóst, cselekedetei és 
levelei válogatottsza-
kaszai olvasása s em-
lékelése . 

2 óra. 
Egyháztörténelem, 

főtekintettel az egy-
ház belső fejlődésére 
s a reformatio törté-
netére ; az ág. hitval-
lás és más symb. 
könyvek kellő ismer-
tetése. 

2 óra. 
Rendszeres keresz-

tyén hit- és erkölcs-
tan. 

4 óra. 
Olvasás s a nyelv-

anyag és nyelvbeli 
főbb formák gyakor-
lati ismertetése. 

Görög Élő nye lvek (Ma-
gyar, német, szláv) 

Földrajz és 
történelem Mennyiségtan 

5 óra. 
A nyelvtani for-

mák rendszeres is-
mertetése kellő gya-
korlatokkal . 

Sehulz Ferdinánd, 
Deák , Szepesy , 
Putschke a sárospa-
taki átdolgozat, az ol-
vasókönyvvel együtt. 

6 óra. 
Az általános synta-

xis a nyelvtani for-
mák ismételtetésével; 
kellő gyakorlatok. 
Cornelius Nepos . Ty-
rocinium poeticum. 

6 óra. 
A különös syntaxis 

az általánosnak is-
mételtetésével ; kellő 
gyakorlatok. 

Cornelius Nepos. 
Tyrocinium poeticum 
vagy Phaedrus. 

6 óra. 
Prosodia, Metrica 

s az irók olvasása 
mellett a Mythologia 
és antiquitates ismer-
tetése . Caesar, Li-
vius, Ovidii Meta-
morphoses, Elegiae. 
1 óra gyakorlatok. 

6 óra. 
Salustius, Cicero-

nis orationes, Virgi-
l ius ; az irók olvasása 
mellett a Mythologia 
és antiquitates. 
1 óra gyakorlatok. 

5 óra. 
Cicero, Yirgi l ius; 

Horatii Odae. 1 óra 
gyakorlatok, fordítás 
latinra, önálló dol-
gozat. 

4 óra. 
Cicero valamelyik 

philosophiai munká-
ja, Tacitus , Horatii 
epistolae, satyrae. 1 
óra gyakorlat, mint 
feljebb. 

4 óra. 
A szóalaktan főbb 

részei , - Lichner Pál 
nyelvtana s gyakorló 
könyve. 

4 óra. 
A szóalaktan befe-

j ezé se s a szókötés 
gyakorlati ismerte-
tése. 

4 óra. 
Olvasmányok Xe-

nophon chrestoma-
tiája vagy Demosthe-
nes könnyebb beszé-
dei s az Ilias. 

4 óra. 
Platón könnyebb 

darabjai s az Ilias 
vagy Aeschylus köny-
nyebb tragoediája. 

6 óra. 
Az alaktan fő ré-

szei a nyelvtani fo-
galmak ismertetésé-
vel , egyszerű irály-
gyakorlatok, váloga-
tott darabok tanulása 
s elszavalása. 

5 óra. 
Az alaktan befeje-

zése , elemező olva-
sás , irálygyakorla-
tok; válogatott dara-
bok tanulása s elsza-
valása. 

5 óra. 
Mondattan, eleme-

ző olvasás, irálygya-
korlatok, szavalások. 

4 óra. 
Körmondattan es 

Metrica elméleti leg és 
gyakorlat i lag, irály-
gyakorlatok, szava-
lások. 

4 óra. 
Költészettan elmé-

letileg és gyakorlati-
lag, olvasmányok,dol-
gozatok. 

4 óra. 
Szónoklattan elmé-

leti leg és gyakorlati-
lag , olvasmányok , 
dolgozatok. 

4 óra. 
A magyar iroda-

lom történelme Ka-
zinczy koráig megfe-
lelő olvasmányokkal. 
Dolgozatok, szava-
latok. 

4 óra. 
A magyar iroda-

lom története Kazin-
czy korától mostanig 
megfelelő olvasmá-
nyokkal. Dolgozatok. 

Szavalatok. 

3 óra. 
A földnek általá-

nos topographiai is-
mertetése s a föld-
rajzi fogalmak fejte-
getése. 

3 óra. 
') Rendszeresebb 

egyetemes földrajz , 
főtekintettel Euró-
pára. 

*) Ókori történe-
lem főbb eseményei 
s kitűnőbb férfiai. 

4 óra. 
Közép- és újkori 

történet, az epocha-
lis momentumok és 
kitűnőbb jel lemek 
vázlataiban előadva. 

4 óra. 
') Az osztrák bi-

rod. általános s Ma-
gyarország rész letes 
geogr. ismertetése. 

*) Magyarország 
történelme. 

3 óra. 
Ókori tör téne lem, 

különösen a görög és 
római történelem a 
népvándorlásig. 

3 óra. 
a középkor törté-

nelme. 

3 óra. 
A számolási négy 

főmtívelet egész szá-
mokkal s közönséges 
és t izedes törtekkel. 
Téralaktan. 

3 óra. 
Egyszerű arányok, 

hármas szabály kü-
lönböző alkalmazá-
saiban. 

Mértani alaktan, 
három- és sokszögek, 
térszámitás okkal. 

3 óra. 
Hatványok, gyö-

kök, a betüvetéstan 
elemei. 

A kör s ennek tér-
számitása. 

4 óra. 
Az újkor történel-

me, tekintettel az eu-
rópai miveltségre és 
irodalomra, s az eu-
rópai államok vázla-
tos statistikai ismer-
tetése. 

3 óra. 
Magyarország tör-

ténelme, tekintettel 
egyházunk történel-
mére és szerkezeté-
nek kifejlődésére. 
Magyarország vázla-
tom statistikai ismer-
tetése. 

3 óra. 
Összetett arányok, 

első fokú egyenletek 
egy ismeretlennel. 

Tömörmértan. 

3 óra. 
Algebra, a számok 

tizedes rendszere, ne-
gatív, irrationalis 
számok. 

Lapmértan. 

3 óra. 
Algebra: hatvá-

nyok, gyökök, loga-
rithmusok, első fokú 
egyenletek egy vagy 
több ismeretlennel. 

Tömörmértan. 

3 óra. 
Hátványos s hatá-

rozatlan egyenletek, 
sorok, combinatiók, 
binomi tétel, analy-
sis elemei. 

Háromszögmértan, 
az algebra mértani 
alkalmazása. 



Természettudomány Bölcsészet A hetenkénti 
órák száma 

T A R C 
• > * i 

A. 
2 óra. 

Állattan: Emlősök 
és rovarok. 

— 20 . 

* 
/ 

Az eperjesi evang. ker. collegium részéről közhírré téte-
tik, hogy e z e n intézetnél a jogi tanfolyam f. é. sept. 23-án 

ünnepélyesen meg fog nyittatni. 

A folyam két évi, következő tantárgyakkal. 

I-ső félév. 
2 óra. 

' ) Ál lat tan: Mada-
rak, halak, hüllők. 

2) Növénytan. 

20. 

Jogencyclopaedia és római jog, 
Az európai államok statistikája, 
Altalános egyházjog, . . . . 
Nemzeti gazdászat, . . . . 
Bányajog, . . • 

hetenként 6 óra. 
» 5 „ 
v> 3 , , 
•>•> 2 „ 
» 2 ,, 

Összesen 18 óra. 

II-ik félév. 
2 óra. 

Ásványtan s a ter-
mészettan vegyészeti 
része. 

Bölcseleti s államjog, hetenként 
Honunk statistikája s közjoga , 
Magyar ev. egyházjog, . . . 
Rendészet és pénzügytan, . . . 

6 óra. 
hetenként 5 „ 

v ^ ,, ^ „ 

22. 

Illik félév. 

Összesen 18 óra. 

3 óra. 
Természettan kí-

sérletekkel , csillag-
isme, naprendszer. 

22 . 

Magyar polgárjog, 
Büntetőjog, 
Poron kívüli ügyekbeni eljárás, . 
Telekkönyv, . . . . . . . 
írásbeli gyakorlatok, . . . . 

hetenként 8 óra. 
•» ^ 

2 ,, 
->-> 2 „ 

22. 

IV-ik félév. 

Összesen 18 óra. 

2 óra. 
V e g y t a n , ásvány-

tan, geognosia. 

— 24. 

Osztrák polgárjog, . . . ' . . 
Csödbeni eljárás, 
Polgári pörrendtartás, . , . . 
Criminalis pörrendtartás, . . . 
Váltójog, . . . . . . . . 
Törvénykezési szabályzat, . . . 
írásbeli gyakorlatok, . . . . 

hetenként 6 óra. 
„ 2 óra. 
i? 2 „ 
15 2 „ 

•>•> 2 „ 

2 „ 
» 2 „ 

2 óra. 
Általános állat- és 

növénytani rendszer. 

— 24 . 

Összesen 18 óra. 

Tanári személyzet. 

Glosz Károly és Sulek Gusztáv rendes tanárok. 
Kovácsy János, Vandrák András és TiHisch János se-

gédtanárok. 

\ 

6 óra. 
Természettan ma-

thematikai alapon. 

2 óra. 
Logika. 

2 óra. 
Psychologia, Ethi-

ca. 

24. 

25. 

_ • • i 
Felvétel. 

Az 1 - s ő évi folyamba felvétetnek rendes tanitvá-
nyokul mind azok, kik sikeresen, hol lehetett, érettségi 
vizsgával, bevégezték a gymnasiumi tanfolyamot; a maso-
dikba azok, kik az első folyamhoz tartozó tudományokról a 
vizsgát vagy már letették, vagy itt sikerrel leteszik. 

Kivételképen megengedtetik ez évben azoknak, kik 
itt másutt kezdett pályájukat végezni akarják, azon tudo-
mányok szabad választása, melyek eddigi kimutatott jogi 
ismereteik kiegészítéséhez szükségesek. 

A felvétel tart sept. 16-ától ugyané hó végéig. 
Eperjesen, sept. 2 -án 1861. 



ISKOLAI ÉRTESÍTÉS. 

A kecskeméti helv. hitv. főiskolában, mely a prot. au-
tonomia újból feléledésével jogszerű collegiumi állását i s -
mét folytatja, miután az 186°/t~ik iskolai évben a gymna-
sium és bölcsészeti tanpályai körébe tartozó tudományok 
hat gymnasiumi és két bölcsészeti osztályban taníttattak, — 
a jövő 1 8 6 % - i k iskolai évre nézve a felsőbb tanpálya már 
e g y évvel megtoldatván, abban a főt. dunamelléki e g y -
házkerület által harmadik évre kitűzött rendszeres bö lcsé -
szeten kivül, a kétéves jogtani pálya első évére tartozó, 
valamint a lelkészekké leendő ifjak számára a theologia 
első évében taníttatni szokott előkészítő tantárgyak is elő 
fognak adatni; — a beiratás kezdete october 1 - s ő napjára, 
az ünnepélyes megnyitás 6-ára, a nyilvános tanítások meg-
kezdése 7 - é r e levén kitüzetve. — Kelt Kecskeméten, sept. 
9 - é n 1861. 

Az iskolai igazgatóság üléséből. 

A helv. hitvallásuak pesti gymnasiumában a jövő 
1 8 6 y a - i k iskolai évi beírások october 1 - s ő napján; az i s -
kola ünnepélyes megnyitása isteni tisztelet tartásával 6-án 
a rendes tanítások pedig october 7 - é n kezdődnek. 

Pesten, september havában 1861-ik év. 
Gönczy Pál, igazgató. 

DEBRECENI H. H. FŐISKOLA. 

A tiszántúli h. h. főtiszt, egyházkerület folyó 1861-ik 
évi april 16, és 17- ik napján tartott közgyűlésének 62. s z -
a. határozata alapján ezennel közzététetik, mikép a debre-
ceni h. h. főiskolában a legközelebbi october hónapban 
bekövetkező 1 öe1^—iki iskolai évben, a jogtudományok 
rendszeres és egész kitérjedésbeni tanitása, a tanulmányi 
rendre nézve tett oly intézkedés mellett megkezdetik, mi-
szerint a jogtanulmányok két évi tanfolyamra osztva bevé -
geztetnek. 

Mindkét évi tanfolyamban az előadások folyó évi 
october hónapban kezdetöket veendik, mire a t. c. szülök 
és gondnokok figyelme tisztelettel fölhivatik. — Kelt. D e b -
recenben, sept. 4 - é n 1861. 

A felügyelőség. 

A nagykőrösi helv. hitv. egyháztanács ezennel köz-
hírré téteti, hogy Lyceumát a lefolyt 18G°/t iskolai évben 
az 1848 előtti állapotra már részben visszahelyhette, a 
mennyiben a két éves bölcsészeti pálya tudományait abban 
tanittatá ; a jelen 186V2 iskolai év october 1 - ső napján pe-
-dig a visszahelyezkedést egészken teljesiti, a mennyiben a 
íharmadik éves bölcsészeti tanfolyamatot oly irányban nyit-
tatja meg, hogy az ifjak ebben az első éves theologiai és 
első éves jogi pályákat végezhessék. 

Az igazgatóság. 

A NÉMET NYELV TANÁRAIHOZ. 

Német nyelvtanomból eddig mintegy 8 ezer példány 
van a közönség k e z é n ; mindamellett azt tapasztalom, hogy 

sokaknál nevezett munkám iránt egy kis tévedés forog fen, 
mit igazitni ezennel bátorságot veszek magamnak. Ugyanis 
müvem 3 első kiadásának fogyatkozásait belátva, egészen 
újból dolgoztam munkámat s kiigazitám a hiányokat, ugy 
hogy a negyedik kiadás sajálképen nem folytatása a rég i -
nek, hanem egy uj mü, melyet azok nem ismernek, kik az 
előbbi kiadásokat tartják szem előtt. Tisztelettel kérem 
azért az illető szaktanárokat, az intézetek tulajdonosait és 
igazgatóit , hogy szíveskedjenek nevezett 4-ik kiadású né-
met nyelvtanomat becses figyelmöltbe venni. 

Ballagi Károly. 

JELENTÉS. 

A miskolci ág. hitv. evangy. algymnasium elöljáró-
sága által a t. közönségnek s az illető szülőknek tudomá-
sukra adatik, miszerint a helybeli egyház, keblében létező 
tanodáját, mely 1 8 5 4 - i k évig mint 6 osztályú gymnasium 
állott fen, jelen évben teljes 4 osztályú gymnasiummá 
ugyanannyi rendes tanárral alakítván át, a rendes tanitás 
sept. 9 - é n veendi kezdetét. Az átalakítás szorosan az ez 
évi egyetemes gyűlés által szentesitett rendszer szerint tör-
tént A tanoda mellett létezik tápintézet is, melyben a nö-
vendékek ebédre és vacsorára két-két tál étellel s kenyér -
részlettel igen jutányos áron .láttatnak el. Miskolc, sept. 
3-án 1861. Az igazgatóság_ 

Egy müveit angol család, je lenleg Pesten lakván, k í -
vánna 4 — 5 tanuló fiúnak, leginkább 1 2 — 1 5 éveseknek szál-
lás és tartáson kivül, az angol nyelvben is oktatást adni; 
ezen családban az angol nyelven kivül a francia, magyar 
és német nyelv is tökéletesen beszéltetik. Tudakozhatni 
Terézváros, Síp-utca 3- ik szám 2-ik emeleten 

Egan James tanár urnái. 

Egy tapasztalt nevelő és országszerte ismert 
gyermekbarát, kinek gyermekiratai a legjobbak 
közé tartoznak e nemben, jelenleg állomás nél-
kül levén, alkalmazást keres. A többit megtud-
hatni szerkesztőségünknél. Ballagi Mór. 

I G A Z l T Á S. 

A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 35-dik s z á -
mában, az ág. hitv. bányakerület egyházi közgyűléséről 
szóló tudósításban két értelemváltoztató hiba maradt benn. 
Az első szerint t. Veress P. ur, egyházkerületi felügyelőnek 
van mondva, holott nógrádi esperességi felügyelő. A máso-
dik tévedés az, hogy nein a fenntisztelt Veress P. ur, mint 
a tudósításban áll, hanem t. Dessewfíy Ottó kerületi felü-
gyelő ur nyitotta meg a gyűlést s elnökölt azon első nap, 
s csak a gyűlés következő napján, midőn parancsoló kö-
rülmények miatt el kelle távoznia, nyerte a gyűlés elnök-
ségét azon rendben, a mint a tudósításban áll. — A törté-



neti hűség- tekintetéből, felmerült kívánatra is, ezt szüksé-
gesnek látjuk megjegyezni . Szerkesztőség. 

ADAKOZÁS. 
Az év elején közöltük volt, hogy az ó-morovicai 

egyház a gr. Ráday-féle könyvtárhoz adakozott 50 krt; 
ez oda igazítandó, hogy nem 50 krt, hanem 50 ftot. adott. 

Szerk. 
A tűzvész által károsult N.-dorogi község részére : 

a szeghalmi ref. egyház 5 frt; tiszt. Tatár János leik. 1 

frt; mélt. Zsivora György föisp. 25 frt; Jánossy Károly ur 
5 frt; özv. Zoltay Ferenené 50 krt; Dávid Mihály izr. 25 
kr. — Összesen 36 frt 75 krt. 

A tűzvész által károsult tállyai község részére: A 
szeghalmi ref. egyh. 5 frt; tiszt. Tatár János leik. 1 f r t ; 
mélt. Zsivora György fŐisp. 10 frt; Jánossy Károly ur 5 
frt; ( a z egyháznak 2 frt 50 kr; a többi égetteknek 2 frt 
50 k r ) ; özv. Zoltay Ferenené 50 kr; (az egyhaznak 25 
k r ; a többi égetteknek 25 kr ) ; Dávid Mihály izr. 50 kr; 
(az egyháznak 25 kr; a többi égetteknek 25 k r ) ; ö s sze -
sen 22 frt o. é. ' Szerk. 

Figyelmeztetés és kérelem. 
Azokat, kik jelen 1861-ik évi Prot. naptárakat vitettek el és még 

ez ideig sem a pénzzel, sem a megmaradt példányokkal be nem számoltak, 
tisztelettel felszólítom, hogy számadásaikkal, illetőleg a pénz és a netán 
megmaradt példányok beküldésével ne késsenek. 

Dr. Ballagi Mór. 
HIRDETÉSEK. 

A PROTESTÁNS KÉPES NAPTAR 
1862-ik évre 

m á r m e g j e l e n t . 
Szerkesztette és kiadta Dr. Ballagi Mór tanár. Nyolcadik évfolyam. Bolti ára 50 kr. o. é. 

Következő tartalommal: 
I. Naptár. — II. Jeles egyházi férfiaink képtára életirásokkal: 1) Antal János volt ref. 

püspök, 2) haubner Máté}superintendens, 3j Palóczy László, 4) Gr. Teleky László, 5) Szentivá-
nyi Márton, 6) Vay József. — III. Az uj év napján, költemény Tolnai Lajostól. — IV. A ma-
gyar protestáns egyház rövid történetének folytatása, vagy „a protestánsügyi pátens törté-
nete a) az egyház és az állam, b) a magyar prot. egyház állapota 1848 után, c) a Hay-
nau-féle rendelet, d) a prot. egyház jogainak tökéletes megsemmisítésére célzó intézkedés, e) 
a bizalmi férfiak Bécsben, n) a sept. í-ó'i nyílt parancs és az ezt követett ministeri rendelet, g) a 
császári nyilt parancs fogadtatása, h) a pátens visszavételét s a magyar prot. egyház régi 
jogait sürgető feliratok szelleme, i) gróf Thun oktatásügyi minister levele, k) a nyilt parancs megki-
sérlett foganatosítása, 1) az engedélyezett időn tul tartott egyházkerületi gyűlések, m) az egyház-
kerületi küldöttség Bécsben,) a január 10-iki ministeri rendelet. — V. Enyhülés, költemény Arany 
Jánostól .VI. A. g. . . . i egyházfi, beszély. — VII. Az öreg hárfás, költemény Szász Bélától. — VIII. 
Könyvészeti kalauz az okulni kívánók számára. — IX. Egy vén fához, költemény Rácz Miklóstól. — 
X. Házi tanácsadó gazdák és gazdasszonyok számára. — XI. Karácsonyi ének, költemény Székács 
Józseftől. — XII. Balvélemenyek a térmészet országaiban, L. V.-től. — XIII. Honfidal, költemény 
Bajzától. — XIV. Az ember és viszonya a természethez. — XV. Hajnali kakasszóra, Dobos János 
gyermekimáiból. — XVI. Kalászok a nevelés és oktatás mezejéről. — XVII. Jeles mondatok.— 
XVIIII. Adomák. — XIX. Az erdélyi kölcsönösen biztosító magyar társaság. — XX. Protestáns 
egyházi és tanodái tiszti-névtár — XXI. Közönséges vásárok Magyar- és Erdélyországban. XXII 
Hirdetések. 

G-yiijtőknek 10 példányra 1 ingyenpéldány, ha innen vitetnek el a példányok, 2 ingyen-
példány adatik. Szerk. 



Sárospatakon épen most jelent meg és RÁTH MÓR-nál 
Pesten kaphatók: 

G Ö R Ö G N Y E L V T A N 
KRÜGER K. W. és mások után 

Késziték FINKEY JÓZSEF és SOLTÉSZ FERENC, 
gymnasiumi tanárok. 

Teljesen átdolgozott kiadás. 
Ara t forint 60 krajcár. 

PHAEDRI AUGUSTI LIBERTI 
FABÜLAE AESOPIAE 

CUM NOTIS 

Ára 50 kr. 
Szinte Ráth Mórnál kaphatók: 

Az állattan vázlata. Algymnasiumok számára 1859. 84 kr . 
A növényország természetrajza. Pokorny után. Algymnasiumok számára. 1856. 54 kr. 
Ásványtan. Stocker után. Algymnasiumok számára. 1856. 70 kr. 
Görög-magyar szótár. F ű z v e . 4 f t . 50 k r . 
Keresztyén Egyháztörténet. Felgymnasium számára. 1857. 50 kr. 
Keresztyén Erkölcstudomány. Felgymn. számára. Sárospatak 1853. 50 kr. 
Latin nyelvtan. Alsó és felső gymnasiumi osztályok használatára. Dr. Putsche Ká-

roly Eduárd után. Első rész: Alaktan. S.-patak 1859. Második kiadás 70 kr. 
Második rész : Szófüzés. 77 kr. 

Latin-magyar, és Magyar-latin fordítási példák a classicus Írókból a g y m n a s i u m 
I - ső osztály számára. 54 kr. 

Német olvasó-könyv. Gymnasiumi alsó és középosztályok számára. Sáros-
patak 1859. 1 ft. 20 kr. 

C. Cornelius Tacitus de situ, moribus et populis Germanie, Item Julii Agricola 
vita. 1852. 21 kr. 

C. Julii Caesaris de bello gallico commentariorum libri VIII. 1852. ára köti. 35 kr. 
„ De bello civili commentariorum libri tres. Quibus accedunt libri. A. Hirtii 

de bello Africano, Alexandrino ethispaniensi 1852. ára kötlen 34 kr. 
A hittan vázlata. Felgymnasium számára. 1854. ára 60 kr . 
Somossi István. O-kor történetei. F e l g y m n . s zámára . 1852 . á r a k ö t l e n 70 k r . 

Középkor történetei. 1857 . 70 k r . 
JJjkor történetei. Felgymn. számára, ára 1 ft. 5 kr. 
Világtörténet. Algymnasiumok számára, ára 1 ft. 10 kr. 

Zsarnay Lajos, Ker. erkölcstudomány, papi hivatalra készülű tanítványai 
számára. 1854. 1 ft. 5 kr. 
Paptan, papi hivatalra készülő tanítványai számára. 1 ft. 60 kr. 
Apologétika. 95 k r . 
Bibliai bevezetés. Köt len . 50 k r . 

Felelős szerkesztő s k i a d ó : D r . B a l l a g i M ó r . 

Pest, 1861. Nyomatott Enge l és Mandellonál , ( E g y e t e m utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz mellékelve v a n : Ráth Mór, Iskolai könyvek hirdetése. 



PROTESTÁNS 

OLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D Ó -

h i v a t a l : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F I Z E T E S Z D I J : 
He lyben : 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 

cb. 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. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

KI VAN AT 0 S - E , HOGY A MAGYARHONI 
EVANGYÉLMI SUPERINTENDENSEK AZ 
ORSZÁGGYŰLÉSEN ÜLÉS ÉS SZAVA-

ZATTAL BÍRJANAK ? 

Nem első teszem fel a fencimzett kérdést. A 
többek között már Klein ,,Tentamen Juris Eccle-
siastici Evang. A. C. addictorum in Hungaria"' 
cimü igen becses könyvének LX. §-ában e kér-
désre igy felel meg: „Cuncti boni vovent, ut Su-
perintendentes pro Comitiis Regni, quemadmo-
dum Episcopi Graeci ritus non uniti, vocentur. in 
eis sedem et vocem habeant, ac Ecclesia Evange-
lica quoque in iisdem condigne repraesentetur. 
Anno 1791 facile hi favores obtineri potuissent. 
Nec Ecclesia ideo ad incitas redigetur, si quisque 
Coetus sacer pro nobili hocce scopo, paucos ali-
quot florenos contulerit." 

L^gyancsak az ez idei március hó 19-én 
Pesten egybenült ágost. hitv. evang. középponti 
bizottmány által készült törvényjavaslat A. alatti 
1. pontjában ennek — ámbár csak feltételes kí-
vánatossága szinte elismertetik e következendő 
szavakban: ,.Hogyha a más hitfelekezetek főpap-
jai az országgyűlésen ülés és szavazattal birnak, 
ugy ezen jog gyakorlatába helyeztessenek be az 
ő püspökeik is.u 

Miután ezen törvényjavaslat általában s igy 
a kérdéses pont is az országgyűlésének közbe-
jött szétoszlatása következtében, legalább ezen 
mi — épen akkor egybenült dunántuli kerületi, 
s az azt nyomban követte egyetemes gyűlésében 
nem lőn tárgyalva, illetőleg boldogabb időkre 
elhalasztva, nem fog talán ártani, ha legalább 

akkorig is, az egyházmegyének, vagy akár est' k 
egyeseknek e pont felőli nézeteik jutnak k ö z t u -
domásra; mit is részemről ezennel teendő vagyoL. 

A tolna-baranya-somogyi egyházmegye — 
melynek kebelében — mellesleg legyen emlitve, 
— az uri rendűek kevesen, s ezek is — mert a 
törvényjavaslat a gyűlés másodnapján este felé 
lőn tárgyalva, csak egy helyettesitett elnök által 
lévén képviselve, hol tehát a hozott határozat 
egyenesen csak a jelen volt lelkészek egyértelmű 
meggyőződésének kifolyásául tekinthető, — a 
kérdéses pontra nézve tagadólag válaszolt, mint 
azt jegyzőkönyvének ide vonatkozó 33-ik pontja 
mutatja, mely is szóról szóra igy hangzik: „A 
törvényjavaslat A. alatti 1. pontját illetőleg a 
gyűlés megemlékezvén Lrunk ama mondásáról: 
,.Az én országom nem e világból való,u — to-
vábbá meggondolván, hogy a superintendensi hi-
vatalnak, mint olyannak nem világi törvények 
hozása, hanem erkölcsi téren működés legszen-
tebb feladata: ugyanazért superintendenseinket 
mint superintendenseket, az országgyűlésen látni 
nem óhajtja, annál kevésbbé, mert valamint egy-
részről hálával kell elismernie, hogy egyházunk 
érdekei — kivált az ujabb korban, a honnak nem-
csak protestáns, de az igazság mellett buzgó ka -
tholikus atyái által is erélyesen támogatva és 
védve voltak; ugy másrészről reményli, hogy az 
igazság és méltányosság utján egyházunkat meg-
illető jogokat a korszellem és közvélemény jövő-
ben is kivívandj^k."* 

Szabadjon ehhez hozzáadólag közlőnek még 
saját legjobb meggyőződésén alapuló nézeteit i^ 
egy kissé bővebben kifejteni. En s hiszem velem 
együtt többen, — legkiváltképen azon „más hjígsr 



felekezetek főpapjai" a törvényjavaslat kérdéses 
pontjának már indokolásával se lehetünk meg-
elégedve. Az mondatik t. i. benne „Hogyha a 
más hitfelekezetek főpapjai az országgyűlésen 
ülés és szavazattal birnak, ugy az ő püspökeik is 
helyeztessenek be ezen jog gyakorlatába.'' — 
Ha ugyanis itt tisztán csak valami közjogról 
volna szó, semmi ellenvetésem sem lenne ellene. 
De miután tudvalevő dolog, hogy a más hitfele-
kezetü — nevezetesen a róm. kath. főpapok az 
országgyűlésen mint praelatusok, mint kiváltsá-
gos főrendek, mint királyi adományozas utáni 
nagy földbirtokosok birnak ülés és szavazattal: 
a magyarhoni evangyélmiak pedig praelatuso-
kat egyházterületökön nem ismernek, előjogokat 
s kiváltságokat pedig a mint nem követeltek 
soha az egyház- ugy nem egyes tisztviselőik 
számára, — sőt elvök megtagadása nélkül nem 
is követelhetnek olyanokat; de meg uradalmakat 
sem kellvén az evangelikus superintendenseknek 
ott képviselni: világos, hogy már maga ez a kö-
vetkeztetés tévesztett és hamis. 

r 

De'én ily előjog elnyerése végetti fellépését 
• az egyháznak nem tartanám azonfölül a jelenben 

még időszerintinek sem, — nem célérés esetében 
n y e r e s é g e s n e k , sőt az egyházra nézve következ-
ményeiben még károsnak is. 

Nem tartom pedig időszerintinek nem azért, 
mivel a jelen körülmények közt — célérést ille-
tőleg, — kevesebb kilátásunk lenne, mint Klein 
szerint 1791-ben volt volna; — mert hinni akar-
nám, hogy legalább pro nunc — hahogy kopog-
tatnánk, — még a Reiehsrathban is szivesen lát-
nák superintendenseinket: — hanem — mert 
egyházunkat azon gyanúnak még árnyékától is 
meg akarnám óvni, mintha mi is azon követelő 
hazai nápcsoportozatok sorába tartoznánk, kik 
a nemzet jelen megnehezült állapotát privilégiu-
mok kicsikarására akarnók felhasználni; de még 
azért sem tartanám idöszerintinek, vagy igazab-
ban mondva korszerűnek, mert a helyzet 1791 — 
1848-ig roppantul megváltozott, oly igen pedig, 
hogy a mi akkor — legalább hasznosság tekinte-
téből lehetett volna elfogadható, ma már ily 
előny sem ajánlja azt, — a mennyiben t. i. álta-
lános népképviselet mellett — privilegizált rendi 
képviseletnek nagy jövendőt, azaz a törvényho-
zásba való nagy befolyást alig ígérhetni. S igy 

fellépésünkkel még a legjobb esetben is elkéstünk 
volna, azaz hogy post festa kopogtatnánk. 

De még másodszor, — az egyháznak ilye-
tén, inkább csak látszólagos képviseltetését még 
nyereségesnek sem tartanám. — Ugyanis a je-
lenleg egész Európát áthatotta korszellem, — 
melynek befolyása elől még Török- és Oroszor-
szág sem zárkózhatnak egészen el, — jóformán 
mindenütt a jogegyenlőség és a szabadság felé 
gravitál. — Hogyhogy hihetnők, hogy a vallás-
egyenlőség és viszonosság — úgymint a szabad-
ságnak épen legnemesebb része, — melynek ha-
zánkban már az 1791-iki, akkor még csak rendi 
országgyűlésen, mind az alsó- mind a felső táblá-
nál oly nemeslelkü és minden előitélet nélküli 
elöharcosai voltak még a többséget képező róm. 
katholikusok között is, — hogy hazánkban — 
melynek törvényhozása már 1848-ban kimondta 
a vallásegyenlőség és viszonosság elvét, — egy 
népképviselet alapján alakult országgyűlés ezen 
elvnek az élet minden egyes mozzanatai és rész-
leteiben való keresztülvitelét annak idején elmu-
laszthatná ? —- Már pedig én sokkal dicsősége-
sebbnek s a nemzeti közvéleménv tekintetéből 
még annyival előnyösebbnek is tartom, lia a val-
lásegyenlőség és viszonosságnak kiküzdését ezen 
uralkodó s a szó legteljesebb értelmében evan-
gyélmi korszellem, — s az ezen korszellem által 
áthatott — fellelkesült nemzeti képviselettől vár -
juk, mint ha azt — habár csak részben is, — egy 
privilegizált főpapi — s ugyanazért mert ilyen, 
— korunkban nem igen kedvelt — nem szivesen 
látott befolyásnak köszönnok. 

De én harmadszor ezen előjognak superin-
tendenseinkre való átruházását következményei-
ben az egyházra nézve még károsnak is tar ta-
nám. E's pedig nem azért, mert talán attól fél-
nék, mintha ily főrendi kitüntetés következtében 
azonnal valami hierarcliicus válaszfal emelkednék 
superintendenseink s az egyház közé, — nem is 
mintha a köztök s a felügyeletük alatti lelkészek 
közt ekkorig fenállott „primus inter pares'4-féle 
szép protestáns testvéri egyenjogúságon alapuló 
viszonynak — felbomlásától tartanék j — mert 
ámbár a történet után indulva, egyik másik 
atyánkfia azt mondaná is Phaedrussal „vestigia 
terrent," azért is hát ,,principiis obsta"; én ily 
félénk s gyanakodó ember nem lennék; — én 



először is tökéletesen megbíznék jelenlegi super-
intendenseinknek az egyház szabadságáért csak 
imént folytatott nehéz harcban megpróbált tiszta 
protestáns jellemök-, igaz evangyélmi papi ér-
zületökben ; én továbbá a magyarhoni evangyél-
miak által nyiltan bevallott s elfogadott általá-
nos papság eive, — presbiterialis-synodalis szer-
kezetünk s azon nyilvánosság mellett, — mely 
nagyobb mértékben Európa egy protestáns egy-
házában sem gyakorolja hatalmát, — bármi hie-
rarchikus kísérletet nevetséges valaminek, ugy 
szinte vak rémnek tartanám az attól való félel-
met ; — de még többet mondok: én tökéletesen 
megbíznám evangelikus lelkészeink nagy ré-
szének minden hierarchiától irtódzó öntudatos 
jogérzetében , szabadságszeretetében, miszerint 
bármi hatalmi túlterjeszkedést u. m. legköze-
lebb az ő önállásuk ellen intézett támadást, 
— egész nemes és méltó indignatióval épen ők 
fognák legelsők visszautasítani: hanem azért nem 
tartanám kívánatosnak, sőt épen károsnak, ha 
superintendenseink az országgyűlési ülés és sza-
vazat jogával felruháztatnának, mert — és itt bo-
csánatot kérek, hogy több okaimat nem irom ki, 
— mert — miként a tolnai indokolás is nyíltan 
kiemeli, tartanék legközelebb attól, hogy super-
intendenseink a tisztán világi ügyekbe, — főpász-
tori missiójok rovására csakhamar oly igen bele-
merülnének, hogy én az egyház beléletére innen 
háramlandó veszteséget semmi azon a téren ál-
talok eszközlendő bármi nagy nyeremény által 
sem gondolnám kipótolhatónak. 

Kell-e ezek után még mondanom, hogy su-
perintendenseink — apostoli szerény állásuk mel-
lett egy oly magasrangu, gazdag és külső fény-
től csillogó hierarchia környezetében, ugy is 
mint szerintük plebejus papfaj. — miért különben 
— megemlékezve az apostolok és reformatorok-
tóli származásukra;; nincs okuk pirulni, — hogy 
mondom superintendenseink előreláthatólag nem 
is igen szívesen látott, legfeljebb csak tűrt ven-
dégekül tekintetnének, kik ily környezetben ma-
guk sem igen éreznék magukat otthonosoknak; — 
hogy mint demokrat elem képviselőinek nem le-
het, nem szabad magukat feltolni egy társaságba, 
hol egyenjogúságuk úgysem ismertetnék el, s hol 
akár politikai képzettség-, akár a szám egyenlőt-
lensége tekintetéből anélkül is csak igen aláren-

delt szerepet játszanának ; — hogy superinten-
denseink — midőn jelenlegi — az igaz hogy sze-
rény és korlátolt — de mindenesetre egy oly ál-
lást — melynek alapja az egész keresztyénvilág-
tól elismert szent törvénykönyvben van letéve, 
melynek tehát jogcíme kétségtelen, melyet a köz-
vélemény támogat, a korszellem emel, mely sem-
minemű természeti vagy közjoggal nem jöhet — 
sem most — sem soha legkisebb összeütközésbe, 
melyhez még az irigység sem férkőzhet, — hogy 
midőn ezen jelenlegi szerény állást — egy pol-
gár ilag, az igaz, hogy magasabb, fényesebb állás-
sal cserélnék fel, — aligha nem nemes önállásuk 
- függetlenségük egy részét kellene csere fejében 
oda adni, — már pedig ez hozzájok nem lenne 
méltó, de még az általok képviselt egyháznak is 
csökkentené a tisztességét ugy be- mint kifelé! 

Mindezen elősorolt okoknál fogva én ezen 
eddig is nélkülözött — a jövőben még kevesebbet 
igérő s egyszersmind egyházelvellenes előjognak 
megadását sem most, sem a jövőben nemcsak nem 
sürgetném: ellenkezőleg még ha önszántából kí-
nálná is meg vele az országgyűlés az egyházat, én 
azt részemről tiszteletteljes köszönet mellett 
ugyan,—de egész határozottsággal visszauta-
sít and ónak vélném ! 

Dixi, et salvavi animam meam ! Ámen. 

SZÓZAT AZ E. E. E. GYÁMINTÉZET ERDEKÉBEN. 

Nemes Sáros-Zemplén egyázmegyei evang. e g y -
házak ! 

Folyó évi junius hó 18-án Eperjesen tartott esperes-
ségi gyűlésünkön, mi alulírottak egyházmegyénkben az 
egyet , evang. egyh. gyámintézet ügynökeiül megválasztat-
tunk. — Kötelességünk e téren az, hogy magunkat, e g y -
házmegyénk községeivel a begyűjtendő pénzek iránt köz -
lekedésbe, — de nemkülönben a Pesten székelő e. e. e. 
gyámintézet központi bizottmányával érinlkezésbe tegyük. 
Ebbeli kötelességünk második pontjára nézve szegényebb 
egyházaink oda utaltatnak, hogy külsegélyérti folyamod-
ványaikat alapos indokokkal támogatva hozzánk küldjék, 
hogy mi azokat annak idejében, — különösen nagyt. fő -
esperes és felügyelő urak ajánlataival támogatva, az illető 
helyre szolgáltathassuk. 

De ki orvosi segélyt igénybe venni vél, nem kell e 
annak mindenekelőtt életének némi jeleit adni ? Tegyük 
ezt mi is nemes egyházak! Kövessük e részben is szentsé-
ges Istenünknek példáját, ki magasztos lételének jeleit j ó -
téteményekben nyújtja! Kövessük különösen ott, hol szent-
egyházunk oltárára áldozhatunk ! 

* 



De nem hivatunk e fel jótéteményezésre Istenünknek 
természettörvényei által is ? Nézzétek, miként csörgedez 
a már kiapadó-félben álló kis csermelynek vize is patakba, 
s miként siet ez több forrásnak felvett vizével a folyóba, 
és a folyók nem olvadnak-e végtére nagy tengerbe ? S 
miért pontosítja igy össze az ur e vizeket a világnak e nagy 
medencéjébe ? Tán azért, hogy ez által a tenger medrének 
szolgálatot tegyen, avagy hogy e tágas mély ürt betöltse? 
Nem-e inkább azért, hogy ez által is a világban minde-
nünnen jelentkező reciprocitási törvényt fentartsa ? 

Nem tölti-e be az Ur a nagy tengereket oly célból 
vízzel, hogy azok ismét a nap melegének segedelmével 
magukból gőzöket fejleszszenek, — a gőzök meg magasba 
emelkedve felhőkbe olvadjanak, s ezen alakban a föld s o -
vány vidékeire vonuljanak, s ott lehulló vízcseppek által 
az elapadt forrásoknak vizet, s az ellankadt növényeknek 
uj lendületet nyújtsanak ? . . . De ezen reciprocitási tör,-
vény ereje az ellentétből is kitűnik. Tagadják csak meg a 
kis források vizüket a patakoktól, hová lesznek ezek, hová 
a folyók, hová lesz a tenger, hová lesz gőzök és felhők 
hiányában az egész természet ? Nem le sz -e mind ez az 
enyészet martaléka ? 

Már most alkalmaztassuk ezen okoskodást magunkra. 
Ekképen felhozott apadó-félbenálló források s ellankadt nö-
vények vagyunk mi, . . . nemes, de mostoha körülmények 
miatt szegény sáros-zemplénmegyei ágost. hitv. evang. 
egyházak. A minket éltető tenger lesz jövőben az e. e. e. 
gyámintézet, ha mi segedelmünket tőle meg nem vonjuk. 
Ez intézetből a rokon szeretet- és szegénységünk iránti 
részvét napja által kifejlesztetnek majd számunkra a menny 
áldáscsepjei, melyek bennünket lankadtságunkban felvidí-
tanak, s a végképi elapadástól megóvnak.—Adjunk tehát ezen 
intézetre, ha élni akarunk, . . . de tudjuk egyúttal, hanem 
adunk,mostoha körülmények közt elsatnyulunk,vagy egészen 
elveszünk. Mitől óvjon meg minket mennyei szent atyánk ! 

S itt, hogy ezen őszinte testvéri szózatunk nagyobb 
sikernek örvendhessen, megernlitendőnek véljük a szentírás-
nak Máté Y-ik része 45 v . -ben foglalt eme szavait: „Isten 
fel hagyja jönni napját a jókra és gonoszokra, és esőt ad az 
igazaknak és hamisaknak." Taglaljuk csak kissé a szentírás-
nak eme mondatát. Hol van a legtöbb gonoszság, hol uralg 
a sok hamisság? Ott, hol az evangyéliom kellőleg nem hir-
dettethetik.—S mi nyújt gátot az evangyéliom kellő keze lé-
sének ? Nemde az egyházi tanítással foglalkozó hivatalno-
kok hiánya, s a templomok és iskolák rosz karhani fenál-
lása ? — És mi szüli-e hiányokat? Legtöbb esetben a sze-
génység , nyomor és inség. 

Itt önként a szentírási napban és esőben az e. e. e. 
gyámintézetre ismerünk. — Ezen intézet rendeltetésénél 
fogva löveli sugarait ép az ily körülmények miatt legmos-
tohább egyházakba, hogy ezek az evangyéliom melege és 
világa mellett újra felüdülhessenek — s meghozza nekik 
esőjét, hogy áldásthozó csepjei által, minden akadály mel-
lőzésével, keresztyéni szellemben tovább épülhessenek. — 
Nyújt módot a jóknak, hogy ezek, dacára a mostoha kö -
rülményeknek, a jóság ösvényén bizton haladhassanak; 

meggyújtja mennyei világát a gonoszok előtt, hogy ezek, 
ennek világossága mellett, dacára az ádáz sorsnak, jobb 
útra térhessenek; ad esőt az igazaknak, hogy ezek, viszon-
tagságok közepett is, az igazságban gyarapodhassanak; s 
végre elözönli útját a hamisaknak, hogy ezek ez uton to-
vább ne mehessenek. 

Ezen intézet Istennek küldött angyala, hogy az elha-
gyottakat felkeresse, a bágyadtakat edzze, az e lcsüggedte-
ket vagy tán már kétségbeesetteket Isten és önnön ma-
guk iránti bizalomra serkentse, ösztönözze. 

Ezen intézet Krisztus Urunknak, mint főpásztorunk-
nak hü szolgája, hogy általa Esaiás 34. r. szerint — „az e l -
tévedt juhokat visszakerithesse, az elrettenteket e g y b e -
gyüjthesse, a megsebesülteket bekötözhesse, a gyengéket 
erősíthesse, az erősöket bátoríthassa." 

Ezen intézet Üdvözítőnk népének hazánkban m e g t e -
lepedett gyarmata, mely munkásainak nyujl módot, hogy az 
Urnák, még imitt-amott kopár, műveletlen földjét kellőleg 
szánthassák-vethessék és az aratás napjára előkészíthessék. 

Ezen intézet kiküldi, illetőleg segélyezi Krisztus 
Urunk szőlőmüveseit, hogy azok Úrnak szőlejében pusztu-
lásnak indult tőkéket gyámolithassák, s a már elpusztultak 
helyeit frisekkel pótolhassák s az Úrnak szőlejét bő szüret-
ben nevelhessék. 

Ezen intézet gondoskodik arról, hogy Krisztus Urunk 
lakadalini asztalánál mindannyian, — a bénákkal, vakok-
kal, süketekkel és némákkal egyetemben illő lakadahni ru-
hában megjelenhessünk. 

Ezen intézet hazánk keresztyén evang. testületének 
gyámja, mely az özvegyek, árvák és ügyefogyottakra t er -
jeszti gondviselését. — Ezen intézet Istennek mérlege, hogy 
általa egyensúlyozza egyházainkban a szegények és g a z -
dagok közti arányt, s a keresztyénség javára azokból, k ik-
nek sok jutott, sokat vegyen, s ebből a szűkölködőknek bő-
ven nyújtson. — Ezen intézet segélyezési küldeményei 
Istennek égi madarai, kik felvéve termő tájakon a magot, 
azt a sziklás hely földrétegeibe leteszik, hogy az ott cs í -
rázzék, zöldüljön, virágozzék és gyümölcsözzék. 

S ha ezen intézet magasztos képéhez állitnánk e g y -
házainknak árnyas gyengéi t , — nem fogna-e ezen intézet 
becsében nyerni ép ugy, mint a festett kép árnyazata ölében ? 

Ha tekintetbe vennénk az inség és szükség szülte, 
egyházainkban elharapódzott lelki sötétséget ; ha m e g n e -
veznénk ily mostoha körülmények közt az ármánynak sok 
rendbeli szereplőit * ) : kik ezen sötétséget felhasználva 
éji ragadozó madarakként rejtekeiket elhagyják s l e -
sik, hogy kit e lnyeljenek;'— ha lerántanánk az ördögnek 
álarcát, ki az ily, Istentől próbára tett nyájat tépi, rontja, 
pusztítja; — ha felderítenénk a szegény híveknek, na-
gyobb de elkeriilhetlen szükségleti költségkivetéseknél 
önök magukkali tehetetlenségét, és ebből eredő hidegségét 
az iránt, a rni szent, t. i. az egyház iránt; s ha szemünk elé 
varászolhatnánk a roskadozó-félben álló templomokat, a ta-

* ) Ezeknek megnevezésére alkalmasb időre készen tartom 
tollamat a szerző. 



nitásra célszerüllen, sőt a gyermeki egészségnek ártalmas 
kis falusi iskolaépületeket; — és végre, ha köztudomásul 
vennők a gyermeki tanításhoz sok helyről jelentkező e lke-
rülhetlenül szükséges eszközök hiányait Oh ekkor f o g -
nánk csak fel az e. e. e. gyámintézet magasztos célját, e k -
kor karolnánk fel teljes mérvben, hogy az magát ily bajok-
ban azonnal közbevethesse, s azokat mindjárt kezdetben 
orvosolhassa. 

De ini ezen intézet gyámolítására és fentartására e r -
kölcsileg is köteleztetünk, tekintve különösen a közel múlt-
ban történteket. 

Ugyanis mi egyházunk autonom fejlődésének tagjai 
vagyunk, s a legközelebb múltban annak bajnokai voltunk. 
De mint ilyenek tudjuk, hogy egyházi autonómiánknak két 
éle van. Az egyik egyházi törvényeink szabad gyakorlata, 
a másik meg egyházi szükségeink szabad fedezése. — Az 
autonómiánknak ezen két sarkalatos oszlopa, egyúttal, hogy 
ugy mondjuk, egyházi hajónknak két evezője. — Már p e -
dig mint minden hajó, ugy egyházunk hajója is csak u g y 
haladhat előre, ha azt az evezők hajtják. Tagadják meg 
azonban az evezők ebbeli szolgálatukat, csakhamar kide-
rül, hogy a hajó előre nem haladhat, — s nemcsak hogy 
helyben vesztegelve meg nem áll, sőt inkább a viz árjától 
hátrafelé vitetik. 

Áldás itt, Istenben megdicsőült eldödeink dicső emlé-
kének ! vétkeznénk ha róluk itt meg nem emlékeznénk, s 
felölök el nem mondanók, hogy ők Isten országának bátor 
harcosai, szentegyházunknak vitéz bajnokai, s Krisztus 
Urunk hajójának merész hajósai voltak. Ok derekasan tud-
ták kezelni egyházunk hajójának mindkét evezőjét. — Ta-
núskodnak róluk a hozott és sok viszontagságok közepett 
is megőrzött egyházi törvényeink ; emlékoszlopként hirde-
tik nevüket szentegyházunk oltárára hozott lelki s anyagi 
áldozataik. Nekik jutott azon szerencse, — ideértve a sok 
még élő ősz bajnokainkat is — nekik jutott, mondjuk, azon 
szerencse, egyházunk hajóját a kikötő révparthoz közel 
vezethetni. 

Egyszerre azonban, a közel múltban, egyházunk egén 
vihar támadt, s egyházunk hajója ezen ádáz sors által ösz-
szekötözött evezőkkel újra a viharos tengerre dobatott. 
Hősies kitartás mellett sikerült azonban a hajónak egyik 
evezőjét kötelékeiből felszabaditanunk, s most hála az egek 
urának, egyházi törvényeink szabad gyakorlatában ismét 
bizton mozoghatunk. — De az egyházi hajónknak másik 
evezője, sajnos, még mindig kötve van. Erre kell, hogy két-
szeresen fordítsuk figyelmünket, annálinkább, mert ezen 
evező pangó állapotban még az elsőnél is vészthozóbb. 
Ezen evező még azon káros tulajdonsággal is bir, hogy 
ez, ha a hajtásra nem alkalmaztatik, ez idő alatt a vizet 
hajó alól ineritgeti, ugy hogy a hajó végtére viznek h iá -
nyában, ha az mindjárt az első evező által hajtathatnék is, 
helyéből nem mozdulhat. S egyházunk hajójának ezen, még 
nagyrészben veszteg evezője nem más, mint sok híve ink-
nek pénzáldozatkésztelensége . . . ezer bocsánat azoktól, 
kik áldoznak s az egyház sz. oltárára adóznak. 

Ismerve ezen gyengénket, alig tornyosulhatott fe le t -

lünk vészhozóbb fel leg a pátensnél. A pátensnek ép ugy, 
mint egyházi autonómiánknak, két éle volt. Egyikkel törvé-
nyeink szabad gyakorlatát akarta keresztülvágni, másikkal 
mt<g anyagi segélyt igért. Ha tehát nem adtuk azt, mit t ő -
lünk szellemi jogi tekintetben el akart a pátens venni, — 
nem tartozunk-e egyúttal, anyagi tekintetben egyensú-
lyozni azt, a mit nekünk megajánlott, ha magunkat extra 
ictum állásba tenni akarjuk. Ha bátorságunkban megtört a 
pátensnek egyik éle, nem ke l l -e óvatosoknak lennünk, hogy 
az sok híveinknek pénzáldozatkésztelensége miatt másik 
élével még rajtunk valahogy ne diadalmaskodjék ? 

Adózzunk, adózzunk tehát, ez legyen jelszavunk l 
Jelszavunk különösen nekünk, kik egyházunk intelligens, 
még vagyonosabb osztálya vagyunk. S ne csodálkozzanak 
e részben a nemes egyházak, hogy magamat különösen én, 
szegény pap létemre a vagyonosabbak közé sorolom, mert 
én ott, hol adni kell, adni különösen szegény egyházak o l -
tárára, vagyonos és gazdag lenni akarok. Mert szerintem 
a gazdagság nem áll nagy vagyonban, hanem abban, ki 
kevésből is sokat tud nélkülözni mások gazdagítására. — 
Hozzánk tehát, felvilágosodott és birtokosabb osztályhoz 
szólnak Üdvözitőnk eme szavai: ,,Úgy fényljék v i lágosság-
tok a népek előtt, hogy azok, látván a ti cselekedeteiteket, 
dicsőítsék az urat mennyeknek országában." Ha tehát 
fénylettünk mint napok a törvényekérti harcban, fényljünk 
annálinkább a közjóérti adakozásban, mert ez növeli a fát; 
mig ellenben a fa törvényekben csak támaszát látja : de a 
hol nincs fa, mit ér ott a támaszték. 

A népnek ép ugy, mint a földnek csak reproductiv 
ereje van. Mert valamint a föld csak a naptól vett meleget 
fejlesztheti ki magából, ép ugy a nép is csak azt reprodu-
cálhatja, a mit rajtunk felvilágosodottabb osztályon lát és 
észrevesz. Azon nép tehát , mely követett minket a pátens 
elleni harcban, példánkat bizonyosan az adakozásban is k ö -
vetendi, de nélkülünk nem ad semmit. — De hogy is ne ad-
nánk mi most pénzt s anyagi segélyt a közjóért, a midőn 
ott még életünket s egyéni szabadságunkat is a kockára 
vetni készek valánk ? 

Feleljünk meg tehát e másodrendbeli hivatásunknak 
is. Mert nem tartozunk-e ezzel megdicsőült eldödeink 
szellemének, kik egyházunk szent ereklyéjét, — autonó-
miánkat — e kettős oszlopon reánk hagyták ? Nem tarto-
zunk-e.utódainknak azzal, hogy az atyáinktól öröklött kincset 
rájuk is hagyományozzuk ? Nem tartozunk-e ezzel önnön 
magunknak, hogy mint egyházunk autonómiájának e g y r é s z -
ről bajnokai, — másrészről adakozási mulasztás miatt a 
legroszabb esetben az elsőre nézve is valahogy gyanúba 
ne essünk? Szóval e következe tességge l , — illetőleg au -
tonómiánk második pontját is — nem tartozunk becsületünk 
szeplötelenségének, jellemünk szilárdságának, lelki ismere-
tünk nyugalmának, s a megkezdett sz. munkánk sikerének ? 

S midőn e szózatot nem mint szemrehányást, hanem 
buzdító eszmecserét írjuk, Istennek és emberiségnek n e -
vében kérjük a nemes egyházakat, karoljuk fel az e. e. e. 
gyámintézetet, mely intézet ugyanis egyházi autonomiánk 
második felét karolta fel, — nevezetesen egyházi szük-



ségleteink szabad fedezését, vagyis illetőleg, szűkölködő 
társegyházak gyámolitását tűzte ki szent céljául. — V e -
gyük szivünkre példabeszédek XIX. 17. v. segé lyezésre éb -
resztő eme szavait Ki szegényeknek ad, Istennek e lőlegez , 
s ö megíizet neki e jótéteményért." Emlékezzünk Krisztus 
Urunkra, ki nem vagyont, nem pénzt, nem mulandó kin-
cset, hanem földi életet adott értünk, önnön vérével vá l -
tott meg minket, hogy el ne veszszünk, hanem örök életet 
éljünk, — és mi mulandó vagyont nem tudnánk áldozni 
mások boldog életéért ? Nem vagyunk-e mi I. Pét. II. 9. v. 
szerint „választott nemzedék, nem-e királyi papság és szent 
nép, hogy nyilvánitsuk annak erényeit, ki minket sötétség-
ből a mennyei világosságra hivott." S melyik Krisztus 
Urunk erényeinek gyöngye ? Nem-e az áldozatkészség hit-
ben és szeretetben? Nem kell-e tehát nekünk e gyöngyét 
is nyilvánítanunk ? 

S ki ne akarna közülünk egykoron Krisztus Urunk 
által ekkép üdvözöltetni ? „Jertek atyámnak áldottai, bír-
játok örökségben a királyságot, mely megvettetett még a 
világ fundamentoma előtt. — Mert éheztem és ennem adta-
tok, szomjaztam és innom adtatok, utonjáró voltam és be fo -
gadtatok engemet, ruházatlan voltam és felöltöztettetek en-
gemet, beteg voltam és meglátogattatok engemet; azaz : 
mit egygye l a legkisebbel tettetek enyéim közül, azt én-
velem cselekedtétek." — Nemes egyházak! hol felelhet-
nénk meg ebbeli hivatásunknak,és hol érdemesíthetnénk ma-
gunkat urunk eme mennyei üdvözletére inkább, — mint 
épen, ha az egyházi egyetemes evang. gyámintézetet ma-
gunkévá, illetőleg, magunkat e gyámintézet élő tagjaivá 
valljuk ? Ott, keresnek a szegények, hogy találhassanak, ott 
kérnek az ügyefogyottak, hogy kaphassanak, ott kopognak 
az ádáz sorstól üldözöttek, hogy tárt ajtókkal fogadtassa-
nak, ott sírnak a szomorúk és sebesültek, hogy sebjeik 
envhittessenek s könyüik letörültessenek. 

Oda adjunk, oda adózzunk, az Isten és a közjó oltá-
rára, oda áldozzunk! hogy ezen gyámintézeti növény, mely 
tavali évben mustármagból nőtte ki magát, nagy terebé-
lyes fává emelkedhessék és az égi madarak rajta fészkeiket 
rakhassák s megnyugodhassanak. 

Ha mi egyházi autonómiánknak e második fáját is 
gondosan ápolni s szorgalmasan öntözni el nem mulaszt-
juk, — oh ! megbecsülhetlenek lesznek azon gyümölcsök, 
melyekben ez minket idővel részeltetend. 

Ugyan kinek ne feküdnék szivén, hogy a népnek még 
a legalsóbb rétegei is a tökély magasabb polcára emeltes-
senek ? ki ne érdekeltetnék, — hogy jó és nem rosz, igaz 
és nem hamis, őszinte és nem ármányos, bizalmas és nem 
bizalmatlan, jólelkű és nem lelketlen, nemes és nem nem-
telen, erényes és nem vétkes, békés és nem rakoncás, ha-
zafias és nem hazafiatlan, egyházias és nem egyháziatlan, 
vallásos és nem vallástalan, buzgó és nem eltespedt, fe lv i -
lágosodott és nem sötétben csak tapogatódzó, Istenhez és 
törvényeihez ragaszkodó és nem tőle elrugaszkodó — 
néppel oszthatná földi életét és sorsát ? S ebbeli vágyunk 
és reményünk pedig meg nem csal, ha egyházunk szel lemi 
épületét anyagi oszlopokra is fektetjük; ha egyházaink 

minden iskoláit és templomait, mint az emberiség neve lő-
intézeteit, jó karba hozzuk ; ha egyházi tanítással foglal -
kozó hivatalnokoknak legtöbb helyütt már valahára a ko l -
dusbotot kezeikből kiragadjuk. Ezen célnak pedig m e g f e -
lel az e. e. e. gyámintézet rendeltetése. 

Tegyük tehát le, ezen tökébe nélkülözhető, megta-
kargatott filléreinket, és megszámlálhatlanok lesznek azon 
kamatok, melyeket ez utón erkölcsi tekintetben is nyerünk. 

Mind ebből tehát kiderül, hogy az e. e. e. gyáminté-
zet fe lsegélésére adnunk kell. Már most csak az a kérdés^ 
hogy és miképen kell azt eszközölnünk ? melyik az e célra-
vezető legjobb ut és mód ? 

Es itt megvalljuk, hogy nincs nehezebb feladat, mint 
ott, hol adni kell, erre a módot meghatározni. Mert annak, 
ki adni akar, minden, — keresztyéni szellemünkkel meg-
egyeztethető mód j ó ; mig ellenben azt, ki adni nem akar, 
még az égi adakozási rendszerek sem elégítik ki. 

Mi tehát, a nemes egyházaknak, a részint már itt-ott 
életbe hozott, részint még életbe hozandó adakozási módok 
közül e következőket kiszemeltük, hogy ezeknek bárme-
lyikét maguknak adakozási vezércsillagul kitűzhessék. 

Figyelmet érdemlő adózási módok e következők : 
I. Az egyházi közadó, avagy az egyházi személy-

zetre, birtokaránylag kivetett adó. 
Ezen közadórendszer sikeres gyakorlata két felté-

teltől f ü g g : az egyházi személyzetnek a közjó iránti világos 
öntudatától, s ennek hiányában az executiv hatalomtól. 
Boldog azon egyház, mely jelen körülmények közt az e l -
sővel dicsekedhetik, ott a közadórendszer akadály nélkül 
virágzásnak induland. De mi történjék az ellenkező eset -
b e n ? Tán az executiv hatalomhoz nyuljunk ? De kérdjük, 
van-e most nekünk ily hatalmunk? Van, mindaddig, mig azt 
életbe léptetni akarjuk. Valljuk meg őszintén, mi az e x e -
cutiv hatalommal mindig ugy járunk, mint az egykori em-
ber, ki árnyékát kergette, de azt el nem érhette. — De te -
gyük fel, hogy rendelkezhetnénk ily hatalommal: taná-
csos-e ez esetben is vele élnünk ? Igen, ha egyházainkat a 
súrlódások és botrányok terére hurcolni akarjuk . . . . . s 
ezzel azt hiszszük, hogy a közügynek inkább ártanánk, mint 
használnánk. 

A közadó alkalmazása tehát csak a közjó iránti ön-
tudatos egyházakban foganatosítható. — Ennél célszerűbb 
egyházainkban 

II. Azon adakozási mód, mely a társas összejövetelek-
nél, születés- , névnapok ünneplésénél, keresztelők, lako-
dalmak és lakomáknál stb. életbe léptethető, mert ez 
mindig jó indulatnak a kifolyása. S itt utasításként, i l lető-
leg azt utánzásul e g y példát felhozunk még a régibb jobb 
időkből, hol az adakozás még nem volt oly ritka, mint a 
fehérholló. 

Egyházi téren sokak előtt még fris emlékezetben él 
a néhai ns Sturmann Márton, volt kir. tanácsos és a pesti 
ág. hitv. ev. egyházmegyének érdemekben megdicsőült 
világi fe lügyelője . Ö egy izben nagy lakomát adott, s erre 
közelibb meg távolibb barátit s jó ismerőseit meghívta. — 
Voltak ott az egyházi és világi rendnek előkelőbb kép-



viselői. Egyszer a lakoma vége felé felállt az igen érdem-
dús emberbarát, most mint vendégszerető házi ur, s v e n -
dégeihez a sok toastok közt ekképen köszöntebe : 

,,Uraim ! minekelőtte én az emberiségnek már elhunyt 
baráti, hazánknak a már földben nyugvó bajnokai, a haza 
szent törvényeinek egykor bátor őrei s védői, — e g y h á -
zaink diszei, a szegénységnek gyámjai és a gondos c sa -
ládi fők emlékére poharat ürítenék, —figyelmeztetem önö-
ket arra, hogy mi azoknak nyomdokait követhetjük, hacsak 
azokat követni akarjuk. De hogy megdicsőült eldödeinknek 
léptein haladhassunk, nem kell, nem szabad egy alkalmat 
sem elmulasztanunk, hol magunkat a jótevésben gyakoro l -
hatjuk. És íme én ezen fényes baráti összejövetelt is i ly 
célra akarom használni. 

Midőn mi . . . . de ne vegyék részemről öndicsek-
vésnek . . . . mondom, midőn mi, e fényesen teritett asztal 
felett mulatunk, s gazdagon megvendégeltettünk és j ó l l a k -
tunk, emlékezzünk meg, kérem önöket, azokról, kik é h e z -
nek, s kiknek ily szerencse nem jutott osztályrészül. Mi-
dőn mi itt a hangos zene mellett örömre ébreszietünk, em-
lékezzünk meg az özvegyekről, elhagyottakról, kik tán kö-
nyüiket árváik könnyűivel egybeolvasztják. Midőn itt, az 
evangyélmi gazdagnak sorsában részeltettünk, tekintsünk 
az evangyéliomban felhozott Lázárra, kinek sebeit az ebek 
nyalogatások által enyhítik, s őrizkedjünk, hogy ezektől az 
irgalomban meg ne szégyenittessünk." — Ezzel a tisztes 
aggastyán öltönye zsebébe nyúlt, s abból egy gondosan 
összetett ívet, és 4 darab 100-as bankjegyet kiemelt. 

,,Uraim, ez egy aláírási ív 1" igy folytatá tovább, 
„szegények, özvegyek, árvák és ügyefogyottak számára. 
Ezen aláírási ívet én ezennel, e cseké lységge l — mert ez 
csakugyan csekélység évi jövedelmemhez képest — m e g -
nyitom." És ezzel szomszédjának nyujtá a megnevezett 
ívet. Igaz, hogy ezen közbejött jelenet némileg megzavar-
hatta a mulatságot, de factum, hogy az asztal körül kézről 
kézre járt ív egy pár ezer frtot hozott a szűkölködők sor -
sának enyhítésére. Ajánlanánk a nemes egyházak minden 
híveinek, hogy ezen jelenetet, miniatűr-alakban lefestve, 
pénztárcáik homlokára tűznék, hogy ez ige, e kép láttára 
mindenütt és mindenkor hasonkörülmények közt telté vá l -
hatnék. 

III. Harmadik adakozási mód, — melyet, megvalljuk, 
szeretnénk a lehető általánosságra emelni — volna : az 
önkéntes, c?e több évre összegileg lekötelező adakozás. — 
Ilyenformán, péld.: A. lekötelezné magát tiz avagy több 
éyre, évenkinti 100 írttal, B. 50 frttal, C. 5 frttal, D. 50 
krral, E. meg termesztménye bármely nemének rnérejével 
. . . az e. e. e. gyámintézet gyámolitására. — Az ily ön -
kéntesen adakozó híveknek eredeti kötelezvénye kezeltet-
nék hon az egyházi archívumnak irományaival; ezen e g y -
házak kötelezvényeiből esperességi ügynökség által ö s z -
szeállitott summarium meg az esperességi e. e. e. gyámin-
tézet ügynökségénél lenne leteendő. Évenként ezen e g y e -
sülethez hozzájáruló tagok minden évben uj év ünnepén 
a szószékről megneveztetnének, s az összeg, melyet e 

• célra megajánlnának, ez alkalommal szintén köztudomásra 

juttatnék, — s ezen tagok az esperességi ügynökségnél is 
a fen ajánlott adománynyal együtt is be volnának je-lenten-
dők. Ezen adakozási mód már csak azért is bír elönynyel 
a többi felett, mert erkölcsi kötelezettségen alapul. Mer-
jük ajánlani. 

Végre következik az úgynevezett 
IV. Persely gyűjtési mód. Az ily perselyeknek a 

templom ajtajihoz kell illesztetniük, hogy a hívek fillérei-
ket ezekbe téve, az egyházba behozott adórendszer mel -
lett még mellékesen is járulhassanak az e. e. e. gyámin-
tézet gyámolitásához. Ezek lennének csak cseppek az ó c e -
ánba, oh ! bár csak ily óceánra nöhetné magát az e. e. e. 
gyámintézet is. 

Es te Isten ! ki áldásiddal követed a jóknak tervezé-
seit, és megszégyeníted a gonoszaknak szándokait; oh vedd 
ótalmi kezeidbe ezen e. e. e. gyámintézetet is, hogy ez l e -
gyen biztos kikötője azoknak, kik a sors vészes tengerén 
hányatnak — vettetnek s elnyeíetéssel fenyegettetnek. Mint 
megáldád az angol bibliai-társulat felvirágzását, ugy hogy 
az most az egész világ népét bibliai szellemkincsekkel e l -
látja ; — mint támogatod erős kezeiddel a némethoni Gusz-
táv-Adolf gyámintézetet, ugy hogy az az ügyefogyott 
egyházaknak ezereit segélyével támogathatja : ugy őrizd 
és gyámolitsd ezen mi intézetünket is, hogy az nekünk á l -
talunk ha kell, a te dicsőségedre s a közemberiség javára, e l -
hagyatottságunkban segé lyt és támaszt nyújthasson. Amen. 

Jegyzés. Az igy összegyűlt pénzek kezelését i l lető-
leg ajánljuk a nemes egyházaknak az e. e. e. gyámintézet 
mozzanatainak olvasását, azon megjegyzéssel , hogy min-
den egyház, ölében is két tagból álló ügynökséget állítson. 
Ezeknek teendője lesz, ezen célra a népet buzdítani, a 
pénzeket beszedni, a beszedett adományok legkisebbikét a 
számlakönyvbe beirni, s ezt azonnal a szószékről kihirdet-
tetni, — továbbá kötelességek lenne a számadások rev i -
siója, s az esperességhez beszolgáltatandó pénzek iránt ma-
gukat, mindig az esperességi gyűlést megelőző napon, az 
esperességi ügynökséggel érintkezésbe tenni. 

Minekutána mind a nemes egyházakra mind pedig 
az e. e. e. gyámintézetre Istennek különös áldását még 
egyszer kikérnök, — magunkat, de különösen az e. e. e. 
gyámintézetet a nemes egyházak jó indulatiba ajánljuk, és 
maradunk 

a nemes egyházaknak e téren lekötelezett szolgái 
Az ügynökség nevében közli 

Brocken Lajos, 
komlós-keresztesi lelkész, mint 

e. e. e. gyámintézeti ügynök. 

J O s w 

ISKOLAÜGY. 

A SZATMÁR-NÉMETI GYMNASIUMRÓL VALAMI. 
Szatmár, sept. 9. 1861. 

Tegnap volt a tanárválasztás nálunk, s kitűnő szava-
zattöbbséggel elválasztatott a szép reményekre jogosító 



Zombori Gedő ur, a testvér Erdély szülöttje, jelenben pe-
sti lakos ; hozza Isten öt mielőb b hozzánk, és legyen hosz 
szu éveken át egyik ragyogó drágaköve iskolánk tanár-
k oszorujának. 

Mint iskolánk tanügyi bizottmányának elnöke mondá1 

20-an jelentették magokat a hirdetett tanári állomásra' 
azonban 8 önként visszalépvén, 12 közül kellett választani;, 
dicsekedve kell megemlítenem, hogy mind a 12 jeles egyén 
vala, de csak e g y re vala szükség ! 

Megnyílik tehát Isten segedelmével gymnasiumunk-
ban a hatodik tanári szék betöltésével a hat osztály folyó 
év october elején, s ott leszünk, honnan az idő ezelőtt 10 
évvel lesodort bennünket, gyermekeink, a hajdan ú g y n e -
vezett, oratoriát bevégezhetik itthon, és csak philosophi-
cumokra s egyebekre lesznek kénytelenek felsőbb i sko-
lákba menni. 

De mily különbség a hajdan és jelen közt; — most 
hat tanár tanit ott, hol hajdan a halhatatlan Cseresnyés 
harmad magával tanított, tempóra mutantur, et nos muta-
mur in illis, meg van irva. — Erös áldozat hozatott, k i -
tartó buzgalom kívántatik, nem is retten vissza, nem is fá-
rad el segélynyújtásában e város protestáns serege, csak 
láthassa, mire erélyes lépéseket tesz a fáradhatlan szor-
galmú iskolabizottmányi elnök, hogy tisztában van az i s -
kola pénztára ; — ez a pénz, mint mindenben ugy iskolánk 
ügyében is a nervus rerum gerendarum; épen azért volna 
igen sújtó gymnasiumunkra, ha tekintetes Gyene Károly 
tanügyi bizottmány! elnök ur a tegnapi gyűlés végén ki -
mondott szava mellett megállna és elkezdett munkáját : a 
pénztár tisztába hozását, a hat tanszék költségei f edezésé -
nek biztosítását, félbenhagyná azért, mert kellemetlensé-
gekkel találkozik, tövisek sebzik jótékony pályáján; — el-
kerülhetlenek ezek minden közpályán, jól tudhatja a min-
denkor nyilvánosság terén forgott érdemes ur, még ak-
kor is, ha mindjárt jézusi nyájassággal, galambi sze l ídség-
ge l , báránytürelemmel bírnánk. — Én szeretem is hinni, s 
velem együtt e város minden protestáns hive, hogy a g y m -
nasium, a protestantismus ügye Szatmárt, sokkal szentebb 
tekintetes Gyene Károly ur előtt, mint hogy felmerülhető 
kellemetlenségek lelépésre bírják az elnöki székről, vagy 
visszariaszszák a küzdtérröl, nyíltan láthatván érdemeinek 
elismerését még azok részéről is, kikben ellenfeleit véli 
lenni. 

Az nem lehet, hogy a ki igaz buzgalomból, tiszta sze-
retetből szépen felszerelt könyvtárt állit az iskolai pénz-
alap terheltetése nélkül, szobrokat és egyéb hasznos tár-
gyakat, költséget nem kiméivé, ajándékoz, tétlen nézővé 
tudjon lenni, és az iskola fejlődni indult ügyét ősi zava-
rába visszaesni engedje, — halb gethan, nichts gethan ! 

A szatmári és németii két testvér protestáns egyház 
városunkkal kimondá, hogy az iskolai pénztár állal nem fe-
dezhető költségeket örömest kipótolja, csak hogy minden 
iskolai év elején budget készíttessék, hogy mindegyik egy-
ház előre tudja, mennyit tartozik fizetni azon év folytán a 
gymnasialis pénztárba; — a szatmári kétharmad, a németi 
egyharmad részben folyik be mindaddig, mig az isko la 

pénztár képes nem lesz a szükséges terhek hordozására.— 
Ily szép egyetértő testvériséggel illik munkálni azon iskola 
biztos jövőjét s felvirágzását, melynek emlőiből mi is s z ív -
tuk, fiaink szívják, unokáink is szívni fogják a tudomány 
életadó tejét, mely nemcsak fényt ád városunkban prote-
stáns egyházunknak, hanem egyszersmind erös oszlopa 
minden eshetőségekre. 

No de még a tanárválasztási gyűlésről legyen szabad 
annyit megemlítenem; hogy mig a n. t. szatmári tractus 
esperesét és segédgondnokát szerencsénk volt a választók 
sorai közt látni, — a n. t. n.-bányai tractus nem vala kép-
viselve, pedig azon n. t. egyházmegye is buzgó pártfogója 
gymnasiumunknak, és az illető elnök urak s általok minden 
e g y e s pártfogók tudomásom szerint meg is voltak híva. 

EGY FONTOS ÉS MÉGIS MELLŐZÖTT TANTÁRGY. 

Több századnegyednél , mióta a népnevelés nálunk 
magán és nyilvános körökben, hírlapok- és önálló munkák-
ban élénk viták, eszmecserék, jó szándoku tervezetek tár-
gyává lön. 

E szellemi mozgalomban mi protestánsok sem marad-
tunk hátra, mi máskép nem is történhetett, mert tudomány 
levén a protestantismus szülője, tudomány annak legerösb 
gyámola, védfala is. 

Épen azért nálunk és köztünkis annyi év óta irodalmi 
téren, egyházmegyei , kerületi, egye temes gyűléseken sok 
eszme váltatott, sok végzés hozatott a népnevelés tárgyá-
ban. Jókora halmazt tenne mindaz, a mi erről irva, v é -
gezve van, mert mindig az volt a feladat, nogy az észre-
vett hibák és hiányok mellöztével lehető tökély fokára 
emeltessenek népiskoláink. 

E cé l - s indokból gyűltek össze s készítettek tervet 
mult évben is a két testvérfelekezet főiskolai tanárai. 

E tervek közül a helv. vall. testvéreinkét, megvallom, 
eddig még nem ismerem, mert mindent, a mit óhajtanék, 
megszerezni nem győzök; ismerem csak saját felekezetemét. 

Meg van benne mindazon tantárgy, melyek népünket 
idővel a miveltség azon színvonalára emelhetik, melyen a 
mívelt külföld népe ál l : de a tantárgyak közt nem találok 
egyet , pedig anélkül néptanitásunk,legalább az én igényte -
len véleményem szerint, csonka. 

E tantárgy: a magyar -protestáns egyházjog. 
Ezt eddig bizony elhanyagoltuk, pedig akár valósul 

Dobosnak a ,,Házi kincstár" 17- ik számában közlött j ó s -
lata, „hogy az élő magyar protestáns papság még szenve-
désekre van elhíva," akár nem, fontos érdeke az e g y h á z -
nak ugy hozza magával, hogy népünk tanulja és ismerje 
azon egyházi jogait, melyekért annyiszor apái vére folyt. 

E joglanitás szükségességét indokolnom, ugy hi-
szem, fölösleges. 

Indítványozom tehát: intézkedjenek akár az egyes 
lelkész, akár a föesperes, akár — s ezt még legjobbnak lá - * 
tom — a főtiszt, püspök urak, hogy a magyar protestáns 
egyházjog iskoláinkban már a küszöbön álló tanévben is 



népszerűen tanittassék. Ezzel, ugy vélem, nem volna m e g -
sértve az egyházegyetemnek ez ügyben is rendelkezési 
j o g a ; vagy ha csalódnám e nézetemben, vegyék a főtiszt, 
urak szerény indítványomat jegyzékbe s pendítsék meg an-
nak idejében és helyén, hogy e mulhatlanul szükséges tan-
tárgyat iskoláink ne nélkülözzék sokáig. 

Egy nehézség állhatna tán indítványomnak, legalább 
jövő tanévi végrehajtásának útjában. Azon törvények, me-
lyekben egyházunk sarkalatos jogai foglaltatnak, latinul 
vannak megírva, a mostani tanitó urak nagy része pedig 
latinul nem igen tud, igy azon törvényekből népszerű ki -
vonatot készíteni nem képes. 

E nehézség azonban most már nem is nehézség , 
mióta az említett országos törvények főtiszt. Székács József 
püspök ur által magyarra fordítva egy drágább (mert az 
eredeti latinon kivül németül is adott) és e g y olcsóbb (csu-
pán magyar, 6 kros) kiadásban könnyen megszerezhetők, 
e szerint belölök népszerű kivonatot készíteni a latinul 
nem tudó tanítónak is nem lesz nehéz feladat. G—y. 

KÖNYVISMERTETÉS 
Magyarország történelme. Tankönyvül irta Dierntr En-
dre. Újra szerkeszté Hanthó Lajos. Harmadik kiadás. E g y 
réznyomatu származati lappal. Pest, 1861. Kilián György 

tulajdona. Ara 60 kr. 

TudvaléVÖ körülmény az, hogy Magyarhon történel-
mének nyilvános tanítása alsóbb ugy, mint felsőbb isko-
láinkban, a negyvenes években felsőbb helyen féltett tárgy 
volt. Ez okért nagyobbára kéziratok nyomán taníttatott e 
fontos tárgy s nagy szerencséről regélhetett azon honi tör-
ténet szerzője, kinek sikerüli a jó kedvében talált censor-
rali folytonos alkudozások után mégis közelismerésre méltó 
munkát sajtó alá bocsáthatni. 

Ily dolgozat vala Dierner Endre ,,Magyarhoni törté-
netek" cimü munkája, mely — mint szerző személyes köz-
léseiből tudom — nemesen megvívta a censorrali lé lekfá-
rasztó harcot s e tisztító tűzből kimenekülve, mégis három 
rövid év alatt két kiadást ért, 1 8 4 2 - és 45-ben, használtat-
ván e tankönyv számos nyilvános és magán-tanodában. 

A sajtó szabadabb mozgása szülé ez év elején e 
munka 3-ik, Hanthó Lajos által a honi történetírás fejlett-
ségéhez méltó, teljesen átdolgozott kiadását. 

A szabadelvű szellem és paedagogiai e lrendezés a 
boldog emlékezetű eredeti szerzőé. 

Az átdolgozónak tulajdonítandó azon tiszta, világos 
nyelvezet, mely a jelen fejlett irodalomba illeszti e régibb 
művet. Uj benne a bevezetés, mely az ős Magyarországot 
földrajzi és egyetemes történelmi adatok segélyével irja le. 
Bővült a Rákóey-mozgalom eddig censura okozta hiányos 
előadása. Uj benne az 1848 és 1849- ik év leírása és a 12 
évi időköz rövid jellemzése egész a m. é. octoberi diploma 
kiadásáig. Legnagyobb részt ujak e kiadásban a nevezetes 
korszakok mívelődési rajzai. Uj hozzáadás szintén a b e t ű -

rendes leltár, mely a könyvben előforduló történeti helyek, 
személyek és eseményekre utal. 

Jellemzi és ajánlatossá teszi e könyvecskét azon c é l -
szerű elrendezés, hogy e g y e s nevezetes korszakok bezár-
tával, tüzetes mívelődési rajzok kellemes nézpontokat nyúj-
tanak a haza beléletébe, melyek ismét világot vetnek a 
külesemények fejlődésére. 

Jó lélekkel ajánljuk e könyvecskét az illető tanítók 
figyelmébe. • Láng Adolf, 

a kecskeméti ev. iskola-
járás körlelkésze. 

VA nemzeti mivelödés alapjaIrta Karcsanyéki G., Sze-
ged, Burger Zsigmond tulajdona. 1861. 8-ad rét, 244 lap. 

Nemzeti nevelés és közoktatás. 

(Folytatása a 27. számban megszakadt ismertetésnek.) 

Volt azonban egyéb ok is, melly a szitogatott real buz-
galmat másrészt hütögette,—és a gymnasiumi tantermeketa 
kiürüléstől megóvta.Méga német nyelv által vetött akadálynál 
is nyomasztóbb valami nehezült a reáltanodai ösvényre, — 
mit különösen az anyai érzéköny kebel vesz zokon. Az ettől 
tartózkodás kezdé ismét némileg fejleszteni, vagy tán inkább 
kényteleniteni a vonzalmakat olly pályák felé, mellyekre a 
gymnasium szolgál küszöbül. Igy jelentköztek lassankint a 
lelkészi pályára kivánkozók is sűrűbben; holott az erre vá l -
lalkozás előbb már felötlőleg gyérült volt. 

Mindemellett szükségösnek látták a belátóbbak töb b 
izben szót emelni a szellemképző tanok mellett. A P e s t i -
Naplónak köszönhető leginkább az ellenőrködés. Több pél-
dájából tudjuk, milly hatást tőnek különösen Gönczy Pá I 
tájékozó cikkei. 

Már ha fölszint tekintjük a lefolyt tüneményeket: nem 
látszik ugyan, mintha nálunk a realismus ttílsűlyra v e r g ő -
dött volna, — hisz nem egy gondolkodó kevesli még a m a -
gyar reál-iskolák számát; söt mi magunk is jónak látnók, 
ha nagyobb számmal volnának;—mert utóvégre is több ipa-
ros, kereskedő s t e. szükségös az országban, mint tár so -
dalmi vezérszerepvivő :—és mégis a figyelmesebb v izsgá ló 
kénytelen belátni, miképp a csupán szellemképző tanok 
iránti őszinte hajlam köztünk nagy mérvben megfogyat -
kozott. 

A külföld jeles tudósai azon szemrehányást teszik a rea 
lismus embereinek,hogy ők nem eléglik tanaik illetékös j o g o -
sítása mellett küzdeni: hanem csakhamar a humanismus 
ócsárlására mennek át, s annak irányzatát túlságosan bee s -
mérölgetik. Hazánkon kivül valóban tanúi voltunk több illy 
éles megrovást érdemlő jelenségnek, még pedig hírneves 
tanintézetekben. — S az efféle tünemények, mellyek persze 
csak félszeg tudománytól telhetnek, vesztögetik hitelét a 
reálirányzatnak. Nálunk is kezdött már berzenködni e z e n 
Szellem fuvalma. A humaniórák bizonyára már érzik csökkentő 
hatását. Nagy része a gymnasiumokba fanyalodott ifjúságnak 
inkább unalmas tehernek tekinté azoknak előkelőbb tárgyait, 
semmint valódi szellemi tápnak, semmint teljesebb kiképez-
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tetésére szükségös alapnak. —Sok körülinéuy szolgált ugyan 
ürügyül, vagy ha ugy tetszik, indokul arra, hogy hazai ifja-
inknak csak igen csekély része vala némileg megnyerhető az 
igazi tudományos érdeknek: de számosak alapos véleménye 
szerint leginkább a túlzó realismus által elanyagiasodott k ö z -
érzületben sarkallik az a fanyar ellenszenv, az a búsító fá-
sultság, melly amaz iránt mulalkozék. —Igaz, hogy a tanul-
mányi túlterhelés meg egyéb okok miatti kedvetlenség is 
sokszoros akadályul volt; mert hiába mindenben van jóllaká s 

mint Isokrates mondá, meg vajmi sok függ az adományozó 
hitelétől s szándékától. De a sokszor emlegetött gyanúsítást 
elháríthatá egy részről azon tény, miszerint az 1884- ik i 
magyarkormányszinte ilyetén tanrendszert igyeközött életbe 
léptetni; söt a görög és német nyelvnek tanítását tényleg 
meg is kezdeté a behozott tanrendszerrel, mit a hazai értel-
miség régen követelt vala már; más részről pedig a tantár-
gyakkal túltömést szinte a realismusnak tulajdoníthatni, ú g y -
mint melly az erőszakos érlesztést és a megemészthetlen tö-
meggel te le-gyúrást gépleges gondolkodása szerint hiszi 
célszerűnek, nem tekintve a szerves működésű természet 
törvényeire, melly a lassan, de biztosan haladást ta-
nácsolja. 

Tagadhallan tehát végre is, hogy a : „mi hasznom eb-
ből" s t e. ellenvetés, és a hasznosság elvének a közvetlenül 
anyagilag gyümölcsöző eredményre számítgatása szomorú 
tanúságot lesz az érzület elsilányodása felöl; ha mindjárt 
némi indokul veszszük is az elszegényültség alábbító jelensé-
geit. Régi közmondásunk szerint,előbbre való a becsület a töl-
tött káposztánál.—És ez azon betegsége a kornak, mellyellen 
kifogásaink vannak, —melly már korán elsajátítva s a gyöngéd 
érzelmekbe beoltva bőven megtermi gyümölcseit — a vásári 
lelküség annyi tömérdek jelenségeiben. — Vájjon a szellem és 
főleg az erkölcsi jellem aljasodásának olly sok leverő példáit 
látva, nem kényszerül-e az aggódó lélek azon m e g g y ő z ő -
désre, miszerint a romlást mérséklő s gátló eszközök mind-
egyikéhöz mintegy görcsös ragaszkodással kell szítanunk ? 
Ez okból foly, hogy a hurnanisumsnak mint a főcél alkal-
mas eszközének kiváló értéket tulajdonítunk. 

Mondják ugyan a másik fél hivei is, hogy irányuk 
szintúgy alkalmas a szellemképzésre söt a valósággal fogla l -
kozásánál fogva még komolyabb gondolkodáshoz szoktató, 
mint a nagyánt aesthetikai képzés; mi elméletileg igen 
szépen be is bizonyítható. Sőt akárhány példánya mulatható 
föl a szellemi emelködöttségnek s jel lem-nömösségnek a 
valárdí tanok emberei között: véleményeink azonban még 
sem omlanak. — Nagy elismeréssel viseltetünk mi a tudo-
mány mindegyik ágazata iránt, melly az emberi szellemet 
díszíti, a lársodalmi életet nemesíti, boldogítja; még a szak-
tudós némi egyoldalúságai iránt is méltányos kiméietet óhaj-
tunk: de jogos kifogásaink vannak olly tudósság ellen,melly 
a helyett, hogy szellemmel kezelné az anyagot, azt ennek 
alárendöli. Nem tagadható, hogy az ó remekekkel való 
egyoldalú foglalkozás szertelensége is oda tántorodott már 
néhutt, — hol kizárólagos szakma gyanánt annyian űzik, 
— a hová a céltévesztött realismus visz, t. i. a hit-erkölcsi 
kiürültségre : de ártalma aránylag sokkal csekélyebb mérvű 

lehet, s veszélye korlátoltabb hatású, mint az anyagelvies 
realismusé; meg mint szellemi foglalkozás több ellensúlyozó 
elemet fejt ki saját körében. Melly oknál fogva az ókori 
irodalom tanulmánya nem is érdemié, hogy különösen bűn-
bak gyanánt szemeltetött ki, mint — Gaume szerint — ,.a 
társadalom testén rágódó féreg ." A visszaélés miatt sok jót 
gyanúsíthatni. Aztán végre a fehér liliomnak is fekete az 
árnyéka, meg a napnak is van foltja! 

Mi a realismust sem kiváunók kizárólag felelőssé 
tétetni a kórszellem bűneiért. Inkább túlcsapongásai ellen, 
mellyek a társodalmi élet boldogságát aláásni segítik, nyi l -
vánítjuk rosszalásunkat. És hogy a fattyú kinövések első 
csiráit kimutassuk : az oktató nevelési vesszük némileor vizs-
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gálát alá. Csak futó pillanattal röppenünk át a közoktatás 
folyamatán, a mint az már az ujabbi szervezet szerint nálunk 
is gyakorlatban van. 

A nevelés első elemei annyira közösek, hogy a nömi 
különbség sem igen vet közbe szorosan elkülönítő határ-
vonal t. Ennek főleg a szülök körében , különösen az édes 
anyai szárnyak alatt kell történnie; mely pótolhatlan jó t é -
teményt azonban ma már a dajkák, nevelönök, kisdedóvo-
dák által iparkodnak helyettesíteni ott , hol annak módját 
ejthetik — több kevesebb jó sikerrel a szerint , a minő az 
eltávolító anyai szív, meg az azt pótló gondozás. 

Az elemi tanodák feladata a nőin szerint már élkülö-
nílöll gyermekeket a tüzetös pályára való tekintet nélkül a 
bütük és számjegyek alapján vezetgetni be a léleknemesítő 
tudomány előcsarnokába. — Szemléltető tanítás utján fej -
lesztetik a f'ölébresztölt valláserkölcsi érzelem s értelmi t e -
hetség : hogy a látható tüneményeket a természetben, azok-
nak viszonyát , összefüggését térben és időben, tőle te lhe-
tőleg felfogja és fogalmait anyanyelvén szabályosan kife-
jezze . Így gyakorlatilag a nyelvtudomány alaptörvényeinek 
ismeretébe a vattatik be; míg másrészt a számtan sarkala-
tos szabályaival ismerködik meg. Jól rendözött elemi tano-
dák mérsékelt számú gyermekeket 4 éven át e lég helyesen 
képezhetnek a további tanfolyamra alkalmasakká. Itt elága-
zó tanösvény nyílik a tanuló elé. 

Azon szakképességet tartva szem előtt , melyet a tu-
domány, művészet s ipar mai fejleme igénye l , úgy vé l -
jük az elemi oktatás után , melly a bötükkel és számje-
gyekkel való bánás kezdeményével veti meg az álallag 
szükségös oktatási alapot, a tanítás a külön hivatásokhoz 
képest kettéválasztható; hogy amennyiben lehetségös azon 
cél felé irányuljon túlnyomólag, mellyet magának tüzetös 
föladatául választ a jövője iránt gondolkodni képes vagy 
legalább már némileg határozott hajlamot tanúsító g y e r -
mek; avvagy mellyre a körülmények vagy gondnokainak 
tanácsai vezérlik. 

E küszöbről kétfelé nyíló ösvények egyike tovább 
kiképeztetés végett a valárdi tanok teremeihöz visz , má-
sika pedig a szorosabb értelemben vett tudományos isko-
lákhoz vezet. Emezt régóta gymnasiumnak (sze l lemgya-

Jíorló intézet) mondjuk, amazokat, mióta határozottabban 
szerveztettek, reáltanodáknak halljuk neveztetni. 

E különválasztást az érintőit feladatok $ érdekek 



mailag e léggé indokolják , a mennyiben a pályaválasztás 
annak idején már teljesen határozott. De mivel a két irá-
nyú tanfolyamra sziikségös külön intézet felállítása nem 
minden vidéki várostól telik. — mert a feleközeti különb-
s é g is sokképp megosztja még az erőket: nem éppen cé l -
szerüllen a két iránynak eleve egyesítése. 

Helyesen kimódolható az algymnasiumnak oly szer -
kezete, hogy az kisebb városokban az alreáltanodákat pó-
tolhassa. Gazdálkodási szempontból igen ajánlható ezen in-
tézködés; nem is jár oly hátránynyal, mint sokan vélik. 
Bizonyára löbb eredmény várható így, mint a költséges 
magánoktatástól. És a szegényebb sorsú vidéki ifjúság előtt 
kevésbbé lesz elzárva bármellyik hivatási pálya. Összébb is 
tartja az ifjú érzelmeket az együttnöveltetés; a minek 
azutánra is jótékony befolyása szokott lenni. 

És miért ne próbálkozzék előbb a gyermek képessége 
a nehezebbe l , miért ne kisérje meg a magasabbat: mielőtt 
az alsóbbra s látszólag könnyebbre határozná el magát? 
Mert sok balítélet folyhat be az öntudatlan elhatározásba; a 
kényszerítőit rászánás pedig szinle sok kellemetlenséget 
okoz. Szóval : gyorsan határozás hamar megbánást szül. 
Hadd ízlelje tehát mindkettőt: hogy aztán a nekivalóhoz 
szívvel ragaszkodjék, s ,,a mihez igazi kedve, azért álmát 
felejtse," mint szójárásunk tartja. — Az idöfukarság ugyan 
a minél előbb célra jutást sürgeti: de az erötetött érlesz-
tés károkkal lakoltat. — A lassúbb elmék, ha a közös ta-
nításnak csak gyakorlati részét győzik is elsajátítani; nem 
ejtik el céljukat a közéletben. így látják b e : mit bir meg 
válluk, mit nem. 

Mig a közpolgár inkább a családi kör biztos ellátása 
s így jobbára a magánügy célszerű rendözésével szolgál 
közvetve a közügynek: addig a társodalmi testületek v e -
zérletére , az államügyek intézésére hivatottak maga-
sabb körű állásukhoz képest fensöbbnemü képzettségre 
vannak utalva. Magánérdekük csak másodrendű. 

Ennélfogva a reálirány közelebbről a jelen érdekei-
nek körében marad; mig a tudományos irányzat a jövőre 
is kiható intézködésökkel foglalkozik; mi csak a történeti 
multak alapján lehet sikeres. És így az erre való képezés, 
l ényege szerint , inkább történelmi, mig amazé nagyobb-
részt állami s nemzeti alapú. — Következőleg a tüzetösen 
tudós célú tanodák az emberi miveltség s ismeret azon fá-
járól szednek gyümölcsöket , mellyet valamennyi nem-
zetek s korszakok ápolása növeszt : míg a polgáriskolák, 
vagyis a reáltanodák a közpolgár képzését tartva szem 
előtt , főleg a jelenkor legsürgetőbb szükségeit és a haza 
igényeit előnyösítik. 

Ez teszi különösen az elválasztó vonalt a gymna-
siumok és reáltanodák közt , melly utóbbiak a műegyetem 
(polytechnikum) > amazok pedig a tudományos egyetem 
(universitas) által nyerik befejezésöket. 

A jól rendezött elemi tanodák feladata, mint mondók, 
mindkét iránynak alkalmas alapot nyújtani, főleg pedig 
az azokban dívó tannyelvbe beavatkozás és az értelemnek 
odáig fejlesztése által, hogy az anyanyelvben szerzött 
nyelvtani alapismeretekre építve az azontúl szükséges 

nyelvek tanítása jó sikerrel folyhasson; valamint a szám-
tani ismeretek alapelvein a mennyiségtudományban fokon-
kint haladhasson a tanonc. 

( F o l y t a t j u k . ) 

BELFÖLD. 

D U N Á N T Ú L I H É L V . H I T Y . E G Y H Á Z K E R Ü L E T 

K Ö Z G Y Ű L É S E . 

F o l y ó é v i a u g . 2 6 — 2 9 . n a p j a i n G y ő r b e n t a r t a t v á n , a z 

i d e i b . - f ü r e d i g y ű l é s r ő l e l h a l a s z t o t t t á r g y a k k ö z ü l a n e v e -

z e t e s e b b e k , m e l y e k f e l e t t f o l y t a t a n á c s k o z á s e k ö v e t k e z ő k : 

1 . V i l á g i f ő j e g y z ő s é g r e e l v á l a s z t a t o t t v o l t a l j e g y z ő 

t e k . B ő t h y Z s i g m o n d u r , e g y h á z i a l j e g y z ő s é g r e n t . K a c s ó h 

L a j o s b . - s o m o g y i e s p e r e s u r . 

2 . J ó k á n a z e g y h á z i v i s z á l y o n az ü l d ö z ö t t l e l k é s z h a -

l á l a n a g y v á l t o z á s t é s u j j á s z ü l ő f o r d u l a t o t i d é z e t t e l ő : d e 

a z e l k ö v e t e t t b ű n t é n y e k b ü n t e t é s é t a k e r ü l e t e r é l y e s e n s ü r -

g ö l n i é s v é g r e h a j t a t n i ú j r a r e n d e l t e . 

3 . N e g y e d i l e l k é s z a t y á n k f i á t , a t e s t i g y e n g e s é g s z e n -

v e d ő m a r t y r j á t , e g y g o n d n o k á n a k v e r b u v á l t p á r t j a — - m e r t 

s z á m a d á s á b a n c s a l á s o k a t d e r í t e t t k i , s a z o k h á r o m é v ó t a i s 

r e n d b e h o z l i a t a t l a n u l á l l n a k — l e l k i ü l d ö z é s e k m a r t y r j á v á 

i s t e n n i e j e l e n g y ű l é s e n i s b u z g ó l k o d o t t : a z ö s s z e s t a n á c s -

k o z ó t e s t ü l e t m é l y r é s z v é t t e l i g y e k e z e t t b é k é t e s z k ö z ö l n i , s 

b i z t o s i t á s á r a e g y j e l e s k ü l d ö t t s é g i s k ö z r e m u n k á l a n d . 

4 . M a d a r b a n a b i z o n y t a l a n p á r s z á m u fizetés h i á n y a i 

m i a t t f e l m e r ü l t k e l l e m e t l e n s é g 1 5 0 m é r ő g a b o n a e l f o g a d á -

s á v a l m e g s z ü n t e t e t t . 

5 . S z ó b l e á n y e g y h á z , r e n d e s d i j l e v e l e t k é s z í t v é n é s 

a z i l l e t ő l e l k é s z s z e l m e g e g y e z v é n , a n y a e g y h á z a i n k s o r á b a 

l é p , é s l e l k é s z t h i v h a t . 

6 . M e z ö f ö l d i e s p e r e s 1 6 s z ó z a t t a l , 7 n e m s z a v a z v á n , 

l e p s é n y i l e l k é s z n . t i s z t . H o r v á t h M i h á l y l e t t , b a r s i , uj v á l a s z -

t á s á l t a l n t i s z t . N a g y J á n o s h i v a t a l b a e s k ü l e t é t e l l e l i k t a t -

t a t t a k b e : f ő t . B a l i M i h á l y e s p e r e s u r n á k l e m o n d á s a u t á n i s a 

f ő e s p e r e s i c i m m e g t a r t á s á t é s h a s z n á l á s á t r e n d e l v é n a k e -

r ü l e t i k o r m á n y t a n á c s á n a k a l e l é p ő s z á m o s é r d e m e i t m é l -

t á n y l ó k e g y e l e t e . 

7 . T á c i e g y h á z l e l k é s z v á l a s z t á s á t i l l e t ő l e g a z e d d i g i 

e l j á r á s t é s h a t á r o z a t o k a t m e g s z ü n t e t n i c é l s z e r ű n e k t a l á l t a a 

k e r ü l e t i k o r m á n y , a z ü g y ú j í t á s á t a z i l l e t ő e s p e r e s s é g r e b í z -

v á n u j o n n a n i c a n d i d á l á s m e l l e t t . 

8 . A v e s z p r é m i e g y h á z m e g y e e l ő b b i e s p e r e s e Y e c s e i 

u r p a l o t a i l e l k é s z m e g h a l á l o z v á n : f á j d a l m a s n e h e z t e l é s s e l 

p a n a s z l á b e e g y v i l á g i t i s z t e l ő j e a z o n h i d e g r é s z v é t l e n s é g e t , 

h o g y f e l e t t e g y á s z s z ó n o k l a t o t a f e l h í v o t t a k n e m f o g a d v á n e l , 

a l e g e g y s z e r ű b b s z e r t a r t á s s a l i s n a g y n e h e z e n l e t t e l l á t v a : 

e b o t r á n y o s r é s z v é t l e n s é g v i z s g á l a t é s m e g r o v á s a l á s o r o z -

t a t o t t . 

9 . N é h a i t e k . K o n k o l y L á s z l ó é s H u s z á r K á l m á n 

k e g y e s h a g y o m á n y a i k t i s z t á b a h o z a t a l a ü g y é b e n m e g h i v a -

t á s o k r e n d e l t e t t e k . 

1 0 . N t . N a g y J á n o s b a r s v i d é k i ú j r a v á l a s z t o t t e s p e -
* 

* 

/ 



r e s u r m e g k e z d e t t e uj p á l y á j á t a z z a l , h o g y a z 1 8 5 9 . é v i 

l é v a i g y ű l é s h a t á r o z a t a s z e r i n t a l e l k é s z i h i v a t a l t ó l e l t i l t o t t 

S z e n t m i k l ó s i S á m u e l ü g y é t a k e r ü l e t i g y ű l é s h e z f e l j e l e n -

t e t t e . 

1 1 . A p á p a i f ő i s k o l á b a n m e g s z ü n t e t e t t j o g i t a n s z é k , 

t ö b b f e l ö l i n y i l a t k o z a t o k é s a t e k . m e g y e i b i z o t t m á n y t ó l a s u -

p e r i n t e n d e n s i h i v a t a l h o z k ü l d ö t t ó h a j t ó m e g k e r e s é s t e k i n -

t e t b e v é t e l e , d e l e g i n k á b b a z a n y a g i j ö v e d e l e m s z o r o s á t -

v i z s g á l á s a u t á n — ú j r a f e l á l l í t t a t n i , é s a z i d e i t a n f o l y a m -

m a l e g y ü t t é l e t b e l é p t e t n i r e n d e l t e t v é n , a j e l e n t k e z e t t 2 

t i s z t e l t e g y é n e k k ö z ü l s e p t . 1 6 - r a v á l a s z t á s t e s z k ö z ö l n i a z 

e s p e r e s i k o r m á n y t a n á c s o k f e l h i v a t t a k . A j o g i t a n f o l y a m 2 

é v e t f o g l a l e l — ö s s z e o l v a d v a a t h e o l o g i a i t a n f o l y a m m a l — 

a z e l s ő é ^ e s p a p n ö v e n d é k e k i s k ö t e l e z t e t v é n h a l l g a t n i e f ő b b 

t a n o k a t , a z a n y a g i e r ő n ö v e k e d t é v e l i s m é t e g y uj j o g t a n á r 

f o g v á l a s z t a t n i . 

1 2 . A z i s k o l a i s z o r g a l o m k e z d e t é n a t a n á r o k e d d i g 

e l m a r a d o t t ü n n e p é l y e s b e v e z e t é s e m e g r e n d e l t e t e t t , a z o n r e -

m é n y n y e l , h o g y a z i s k o l a ü g y n e m e s k e b l ü b a r á t a i m e g j e l e n é -

s ü k k e l ü n n e p é l y ü n k f é n y é t e m e l n i s i e t e n d n e k . 
M. Z) . , 

t a p o l c a f ő i l e l k é s z . 

KÜLFÖLD. 

A G U S Z T Á V A D O L F E G Y L E T f o l y ó é v i n a g y g y ű -

l é s é t a u g . 2 7 — 2 9 . n a p j a i n t a r t o t t a m e g H a n n o v e r á b a n . — 

E z e n g y ű l é s , m e l y az e g y l e t f e n á l l á s a ó t a i m m á r a 1 8 - i k s 

m e l y m a g á n a k a h a n n o v e r a i k i r á l y n a k é l é n k ó h a j t á s a é s s z í -

v e s m e g h í v á s a k ö v e t k e z t é b e n s e r e g l e t t a n e v e z e t t k i r á l y -

s á g i f ő v á r o s b a : a t u d ó s í t ó k ö s z h a n g z ó e l ő a d á s a s z e r i n t , a 

m i l y é r d e k e s é s m e g r a g a d ó v o l t ü n n e p é l y e s s é g e i á l t a l , s z i n t -

o l y n e v e z e t e s ó s n a g y h o r d e r e j ű a z o n e r e d m é n y e k e t t e -

k i n t v e , m e l y e k ez é v f o l y t á n l ő n e k é r e t t g y ü m ö l c s ö k k é az 

e v a n g y é l i o m i e m b e r i s é g é l e t f á j á n . 

S c h w e d e r r a j z a s z e r i n t r e n d k í v ü l e m e l t e e g y ű l é s ü n -

n e p é l y e s s é g é t a h i t b u z g ó h a n n o v e r a i a k n a k s z í v e s s é g é s á l -

d o z a t k é s z s é g b e n k i f á r a d h a t l a n v e n d é g s z e r e t e t e . — A v e n -

d é g e k e t s z é p e n d í s z í t e t t l a k o k f o g a d t á k b e , t ö b b u t c á n v i -

r á g k o s z o r ú k k a l é k e s í t e t t z á s z l ó k l e n g e d e z t e k s t b . A v á r o s 

ö s s z e s l a k o s s á g a n a g y c s o p o r t o k b a n h u l l á m o z v a s l e g b e n -

s ő b b r é s z v é t t e l k i s é r t e a z e g y l e t m i n d e n m ű k ö d é s e i t , e g y -

s z e r s m i n d a l e g m é l y e b b t i s z t e l e t e t s a l e g n a g y o b b r e n d e t t a -

n ú s í t v a . 

A z ü n n e p é l y 2 7 - é n d . u . 5 ó r a k o r v e t t e k e z d e t é t a 

f ő e g y h á z b a n t a r t o t t I s t e n t i s z t e l e t t e l , m e l y a l k a l o m m a l D r . 

E h r e n f e u c h t e r t a r t o t t J á n o s V I . 2 8 . 2 9 . a l a p i g é k n y o m á n 

h a t á s o s b e s z é d e t . 2 8 - á n r e g g e l 8 ó r a k o r D r . Z i m m e r m a n n , 

2 9 - é n D r . B r ü c k n e r i s m é t s z ó n o k o l t a k , a z ü n n e p é l y c é l j á -

h o z a l k a l m a z o t t m a g a s z t o s e s z m é k e t f e j t e g e t v e . 

A k ö z g y ű l é s t 2 8 - á n a z e g y l e t e l n ö k e H o í f m a n n n y i -

t o t t a m e g , m i n d e n e k e l ő t t k ö s z ö n e t e t m o n d v á n a g y ü l e k e z e t 

n e v é b e n a s z í v é l y e s k i r á l y n a k , m a j d ü d v ö z ö l v e a z e g y l e t i 

t a g o k a t s a h a n n o v e r a i v e n d é g s z e r e t ő t e s t v é r e k e t . — S z é p e n 

v i s z o n o z t a e z t k i r á l y á n a k s v á r o s á n a k n e v é b e n F l ü g g e l e l -

k é s z , m e g v á l a s z t o t t h e l y e t t e s e l n ö k m e g e m l í t v é n a t ö b b e k 

k ö z ö t t , h o g y m a g a az 5 0 0 é v e s t e m p l o m , m e l y l á t t a a r ó -

m a i m i s é t , a r e f o r m a t i o I s t e n t i s z t e l e t é t , a s z á m ű z ö t t s a l z -

b u r g i a k a t , s z i n t e ö r ü l n i l á t s z i k a s z e r e n c s é n e k , h o g y m o s t e 

m a g a s g y ü l e k e z e t e t i s s z e m l é l h e t i , e g y s z e r s m i n d e g y k e l y -

h e t s t á n y é r t n y ú j t o t t á t , m e l y e t v a l a m e l y o s z t r á k g y ü l e k e -

z e t s z á m á r a i s m e r e t l e n j ó l t e v ő a j á n d é k o z o t t v a l a . — N a g y 

t e t s z é s b e n r é s z e s ü l t H o w a r d l i p c s e i l e l k é s z n e k k i t ű n ő g o n d -

d a l é s m e g h a t ó b e n s ő s é g g e l k é s z í t e t t é v i t u d ó s í t á s a i s , m e l y -

b e n s z e r z ő k ü l ö n ö s e n k i t ü n t e t n i i g y e k e z e t t a z e g y l e t n e k c s e -

k é l y k e z d e t b ő l s r ö v i d i d ő a l a t t l e t t ö r v e n d e t e s g y a r a p o d á -

s á t . A f ő e g y l e t e k e n b e l ü l e d d i g e l é 3 4 fiókegylet k e l e t k e -

z e t t , 1 5 a l a k u l ó b a n v a n , s 2 8 n ő e g y l e t i s t e r j e s z t i á l d á s o s 

m ű k ö d é s e i t . — K ü l ö n ö s e n k i e m e l é p e d i g , h o g y o l y h e l y e k e n 

i s l é t e s ü l t e k f ő e g y l e t e k , m e l y e k e t e d d i g l e g i n k á b b k e l l e s e -

g é l y e z n i — m i n ő k a z o s z t r á k t a r t o m á n y o k . — I g y a l a k u l t 

E r d é l y b e n i s e g y f ő e g y l e t m e l y a b é c s i v e l e g y ü t t a z e g y e -

t e m e s e g y l e t h e z k i v á n c s a t l a k o z n i . M a g y a r o r s z á g o n i s l é t e -

s ü l t ö n á l l ó gyámintézet, m e l y n e k a z o n b a n t u d ó s i t ó ( S c h w e -

d e r ) s z e r i n t f o l y v á s t N é m e t o r s z á g - s e n n e k e v a n g y é l i o m i 

k i k é p z ő d é s r e v e z é r l ő s e g é l y e s z k ö z e i f e l é k e l l t e k i n t e n i e 

m á r c s a k a z é r t i s , m e r t a G u s z t á v A d o l f - e g y l e t e v a n g y é -

l i o m i s z e r e l m é n e k a n n y i s o k e m l é k e i v e l d i c s e k h e t i k . — 

É r i n t v e v o l t H o w a r d t u d ó s í t á s á b a n a z i s , h o g y a z e g y l e t 

n ö v e k e d t é v e l s o k a s u l t a k a k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g t e e n d ő i i s . 

— A n a g y o b b v á r o s o k b a n s o k a k a d á l y l y a l i s k e l l m e g k ü z -

d e n i , s a z e l ő k e l ő c s a l á d o k t a g j a i m é g m i n d i g g y é r s z á m m a l 

v a n n a k a z e g y l e t b e n . E g y é b i r á n t k e r e k s z á m m a l 1 5 7 , 0 0 0 

í r t t a l f o r d í t t a t o t t az é v f o l y t á n s e g é l y z é s r e , m e l y b e n 5 5 9 s z e -

g é n y g y ü l e k e z e t r é s z e s ü l t , 1 4 t e m p l o m f e l s z e n t e l t e t e t t , 7 

n e m s o k á r a e l k é s z ü l , 8 i s k o l a , 8 p a p l a k f e l é p í t t e t e t t , 9 - n e k 

a l a p k ö v e l e t é t e t e t t . 

A z é v i t u d ó s í t á s u t á n , m e l y a b o l d o g u l t p o r o s z k i r á l y 

I V . F r i g y e s V i l m o s e m l é k é n e k h á l á s f ö l e l e v e n i t é s é v e l s a z 

uj k i r á l y é s p r o t e c t o r i r á n t i k ö s z ö n e t k i f e j e z é s é v e l v é g z ő -

d ö t t , — s z á m o s e l ő a d á s o k t a r t a t t a k . A p á r i s i s l y o n i v e n -

d é g e k a F r a n c i a o r s z á g b a n é l ő s z á m o s n é m e t e k e t a j á n l t á k 

a z e g y l e t figyelmébe. S o k a n s z ó l t a k a m o r v a o r s z á g i p r o -

t e s t á n s o k é r d e k é b e n . A g a l a c i é s b e l g r á d i l e l k é s z e k s a j á t 

e g y h á z a i k n e v é b e n e s d e t t e k s e g é l y é r t s tb . — L e g t ö b b r é s z -

v é t és figyelemben r é s z e s ü l e k a z o n b a n a z o s z t r á k b i r o d a -

l o m b a n l e v ő e g y h á z a k k ü l d ö t t e i s e z e k e l ő a d á s a i . — M i d ő n 

e g y i k b é c s i k ü l d ö t t e l ő a d á , h o g y a p r . 8 - i k a ó t a , m e l y n a p o n 

k e l t c s á s z á r i p á t e n s az e v a n g y é l i o m i e g y h á z n a k ö n á l l ó s á g o t 

a d o t t , e g y uj é l t e t ő n a p k e l t az e g y h á z e g é n , s e n n e k b i -

z o n y s á g a k é n t t ü n t e t é f ö l a m e g a l a k u l t G u s z t á v A d o l f - e g y -

l e t e t : m i d ő n a f e r d i n a n d s b e r g i g y ü l e k e z e t n e k ( a k a t o n a i 
* 

v é g v i d é k e n ) c s á s z á r i s e g é l y e z t e t é s e , s z i n t e B é c s b ő l j e l e n t v e , 

t u d o m á s r a j u t o t t : a g y ű l é s e g é s z e n e l v o l t a z ö r ö m t ő l r a -

g a d t a t v a , s u g y g o n d o l t a a z t l e g m é l t ó b b a n k i f e j e z h e t n i , 

h o g y F e r e n c z J ó z s e f O F e l s é g é n e k D r . V o i g d t i n d í t v á n y á r a 

— k ö s z ö n e t e t t á v i r a t o z o t t . 

E z e k é s m é g t ö b b e l ő a d á s o k u t á n a k ö v e t k e z ő g y ű l é s 

h e l y é ü l Nürnberg j e l ö l t e t e t t k i , a k ö z p o n t i l i p c s e i i g a z g a -

t ó s á g 4 k i l é p ő t a g j a k ö z ü l 3 ú j r a m e g v á l a s z t a t o t t , n e g y e -

d i k n e k p e d i g D r . L e c h l e r . — A n e m - h e l y b e l i e k k ö z ü l s z i n t e 



* 

4 - n e k k e l l v é n k i l é p n i — e z e k k ö z ü l d r . Zimmermann t i s z -

t e l e t b e l i t a g u l k i k i á l t a t o t t . 

A r é s z l e t e s b é r t e s í t é s t , a m e n n y i b e n é r d e k l ő l e n n e e 

l a p o k o l v a s ó i r a — f e n n t a r t j u k m a g u n k n a k . 

AZ EVANGYÉLIOMI EGYESÜLET GENFBEN 

Midőn az evangyéliomi egyesület gyűlései Genfben 
megnyilandók valának: az ottaui főiskola és egyház több 
tanárai és pásztorai fölhíva, sőt kötelezve érezték magukat 
azon indokok előterjesztésére, melyek miatt nekik lehet-
lenné vált ama gyűléseken résztvevöleg megjelenni. 

Szintoly határozott és egyenes , mint a milyen mérsé-
kelt nyilatkozatuk, a mely auguszt. 27-dikén egy Genfben 
igen elterjedt lapnak {Fenille d'Avis) melléklete gyanánt 
jelent meg — iin itt következik: 

A genfi nemzeti egyház tagjaihoz. 
Nemzeti egyházbeli testvéreink! 

Egy társulat fog közelebb Genfben összegyülekezni* 
a mely magát evangyéliomi egyletnek nevezi , hogy 10 napon 
keresztül tartsa üléseit székes-egyházunkban. — Meghívja 
ez ülésekbe ,,mindazokat, a kik egyek az élő igaz Istenben 
mint atya. fiu s szentlélekbeni hitre nézve. — E szerint 
tehát csak azon doctrina részeseit hivja meg, mely szerint 
az egy egyedüli Isten három személyben létezik. 

Nyilván van, hogy e meghívás nem minden protes-
tánshoz van intézve. — Világosan kizárja azokat, kik a há-
romság dogmáját nem va l l ják; s e kizárás annyival fe löt-
lőbb, mert az egyesület minden vidékbeli és bármi néven 
nevezendő evangyél iomi keresztyének egybegyűjtését c é -
lozza. — E szerint itt kénytelenek vagyunk nyíltan kimon-
dani, szomorú feledségbe ment az evangyéliom és reform, 
szelleme, s e feledség, mely bárhol is sajnálatra méltó vo l -
na, különösen föltűnő Genfben, mivel a mi türelmi készsé-
günkkel, sőt egyházunk alapelveivel jő ellenkezésbe. 

Az egyesület alapját oly hitvallás képezi, mely az or-
szágok szerint különböző, s mely legegyszerűbb alakjában 
a francia ág által elfogadtatva a szentháromság dogmájá-
nak hirdetésére szorítkozik. — E hitvallás minden reggel 
föl fog olvastatni az elnök által, hogy senki se ignorál-
hassa vagy ne feledje, miszerint az egylet a szenthárom-
ság dogmáján nyugoszik. 

A genfi egyház, — ezzel e l l e n k e z ő l e g — a szent irás 
szabad magyarázatát teszi alapul. Ez meg akarja őrizni a 
lélek egészségét a béke köteléke által; nem erőszakolja ez 
tagjaira az emberi föltalálásnak semmiféle formuláját; tisz-
tel minden keresztyén véleményt, s élő egészet képez 
mindazokkal, kik egyenlően hiszik vele ugyanazon atyát és 
ugyanazon megváltót. 

Ezek azon elvek, a melyeket egyházunk zászlójára 
irt vala, midőn 1725-ben lerázta a confessiók jármát. Ezek 
azon elvek, melyeket az egész keresztyén világ szine előtt 
ünnepélyesen kinyilatkoztatott az 1835-diki Jubileum al -
kalmával, ezeket nem tagadhatja meg a nélkül, hogy ma-

gát is meg ne tagadná; ezeken alapszik élete és békéje, 
ezért ő ezeket meg fogja tartani. 

Polgártársaink és testvéreink! 

Papok és világiak nagy számmal fognak összegyüle -
kezni városunkba — minden országból — az egyesület -
nek septemberi gyűléseire. Összejönnek pedig oly elv 
zászlója alatt, mely nem a mienk; oly e lv -é alatt, a mely 
minket kizár értekezleteikből, minket ezen egyház pászto-
rait , szolgái t , professorait. Székes-egyházunkban fognak 
összejőni, s megértendik, hogy mi azért nem leszünk ott 
velük, mivel minket nem hívtak meg. 

Ti is, nemzeti egyházbeli testvérek! érteni fogjátok 
távollétünket, s nem lesztek bizonyára igaztalanok, hogy 
nekünk szakadárságot s szükkeblüséget tulajdonítsatok. 
Be fogjátok látni, hogy csak űgy csatlakozhattunk volna 
az egyesü le thez , ha alkuba bocsátkozunk meggyőződé-
sünkkel , elfogadni e g y tarthatlan positiót és compromit-
tálni az alapot, melyen egyházunk nyugoszik. — 

Hívek akarván tehát maradni e lveinkhez, s szilárdul 
ragaszkodva szellemi nyíltságunkhoz, nem fogunk részt-
venni a közeli tanácskozásokban; hanem tisztelni fogjuk 
testvéreinket és összejöveteleiket; méltók fogunk maradni 
azon türelmi jó hírre, mely a genfi népről elterjedve van. 

A mi elveinket i l let i: azok nem veszhetnek e l , alap-
jukat oly adott szó képez i , melyet megmásítani nem lehet. 
Bízzunk Istenben, s maradjunk meg szilárdul a Krisztus-
ban. A világosság atyja velünk van; ő diadalra segíti az 
igazságot a szabadság által. 

A hol az Ur lelke vagyon, ott vagyon a szabadság. 
(Következik számos professor és pap aláírása). 

(Le Lien). 

T A JEL C A. 

CSURGÓI GYMNASIUM. 

, , A l u l i r t t e l j e s t i s z t e l e t t e l j u t t a t j a t u d o m á s á r a a t . c . 

k ö z ö n s é g n e k s az i l l e t ő k n e k a b . - s o m o g y i n t . e g y h á z m e g y e 

c o n s i s t o r i a l i s g y ű l é s é n e k a z o n m e g á l l a p o d á s á t , m i s z e r i n t 

c s u r g ó i k ö z é p t a n o d á j á t m á r a j ö v ő 1 8 6 / 4 - i k i s k o l a i é v r e 

é l e t b e l é p t e t e n d ő 6 - i k o s z t á l y l y a l 6 o s z t á l y ú g y m n a s i u m m á 

e m e l e n d i . A s z o r g a l m i i d ő s z a k a j ö v ő i s k o l a i é v b e n a k ö -

r ü l m é n y e k m i a t t o c t . 1 5 - é n veenc l i k e z d e t é t . 

N e m k e v é s b é é r d e k e s n e k v é l i a l u l i r t t u d o m á s á r a j u t -

t a t n i az i l l e t ő k n e k , h o g y s z i n t e a f ö n e b b t i s z t e l t c o n s i s t . g y ű -

l é s m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a t a n d í j a n e v e z e t t t a n i n t é z e t b e n 

5 f r t r ó l 2 f r t ra o . é r t . s z á l l í t t a t o t t . 

V é g ü l : a t á p i n t é z e t é v i d í j a 4 0 fr t l e e n d o . é r t . j ö -

v ő r e i s , h o v á b e l é p n i j o g a v a n m i n d e n n ö v e n d é k n e k s h o l a 

n ö v e n d é k e k k e l a z i n t é z e t n e k e g y t a n á r a e g y ü t t é t k e z i k , e g y -

f e l ő l k e z e s s é g ü l , h o g y a n ö v e n d é k e k e g é s z s é g e s , Í z l e t e s é t -

k e k k e l l á t t a t n a k e l , m á s f e l ő l f e l ü g y e l ő ü l , ö r ü l a j ó r e n d , 

t i s z t a s á g s i l l e n d ő m a g a v i s e l e t f e n t a r t á s a é r d e k é b e n . " 



T e l j e s t i s z t e l e t t e l f e l k é r e t n e k e g y é b l a p o k t . c . s z e r -

k e s z t ő s é g e i e n é h á n y s o r n a k b e c s e s l a p j u k b a n s z i v e s k ö z -

l é s é r e . Héjos Pál, 
h . i g a z g a t ó . o O 

G Y Á S Z H Í R . 

V e s z p r é m - P a l o t á r ó l , t e m e t é s r ő l j ö v ő k . N t . Vécsey 
Crábor ú r a t , a p a l o t a i h e l v . h i t v . e g y h á z l e l k é s z é t , s a v e s z -

p r é m i r e f . e g y h á z v i d é k n e k e s p e r e s é t t e m e t t ü k e l . 

A l e g v á l s á g o s a b b i d ő s z a k b a n , a z 1 8 5 0 - i k é v t ő l 1 8 6 0 - i k o O 7 
é v i g t e r j e d ő , s u g y a z e g y h á z r a m i n t a n e m z e t r e n é z v e g y á -

s z o s e m l é k ű é v t i z e d b e n v e z e t t e ő a v e s z p r é m i e g y h . - m e g y é -

n e k k o r m á n y á t . 

V o l t a k n e h é z i d ő k , m e l y e k b e n e r e j e r o s k a d o z o t t , s a 

8 0 é v e s a g g a s t y á n é r z é , h o g y m e g t ö r t a n y a g i e r ő v e l n e m 

l e h e t s i k e r e s e n k ü z d e n i a z o n h u l l á m o k e l l e n , m e l y e k az á l -

t a l a v e z é n y l e t i h a j ó t i s e l b o r i t á s s a l f e n y e g e t t é k . ^ E z é r z e t 

b i r t a ő t a r r a , h o g y a r á b í z o t t k o r m á n y t a m u l t é v b e n l e t e t t e 

a z e g y h á z k e z é b e , s ez o l y l é p é s v o l t , m i f é n y e s e n b i z o n y i t á , 

h o g y a t e s t i e r ő b e n h a n y a t l o t t f é r f i ú n a k l é l e k e r e j e t ö r e t l e n 

é p s é g b e n á l l , s n e m c s a k a k ö z j ó b e l á t á s á n a k , h a n e m a z 

é r t t é m ű k ö d é s n e k m a g a s s á g á r a i s k é p e s f ö l e m e l k e d n i . E 

t e t t e l e g s z e b b o l d a l r ó l b i r á l j a m e g ő t , m e r t n é z e t e m 

szer int , n e m a n n y i r a a h a l á l — m i n t i n k á b b m a g a az é l e t -

f o l y a m a t b i r á l j a m e g a z é l e t e t ! 

E g y h á z á t — a n n a k h i t b u z g ó , l é l e k b e n e r ő s , s a z e g y -

h á z é s n e m z e t i ü g y ö s s z e f o r r t s á g á t m é l y e n é r e z ő t a g j a i v a l 

e g y e t é r v e , m e g ó v t a az ú j b ó l r e n d e z é s ö r v é n y é t ő l , s ez 

á l t a l o l y é r d e m e t s z e r z e t t , m i a l e g s z e b b v i r á g o k e g y i k é t 

k é p e z i e m l é k e z e t é n e k k o s z o r ú j á b a n . 

F . h ó 2 0 - á n o m l o t t l e l e l k é r ő l a s á r h á z , s a l e h u l l t 

p o r r é s z e k f . h ó 2 2 - é n d . u . t é t e t t e k l e a n y u g t a t ó földnek 

a n y a k e b e l é b e . 

D a c z á r a a z i d ő k e d v e z ő t l e n s é g é n e k , a m e t s z ő n h i d e g 

é s z a k i s z é l n e k — u g y a v á r o s b ó l , m i n t a h á r o m p o l i t i k a i 

m e g y é r e k i t e r j e d ő e g y h . - m e g y é b ő l n a g y n é p t ö m e g j e l e n t 

m e g a t e m e t é s r e . K é p v i s e l v e v o l t a g r ó f i c s a l á d , m i n d e n f e -

l e k e z e t ű l e l k é s z , az u r i r e n d , t a n í t ó i k a r , a p o l g á r s á g s a 

f ö l d m i v e l ő k m i n d e n o s z t á l y a . A c é h e k ü n n e p é l y e s e n v o -

n u l t a k k i . G y á s z b e s z é d e t s i m á t K u l c s á r J ó z s e f h a j m á s -

k é r i l e l k é s z t a r t o t t a g y á s z u d v a r o n , k ü n n a n y i l t s i r 

m e l l e t t K e c s k e m é t i K á r o l y i s z k a s z e n t g y ö r g y i l e l k é s z m e g -

h a t ó n r a j z o l á , h o g y a t e m e t ő a z e g y e n l ő s é g n e k é s n y u g a -

l o m n a k h a z á j a . 

K á r , h o g y az i d ő r ö v i d s é g e s a k e l l ő é r t e s í t é s n e k 

e m i a t t i l e h e t l e n s é g e m i a t t a z e g y h . m e g y e i é n e k k a r n a k 

c s a k k i s t ö r e d é k e g y ű l h e t e t t ö s s z e . E t ö r e d é k é n e k e i s m e g -

h a t ó v o l t • d e a z o n h a t á s m é g i s h i á n y z o t t , m e l y e t a 

t e l j e s é n e k k a r n a k m ű v é s z i ö s z h a n g z a t o s é n e k e i f o g t a k 

-vo lna e l ő i d é z n i . A u g . 2 3 - k á n 1 8 6 0 . P. G. 

( A P e s t i N a p l ó b ó l . ) 

HELYREIGAZÍTÁS. 
Némely lapban hibásan lévén közölve a 

pesti helvét hitvallásuak hatosztályu gymnasiuma 

ez évi megnyitása, újból kijelentetik: hogy neve-
zett iskolában 186y2. iskolai évi beiratások octo-
ber f l -sö napján, az iskola ünnepélyes megnyi-
tása isteni tisztelet tartásával october 6-kán, a 
rendes tanítások pedig 7-kén kezdődnek. 

Pest, sept. havában 1861. Gonczy Pál, 
igazgató. 

Egy mívelt magyar családban, hol kivá-
natra akár [francia, akár német nyelven folyta-
tandó társalgás által alkalom nyilik e nyelvek 
könnyű szerrel való megtanulására, valamint a 
zongorán is a családnak egy tagja által alapos 
oktatás nyujtathatik , két tanuló fogadtatnék 
elfogadható föltételek mellet kosztra, szállásra. 
Bővebb értesülést nyerhetni nálam. 

Dr. Ballagi Mór. 

ESDŐ SZÓZAT 
AZ OLÁHORSZÁGI MISSIO ÜGYÉBEN. 

Az idegen földön, idegen népfaj közt elszór-
tan élő vér-és vallásrokonaink érdekében emelt 
szózat ez év elején nem maradt visszhang nélkül. 
A befolyt tetemes adakozások bebizonyították, 
hogy a jótevő munkás szeretet ki nem aludt hí-
veink kebeléből és t. Czelder Márton lángoló buz-
góságában honfiainak hasonló buzgóságára épít-
ve, szent vallásunk és nyelvünknek maradandó 
hajlékot emelni kívánván, templomnak és isko-
lának tette le alapját „Ploesten.1, 

Azonban épen midőn a nagy munka foly-
tatására a segély legsürgősb lett, egyszerre, mint-
ha elvágták volna, megszűntek az adakozások 
és lelkes küldöttünk mindenben megfogyatkozva, 
újonnan esdeklik segedelemért. 

Testvéreim az Úrban! Megkezdeni a jó mí-
vet szép és dicsérendő dolog; de a megkezdett jó 
mívet befejezni még dicséretesb. 

Ha uj adományozás által rásegítjük tiszt. 
Czelder Márton urat, hogy a templomot és az is-
kolát Ploesten fölépítse, tán könnyebb lesz aztán 
az elszórt híveket egyesíteni és csekély segélylyel 
állandó lelkészséget alapítani. 

Ne hagyjuk tehát félben veszni a szép hazai 
és vallásos mívet, hanem segitsen mindenki te-
hetsége szerint. 7.Ballagi Mór. 



ADAKOZÁS. 
Nagyi iszte letű szerkesztő úr ! Hálás köszönetünk k i -

f e j ezése s a nyilvánosság- okáért tisztelettel kérjük k ö z z é -
tenni , a táljai tüzkárvallolt e g y h á z f e l segé lé sére eddig be-
folyt k e g y e s adományokat , melyek is következők : Nt. Bal -
lagi Mór úr küldeménye e lapok 3 3 - i k számában megneve-
zett adakozásokból — 60 frt. T. Kardos Sámuel úr Szobosz -
lóról 30 frt. Droppe Dániel rimaszombati kisdedovó, az á l -
tala rendezett szini előadás tiszta jövedelmét beküldte 20 ft. 
Főtiszt. Zsarnay Lajos superintendens úr Miskolczon gyűj-
tött 42 frt 5 k r t , melyhez járultak : főtiszt. Zsarnay Lajos 
úr 4 frt. Kún István 2 frt. Nagy Gedeon 4 frt. Telekdy 
Miklós 1 frt. B. I. 50 krt. Bede László 1 frt. E. J. 50 kr. 
Fazekas László 1 frt. Debreezeny Dániel 1 frt. U. F. 50 kr. 
Szombathi József 50 kr. Isoo István 4 0 kr. Özv. Kopácsy 
Lászlónö 1 frt. Debreezeny Imre 50 kr. Zsallay György 1 
frt. Katona Zózsef 50 kr. Szepesi József 4 0 kr. Egy valaki 
20 kr. Rácz Benjámin 1 frt. Nyakó András 1 frt. Tóth Pál 

1 frt. E g y valaki 50 kr. E g y valaki 20 kr. E g y valaki 20 
kr. Laczai József 3 frt. Mislei Károly 1 frt. N. N. 30 krt. 
E g y valaki 30 krt. Bakos A. 1 frt. Baló Istvánnő 1 frt. 
Rácz József 4 0 kr. Özv. Yargáné 20 kr. Hegedűs József 
20 kr. Lévay János 10 kr. Szalatnai János 20 kr. Kovács 
István 15 kr. Tamás József 20 kr. Tóth Sámuel 20 kr. 
Virág János 10 kr. Dabsi Sámuel 20 kr. Zsolczai Ferenc 
50 kr. Katona János 20 kr. Szabó József 10 kr. Balogh 
Károly 10 kr. Szabó István 10 kr. Kún József 2 frt. K. Nagy 
Ferenc 1 frt. Éles Lajos 1 frt. Benkő József 30 kr. Bodnár 
Dániel 50 kr. Fekete József 1 frt. Kiss János 30 kr. Kéré-
szi Dáuiel 10 kr. E g y valaki 20 kr. Szi lveszter I. 1 frt. 
Egy valaki 50 kr. A miskolci szürszsabó-céhtársulat 50 kr. 
Egy valaki 20 kr. Tunyogi János 30 kr. 

Legyen Istennek legszebb áldása egyenkint és ö s z -
szesen a k e g y e s adakozókon ! 

Anti János. 
tályai ref. le lkész. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagj Mór. 

NYILT TÉR » ) . 

Okadatolt visszautasítása az okadatolt igazolás ok nélkül 
gyanúsító személyeskedéseinek. 

T. Gönci Lajos, kelementelki lelkész marosi ref. e g y -
házmegyénkből e becses lapok hasábjain (Prot. Egyh. Lap 
4 6 - d i k sz. 1860 . nov. 18-dikról 1514 . lap) közzétett 
, , E g y h á z m e g y e i élet i smertetését" mi sem találtuk o lyan-
nak, melyben — Ígérete szerint '— mint a tiszta folyam 
kristálylükrében az ág. egyházmegyénk magára i smer-
hetne. Jogosultak s egyszersmind kötelezetteknek éreztük 
azért magunkat, nyi lvánosság rámájába foglalt állításait, 
az igazság rostájába ve tve megrázogatni . Kitisztázva a va-
lót a valótalan vagy félremagyarázottól , cáfolatunkat b e -
küldöttük, de már 14 paptársaink által megelöztetvén, 
helyreigazításunk tért nem nyerhetett , csak csillag alatt 
említtetett meg. (Prot. Egyh. Lap 4. sz. 1 8 6 1 . jan. 2 7 - r ö l 
108. lap) 

Mely tényünkért „Okadatolt igazolás" stb. cimü 
cikkében (Prot. Egyh. Lap 22. sz. 1861 . jun. 2 - r ó l ) 
„megsértett érdek 14. számú légióját biztosító tartalék" 
„toborzott zso ldos" „cáfoló tömeg" gúnyosan sértő e l n e -
vezésekke l illet, sőt kerülö leg lelki függe t l enség hiányával 
gyanúsítja egyházmegyénket is „hol oly könnyen sikerült 
2 3 zsoldost toborzani." 

E gyanúsításokat hallgatással mellőzni annyi volna, 
mint elismerni, — hasonló gúnyosan sértő s z e m é l y e s k e -
désekkel cáfolni, azonkivül, h o g y az igazságot homályban 
hagyná, nem volna jézusi f egyver . Azért szemünk előtt 
tartva isteni tanítónk ama szavait. ,,Ha gonoszul szóltam, 
tégy tudományt a gonoszról , ha jól szóltam, miért versz ." 
Math. 18. 23. és követve példáját, „ki , mikor szidalmaztat-

* ) Az e rovat alatt megjelenőkért a szerkesztőség nem vál-
lal fe le lősséget . Szerk. 

nék, senkit nem szidalmaz vala ." I. Pét. 2. 13. Mint előbb is 
tevők, ujabban nem gunynyal, nem gyanúsításokkal: hanem 
törvényhiteles adatok és számokkal bátorkodunk a nt. szer-
kesztő úrhoz fo lyamodni; — méltóztassék becses lapjában,— 
hol e g y világot sem látott cikkünkért ily gúnyos bántalma-
zásokkal illettettünk — tért engedni , h o g y az ok nélkül 
ránk rótt gyanúsításokat, sértett becsületünk és az igazság 
érdekében, okadatolva visszautasíthassuk. 

A t. partialis synodus t. G. L.- t . „Egyházmegye i élet 
i smertetésében" foglalt állításai okadatolása végett m e g h i -
vatni határozta az illető közügyigazgató ur által. Már m i -
előtt meghivatott volna a p. synodus eljárását törvényte len-
nek nyilvánítja, annak ellenmond a lapok terén, beti l tásá-
ért kérelmez a fötiszteletü püspök urnái. 

Nem is említve, hogy a 89. canon e szavai : „Final i ter 
ac in perpetuum, ullum eccles iae ministrum, deponendi, 
proscribendi,v aut potestati civili tradendi, ut et communi 
consensu depositos aut re legatos resumendi vei rec ip i -
endi potestatem, quae penes solam provincialem synodum 
est, sibi minimé arrogent" te l jességge l nem azt teszik, 
mintha a p. synodusnak püspökirendelet vagy gener . s y -
nodusi intézkedés nélkül nem volna j o g a a fraternitás b á r -
mely tagját kihallgatás végett maga elébe hivatni akár 
egyházmegyénk gyakorlata szerint az egy ik k ö z ü g y í g a z -
gató, akár bármelyik „verbi divini minister" vagy „ s c h o -
larum rector" vagy , , ecc l e s iae cantor" által. 

Elhallgatva, hogy épen saját okoskodásában a bűn-
tény kihallgatás mellett constatirozását első stadiumnak 
mondja : mégis e kihallgatás vagy okadatolásra m e g h i v a -
tását törvényellenesnek állítja és megtagadja. 

Mellőzve, hogy saját idézete szerint „valaki igazán 
cse lekszik, v i lágosságra megyen , hogy mások is lássák az 
ő cselekedeteit , mivelhogy Isten szerint valók." Ján. 3, 21 . , 
következőleg mindenkor és minden helyen készen van 
arról bizonyságot tenni , és kitkit kétségbevonhatatlan 



adatokkal meggyőzni . Mégis mikor ép e meggyőzés , az 
gazságról bizonyságtételre kerül a sor, keresi, okoskod ja 
a kibúvó ajtót. 

Mellőzve mindezeket, sőt feltéve, hogy kifogásai t e l -
jes leg törvényesek, és a p. synodus törvény e l lenesen járt 
e l : még ez esetben is egészen más eljárást szabnak ki a 
Praxis fori ecclesiastici XIII. Tit. 70-ik kérdés 1 - s ö pont e 
szavai: „Citatio citátum obligát ad comparendum, n e c e x c u -
sabit, quod non sit ejus fori, vei error in formalitate sit 
commissus, ob quam legitima dici nequeat. Comparere enim 
tenetur, defectumque in judicio objicere potest, ac per sen-
tentiam judicis experiri, num sit talis, qui citationem descen-
dere faciat. Secus censebitur contumax, licet citatio fue -
rit vitiosa, in totali acquisitione actoris convincitur. 

E szavak kétségbevonhatlanul mutatják, miszerint 
nem a t. p. synodus, hanem t. G. L. eljárása törvény 
ellenes. 

Nemcsak eljárása törvényellenes pedig, hanem „Ok-
adatolt igazolása" többi pontjaiban is, az igazság szembe-
tűnő megtagadása mellett, részint a törvény, részint a t é -
nyek félremagyarázva vannak. Ugyanis : 

1 - s ő pont: „A száz pengő frt rovatai, már szü le tése -
kor ellenszenvvel találkozott az egyházak és belső szemé-
lyek részéről, mert azt általán törvényellenesnek és olyan-
nak is nyilvánították" stb. (hol ? mikor ? kik ?) 

Mindenek előtt az ide teljességgel nem illő „rovatai" 
kifejezést kell helyreigazitanunk. 

A canonszerü rendes P. synodus-tartás egyházme-
gyénkben az ekklézsiáknak illető papjaik s isk. tanítóikkal 
közösen rendre, egyházi törvényeinken alapult, a protes-
táns autonómiából Önként folyó s háromszázados gyakor-
lat által szentesitett joga és kötelessége. A mennyiben jog, 
gyakorolták; a mennyiben kötelesség, a szó anyagi érte l -
mében tartás, é le lmezték, szállás és egyéb szükségesekkel 
keblökben ellátták. — Nem önfejüleg, nem „rovataIu-kép 
vetett ki ezen kötelezettség fejében az egyházmegye kor-
mányzata 100 ftot; — hanem 1850-dik évben a pünköst 
utánni p. synodus-tartásra a mező-rnadarasi ekklézsia kö-
vetkezvén, a megelőzött tavaszi gyűlésen papjával s i sko-
latanitójával közösen kérelmezte e törvényes kötelezett-
s é g e pénzzel megválthatását (Vásárhelyt 1850. apr. 9 - é n 
tartatott p. synodus jegyzökönyve 4-dik pont). A politikai 
viszonyok s helyi körülményekből merített indokokat a 
p. synodus is érezvén s helyeseknek látván, bizottmányt 
nevezett ki, mely a kérelmezőkkel értekezzék. Kölcsönös, 
előbb a m.-madarasi ekklézsia, azután a p. synodus által 
helybenhagyott megállapodás következtében történt aztán 
az első 100 ftos P.-tartás Vásárhelyt 1850. május 22. s kö-
vetkező napjain (Jegyzőkönyv 5. pont). Ad analogiam ké -
relmezték, vagy választották aztán a következett ekklésiák 
közül a nagyobb rész, papjaik s isk.-tanitóikkal egye tem-
ben, mint kevesebbe kerülőt a p. synodus 100 ftal a köz-
pontban Vásárhelyt tarthatását, és egyezett bele ese ten-
ként a p. synodus; de egy ekklézsia is a 100 frt.-fizetésre 
nem kényszeríttetett, s a mely ekklézsiák ugy kívánták, 
keblökben tartották: Miből önként következik, hogy a fize-

tést „rovatal"-nak nevezni nem lehet, hanem a tartani k ö -
vetkezett ekklézsia és p. synodus kölcsönös be leegyezés é -
ből keletkezett váltságdíjnak, 

Hogy az ellenszenvvel találkozott, törvényellenesnek 
nyilváníttatott volna , az ekklézsiák részéről nem való. Az 
nem is történhetett, mert csak azon ekklézsia váltotta m e g 
a tartást 100 fttal, melynek tetszett, melynek nem tetszett, 
az kivitte és kebelében tartotta. 

Hanem az i g a z , hogy ellenszenvvel találkozott, é r -
telmesebb, buzgóbb világi atyánkfiai közül sokak, és a 
papok s osk.-tanitók nagyobb részénél ; — mi sem voltunk, 
ma sem vagyunk barátai. 

De nem azért, mintha törvényel lenes- vagy tűlterhe-
lőnek láttuk volna, — hanem 

Mert a központosítást semminemű, különösen protes-
táns egyházi tekintetben nem tartjuk üdvösnek. 

Mert a p. synodus központban-tartása állal veszve 
van azon szellemi haszon-, azon vallásos é r z e l e m - é s is-
meretbeni nevekedés, azon belső — különösen templom, 
egyházi épületek, oskolák jó karban-tartása-, csinosításá-
ban , — mint egy nemes vetélylyel nyilatkozó buzgóság, 
mely az egyházi személyeknek egy ekklézsiában testületi-
leg megjelenéséből az akkori ünnepélyes isteni tisztelet-
tartás-, egyházi ügyekről tanácskozás- s magántársalgás-
ból is a partialist tartó ekklézsia és egyes tagjaira hárul. 

Mert partialis synodusainkat, mint lelkünk ohajtotta, 
szivünk kívánta s a százados gyakorlat is szentesítette, 
nem kezdhettük az Ur házában ünnepélyes isteni t iszte-
lettel. 

Azonban ezen s hasonló szellemi okoknak ideigleii 
háttérbe kellett vonulni , a megnehezedett viszonyok anya-
gi nyomása előtt, — és 

Mert ekklézsiáinkkal egyetemben mindennemű fize-
tésekkel tűlterheltetésünk mellett , vásárhelyi föoskolánk 
segedelmezésére is a hála és onfentartás ösztönénél fogva 
anyagi áldozattal kellvén járulnunk, ahol lehetett , takaré-
koskodni voltunk kénytelenek. 

Mert a tökélyesbedett gazdasági viszonyok miatt 
ekklézsiáink nagyobb része képtelenné vált a fuvarozó ál-
latok részére legelöt mutatni k i , az istállón ellátás pedig 
fölötte költséges lett volna. 

Mert különben lehetlen volt két-három ekklézsiának 
papjai- s osk.-tanítóival összeállva tartani egy partiálist. 

Főleg az olcsóbbság tekintetéből az ekklézsiák, pa-
pok s osk.-tanitók nagyobb része, s közöttök mi is — egyi-
künket, kire ekklézsiájával a jövő évben kerülend a sor, 
kivéve — a p.-tartás 100 írttal megvált hatását kére lmez-
tük vagy választottuk ; s a p . -synodus , a felhozott helyi 
okokhoz járulván a politikai körülmények mellett a köz-
pontban tartással járó előnyök is, minden ilyen kérelem-
vagy választásba, valamint a gyengébb ekklézsiák és e g y -
házi személyeik között a közös tartásra nézve keletkezett 
minden illendő egyezménybe be leegyezet t , — és csak k e -
vesebb tehetösb ekklézsiák tartották az ős gyakorlat szerint 
kebelökben. 



Állításunk valóságáról szóljanak hiteles adatok és 

számok : 
1851-iki jan. 1 - s ö napjától jelenig egyházmegyénk-

ben 43 rendes p.-gyülés tartatott, melyből 30 gyűlés volt 
közköltségen, tehát nem minden évben négy. E 30 gyű lés -
ből a központban tartott 6 - t egy-egy, — 6 - t két-két — 4 - t 
három-három — 4 - t négy-négy — 4 - t hat ekklözsia, hár-
man tartván két gyűlést — 6-ot pedig az illető ekklézsiák 
kebelükben tartottak papjaik- s osk.-tanitóikkal együtt. 

A hat kebelben tartott P . -gyülés költsége: 
1) 1851-iki junius 13-án s következő napjain Bere-

Keresztűron: 
a) Az ekklézsia részéről kész pénz 72 ft. — kr. 

„ 14 véka 8 kupa buza 14 „ 30 ,, 
b) A t. pap és osk.-tanitó részéről 4 3 „ 15 „ 

129 ft. 45 kr. 
2) 1852. jun. 4 - é n s következő napjain 

M.-Csáváson: 
a) Az ekklézsia részéről 66 ft. 16 kr. 
b) A t. pap és osk.-tanitó részéről 33 „ 8 ,, 

99 ft. 24 kr. 
3 ) 1853. május 18-án s következő nap-

jain Soó-Váradon: 
a) Az ekklézsia részéről 90 ft. 54 kr. 
b) A t. pap és osk.-tanitó részéről 45 „ 27 „ 

136 ft. 21 kr. 
4 ) 1857. jun. 3 -án s következő napjain 

Kibéden : 
a) Az ekklézsia részéről kész pénz 69 ft. 38 kr. 

„ 6 v. tiszta, 3 v. elegybuza 9 „ — „ 
b) A t. pap és osk.-tanitó részéről 39 „ — „ 

117 ft. 57 kr. 
5) 1858. máj. 27- ik s következő nap-

jain Mezö-Sámsondon: 
a) Az ekklézsia részérő l , noha egyik 

napi ebéden gróf Rhédey István föpátronus 
ö nagysága sziveskedett az egész testületet 
vendégszerető asztalánál ellátni: 100 ft. — kr. 

b) A t. pap és osk.-tanitó részéről 50 „ — „ 

1 5 0 ft. - kr. 
6) 1861. május 2 2 - é n s következő nap-

jain M.-Kölpényben: 
Az ekklézsia t. pap és osk.-tanitó részé -

ről közösen 172 frt o. é. 163 ft. 85 kr. 

Összesen . . 797 ft. 52 kr. 
Tehát 6 : 797 frt 52 kr. = 2 4 : 3191 frt 28 kr. — A 

központban tartott partiálisokkal összesen a 24 ekklézsiá-
nak 791 frt 28 kr., vagyis egynek 32 frt 582 /3 kr. gazdál-
kodtatok meg papjával és osk.-tanitójával egyetemben — 
szálláson, legelőn, tözésre szükséges fán, és még egyesek 
által adatni szokott buza-, bor-, vetemény-, főzelék-, zsir-
és szolgálatbeli segedelmen kivül, melyek számadásba t é -
tetni nem szoktak s a fönebbiekbe is beszámítva nincsenek. 
Melyekből tisztán kitetszik, hogy a 100 ft nem túlcsigázott 
váltságdíj, s elterjedésének nem önkény, hanem főképen a 
könnyebbség volt oka. 

2 - ik pont. „Ismertetést irt, nem vádat" stb. 
Az ismertetés csak űgy ismertetés, ha az igazsággal 

e g y e z ; midőn pedig akár a fődolog-, akár a mellékes k ö -
rülményekben a valótól e l tér , egészben vagy részben 
váddá válik, melyei hiteles adatokkal bebizonyítani kötelezi 
az ismertetőt mind a becsület , mind a törvény, mit ha nem 
tesz , akkor az ismertetésnek igaz hogy nem vád , de nem 
is ismertetés, hanem más neve van. 

Hogy pedig „a tény úgy á l l , és olyan, milyennek i s -
mertetett" bevallással nem constatirozta a p. synodus — 
hirlapilag közzétett jegyzökönyve (Prot. Egyh. lap 17. sz.) , 
sem a 14 papi egyén nem azt vallotta be, mintha az ostrom-
állapot idejében rendkívüli módon léptettetett volna életbe 
a 100 frt fizetés; — hanem épen az e l lenkezőt , hogy t. i. 
az ostromállapot idejében a rendkívüli körülmények kö -
zött , de rendesen, az illető ekklézsia kérelmére a p. syno-
dus beleegyezésével kezdődött a gyakorlat, és rendkívüli mó-
don egy ekklézsia sem kényszeríttetett fizetni, csak ha ké -
relmezte vagy szabadon választotta, fogadtatott el. 

Azt is, ha szintén a p. synodus hirlapilag közzétett 
jegyzőkönyvéből nem volna tisztán érthető — lehetetlen 
nem tudnia, miszerint a tárgy 1855-ben nem mint felsőbb 
bíróság elébe terjesztetett a főtiszt, püspök úrhoz , hanem 
tudomás véget t ; — ugyanis : az erdélyi ref. egyházme-
gyékben a P. synodus-tartásra nézve különböző gyakorlat 
lévén, az 1855-iki gen. synodus felszólalása következtében 
kért a főtiszt, püspök űr minden egyházmegyéből , köztük 
a miénkböl is tüzetes tudósítást — és az küldetett fel. Hogy 
a tüzetes tudósítás válasz nélkül maradása méltán nézetett 
helybenhagyásnak, tisztán kitetszik a folyó 1861- ik évi f ő -
tiszt. gen. synodus egyházmegyénk gyakorlatát helyeslő 
határozatából. 

Nem is ellenkez ez a felhozott törvények egyikének 
is sem betűjével, sem szellemével. 

Nem a 89. canonnal, mert mint a fönebbiekből tisztán 
kitetszik, nem „absque potioris confratrum, assessorum 
cumprimis, partis eonsensu, et invito inconsultoque super-
attendente" történt, — nem is említve, miszerint főtiszte-
lendő püspökünk 1854- ik őszéig M.-Vásárhelyt lakván, le-
hetlen, hogy négy éven keresztül az ügy mindenekre ap-
rólékosságig kiterjedő figyelmét elkerülhette s helyben-
hagyása nélkül meg is kezdethetett volna. 

Nem,az Apr. 1. r. 1. T. 3 a. söt épen annak értelmé-
ben történt. Mert itt nem újítás-, hanem egy ős kötelezett-
ségnek, a köteleztetett kérelmére, vagy szabad választása 
szerint történt, külsőségekbeni módosítása eset t , — és az 
egyházi r e n d , sem nem kezdeményezett , sem nem e r ő -
szakolt , sem nem határozott csak magára, — hanem a 
hallgatók, külső rendek, patronusok, amint kívánták, kér -
ték, választották, a szerint cselekedett. 

Olvassuk, miszerint t. G. L. ez eljárásba hallgatással 
beléegyezését majd 11 év teltével félbeszakította. Mi is 
tiszta lelkiismerettel bizonyítjuk, miszerint 11 év alatt 
tudtunkra háromszor jelenvén meg P. gyűlésen , egyik a l -
kalommal sem hallottuk e tárgyban egy szavát is. Ha-
nem a legerősebb, a cselekedetben beleegyezésre emlé-
keztethetjük. — Ugyanis 

1850-ben május 22-én s következő napjain M.-Vásár-
helyt a m.-madarasi ekklézsia költségén a főiskola tanter-
mében tartatott esperesválasztó p. gyűlés első napján, az 
azon napra egy papnak adatni határozott élelmezési díjt 4 0 



krajczárban egyik közügy- igazgató t. Losonczi Mózes úr-
tól kezéhez vette. 

1854-ben junius 7-én s következő napjain a kelemen-
telki ekklézsia következvén a Partialist tartani, — noha fel 
volt szólítva r á , nem vitte k i , — hanem épen önnön maga 
G. L. neje betegségével mentegetődzve, a 100 frtot s z e -
mélyesen befizette, és a két első nap gazdai minőségben 
M.-Vásárhelyt a közebédben is résztvett — s a válóperek 
díjából tüzhely-pénz név alatt a gazdát illető egy részt 
is kezéhez vette másik közügy-igazgató t. Szász János 
úrtól. 

1860-ban máj. 30-án s következő napjain M.-Vásár-
helyt a karácsonfalvi ekklézsia költségén tartatott p. syno-
duson mint egy válóperes t. M. K. személyese jelent meg 
és úgy is ágált — mégis mint pap a közebédben részt-
vett. 

Vagy tán ezeket feledte? Helyén találjuk utasítani Id-
vezítönk Mat. 7 : 3. 4. 5. szavai megolvasására, és még 
Péld. 1 2 : 18. 19 .—5. 26. 24. sem árt megpillantania. 

3-dik pontban helyesen ismeri el, mit „ismertetésé-
ben" tagadott, a 4-dik Partialis törvényességét — mi pe -
dig fenébb kimutattuk, mikép P.-tartási rendszeren nem 
történt változtatás, csak a mód a hivatalra nézve engedte-
tett meg az illetőknek, ha kívántak az eddiginél könnyebb 
utat választani. — Valamint arról is meggyőződhetett e la-
pok terén eddig elmondottak, ugy fenebbi kimutatásaink 
után kiki, miszerint 100 ft. egy P.-tartásra sem a tagok szá-
mához, sem a kebelben tartottak költségeihez mérve nem 
sok — itt csupán annyit teszünk hozzá, miszerint 4 Parti-
alis még eddigelÖ csak hét évben tartatott közköltségen, 
azelőtt csak három, söt 1851 és 1852-ben annyi sem, és igy 
nem minden évben kelt el e célra 400 ft. 

És e gazdálkodás nem is múlja fölül a Partialist 
hasonló alapon tartó erdélyi több egyházmegyék hason 
cimü költségeit. Ugyanis 

Hiteles adatokkal szolgálhatunk, miszerint a szomszéd 
görgényi egyházmegyében egy P.-tartás kerül az illető 
ekldézsiának 6 0 — 7 0 — 8 0 ft.-ba papjával s isk.-tanitójával 
együtt. 

A marosi egyházmegyében van 67 rendes, 4 s e g é d -
lelkész, 77 rendes, 4 segéd isk.-tanitó, kik a p. synodus-
nak mind constituens tagjai, — a lelkészek mindennemű 
közügyekben döntő-peresekben, a három évenként ujra 
választatni szokott ülnökökön kivül, tanácskozó, — az isk.-
tanitók egyik mint másikban tanácskozó szavazattal — 65 
anya-, 43 leányegyház 43 ,465 lélek. 

A Görgényi egyházmegyében 33 rendes, 1 segéd le l -
kész, 37 isk.-tanitó, — 34 anya-, 26 leányegyház, 17,671 
lélek. 

Mivel volt költségesebb a marosi egyházmegye ren-
desen 4 - e d napig tartó 100 ftos központi gyűlése a g ö r -
gényi egyházmegye rendesen 2 nap tartó szinte csak fé l -
olyan népességű gyűlésénél ? — Azon más szomszédmegye 
régibb gyakorlatát pedig, hol a P. tagjai tarisznyákkal ter-
helten voltak kénytelenek megjelenni, s útfélen szekere i -
ken, magán- vagy közházaknál, ki hol alkalmasb helyet ta-
lálhatott, teritették ki s fogyatták el tartalmát, — a mi, a 
görgényi s más számosabb hasonló gyakorlatot követő e g y -
házmegyék rendre közköltségen, közasztalnál tartott étke-

zéseinél sem elönyösbnek, sem jutányosbnak, sem huma-
nusabbnak teljességgel nem tartjuk — söt az érintett e g y -
házmegye sem tartja, mert néhány év óta közegyetértéssel 
a miénkhez hasonló alapra fektette P. tartását. 

Jelesleg az állal, — hogy „többször politikai tár-
gyak hiánya miatt csak is ülnökök hivattak volna meg — 
egyszer sem marasztaltatott, mert ily szűk körű összehívás 
rendes közköltségen tartott p. synodusra egyszer sem 
történt. A felesleg marasztás alapja az olykor közbejött 
alkalmatlan időn kivül egyedül a takarékosság volt. — 
Központban az egész költség a legolcsóbb reggel i és s z e -
rény közebédre terjeszkedett. Vacsora, szállás, cseléd, ló -
tartásra, melyekről kebelben gondoskodni szoktak az ekklé -
zsiák, senki semmit sem kapott. 

Az olykor megmaradt feleslegből , hozzáadatván 
még a papok és isk.-tanítók által közutiköltség, hasonló-
kép az ekklézsiák által közutiköltség, agentia, ügyvédfizetés, 
közigazgatási költség cim alatt régi gyakorlat és m. fö -
consistoriumi rendelet szerint meghatározott mennyiségbeu 
fizettetni szokott pénzek maradéka is, — melyek 1851 óta 
épen jelen egyházi hivatalnokaink indítványára nem szá-
mitatlan mennek az officiolátus szebéba, hanem a p. syno-
dus ellenörsége mellett kezeltetnek, s rendes gyűlésben 
utalványoztatik esetenként a szükséges útiköltség p. o. 
a zilahi gener. ynodusra $0 frt., a közel eső onyhaira 
10 frt. stb. 

Fizettettek részint szegény ekklézsiák segede lmezé-
sére, részint az ekklézsiák cassái könnyítésével közcélra : 

1. 1851-dik évben a csikfalvi ekklé-
zsiának segedelem 13 ft. 20 kr. 

2. 1852. ugyan a csikfalvi ekklézsia sege-
delmére 5 ,, — ,, 

3. ,, Az ihlandi ekklészia segedelmére. 10 „ — „ 
4. 1853. Az egyházmegye levéltára ren-

dezési költsége pótlásába 21 , , 38 „ 
5. 1854. A mltgos föconsistorium által 

leküldött tabellák árába 8 ,, — „ 
6. A püspöki levéltár thékája, a föt. 

püspök ur Vásárhelyről Kolozsvárra költözvén 
az egyházmegye részére megválttaott 20 ,, — ,, 

7. 1 8 5 % - 1 8 5 % — 1 8 5 % - 1 8 5 7 / 8 — 
1 8 5 % évekre a kolozsvári isk.-tanitó-ké-
pezdébe az egyházmegye stipendiátusa 
részére évenként 6 0 — 6 0 ft. 300 „ — „ 

8. 1857-dik évben a főtiszt, gen. s y -
nodus jegyzökönyvére csak 4 ftot fizetvén 
az illető ekklézsiák, pótoltatott 2 „ 24 „ 

9. Az 1859. közzsinat tartása alkalmával 
500 ftot kölcsönözvén egyházmegyénk, ebből 
100 ftot hét évben a papok és isk.-tanítók j ö -
vedelmeik arányában befizettek, 50 ft. Gr. 
Teleki Domokos fögondnok ur ö nga kegyes 
adományával fedeztetett — a többi 1860. és 
1861. években innen tisztáztatott le 350 „ — „ 

Összesen 7 3 0 ft. 22 kr. 
Ezeket tudnia kell vala t. G. L. nak, legalább még 

alaposan végére nem járt a p. synodus jegyzőkönyvi ny i -
latkozatát kétségbe vonnia nem kell vala; mert a p. tar-
tási váltságdíj, közutiköltség s egyéb címek alatt b e -



gyűlni szokott egyházmegyei közpénzekről készített szám-
adásai illető közügyigazgató t. Szász János urnák, e lő le-
gesen kirendelt számvevő bizottmány által megvizsgáltat-
ván, évenként mindig rendes p. gyűlésen nyiltan láttattak 
el, — hol szent könyvünk, canonaink szellemében és a főt. 
gen. synodus többszöri, ezt büntetés terhe alatt rendelő 
határozatai értelmében, a pásztor és nyáj közötti ö s sze -
köttetésnél fogva köteles volt minden pap ekklézsiája érde-
két is képviselni, előmozdítani, nem különben az ott tár-
gyalt közügyekről tudomást venni s nyáját is értesíteni. 

Valamint azt is tudnia kell vala. miszerint a p. syno-
dus az egyházmegyét törvényesen és még eddigelő e g y e -
dül képviselő testület, — képviselve van benne minden, 
ekklézsia, büntetés terhe alatt megjelenni köteles papja 
színesen fogadott isk.-tanitója, — képviselve a világi elém 
a m. és t. f ö - é s algondnok urak által — ülései a válópe-
rek tárgyalását kivéve nyilvánosak. És ha a testület az ál -
tala választott pénztárnokot bárminemű pénzről rendes 
ülésben törvényesen számoltatja, nem az illetők számolnak 
magoknak, hanem az illető számol annak, kinek törvény 
szerint kell. És ha az eredmény valamely ekklézsiával nem 
közöltetik, sem nem az elnök, sem nem a számoltató testület 
a hibás, hanem az illető pap, ki a az illetőket illető ekklézsiá-
jával tudatni elmulasztotta. De egy törvényes testület 
által rendes ülésben megvizsgált számadást apokriphnak 
nevezni nem lehet. — Jelen esetben annyival inkább 
nem, mivel a Partialist központban tartó ekklézsiák és e g y -
házi személyeik, sem nem kérték, sem nem választották, 
hogy bármennyibe kerüljön, tartják Vásárhelyt. Hanem a 
keblökben tartás helyeit kérték, vagy választották a 
100 ft. fizetést. Ezt a p. synodus joggal mind elhasznál-
hatta, vagy mint a lege lső alkalommal történt, fel is oszt-
hatta volna, és ha magától az egyházakban sokat megvonva 
fe les leget marasztott, és azzal épen az ekklézsiákon 
könnyített, a jó pásztor kötelességét teljesítette s nem 
megrovást, sőt elismerést érdemel. 

Vagy tán azért nem tartja e tárgyban elég i l letékes-
nek a p. synodust, mert a jelen idő protestáns elveivel 
nem látja egyezőnek, hogy kevés számú világi gondnok 
urak és a lelkészek s iskolatanitókon kivül, nem tagjai 
egyszersmind az ekklézsiák hasonszámu képviselői. Ha 
itt fenekük okoskodása, ugy nyilvánítanunk kell, miszerint 
a protestanlismus elve nem törvénykönyv, mely szerint 
a közigazgatási tényeket kell Ítélni, hanem ideál, melyhez 
a törvényeket kell alkalmazni — s hogy ilyszerü változtatás 
történjék, egyházmegyénk sem mulasztotta el az illető h e -
lyen megtenni indítványát, és hiszszük, a maga rendes 
utján m é g i s fog történni. A protestáns szabadság elve igen 
szép, de ha a törvény betűiben meg nem testesül, relatív 
minőségben a gyakorlatban nagyon személyiségtől függő, 
s ha minden ember saját protestáns szabadságróli elvét 
hagyatnék tetszése szerint követni, nagyon procax libertás 
fejlenék ki —- mert hogy példát is hozunk fe l : 

Ismeretes a történettanból Münzer Tamás, Bohold s 
több hasonlók, mikép értelmezték s kívánták gyakorolni a 
protestáns szabadságot, — sőt hogy oly messze rég i ség -
be vissza ne menjünk : 

Tudunk esetet, miszerint nem felette rég bizonyos 
egyén erdélyi anyaszentegyházunkban a peregrinatio név 

alatt ismeretes igen szép gyakorlat köpenye alatt e g y e s e k 
és ekklézsiáktól akadémiai pályájára segedelmül feles 
összeget gyűjtött, azonban protestáns szabadságánál 
fogva nem érezte magát kötelezettnek a kapott húszasokat 
és tallérokat a buzgó adakozók számítása szerint a mar-
burgi, berlini vagy más külföldi egyetemen tanulva szelle-
mileg kamatoztatni, hanem szemszurásból tett néhány héti 
utazás után a nélkül, hogy valamelyik egyetemen bár b e -
iralta volna nevét, visszatért szülőföldére, megnösíik, szép 
csendesen becsúszott neje nagyatyja bő palástja alá, s 
lassan lassan parochiáját is öröklötté. 

Tudunk esetet, miszerint bizonyos papi egyén prot. 
szabadságánál fogva máig sem léptette életbe a canonaink 
által parancsolt s a főtiszt, közzsinat álal közelebbi években 
is szigorúan megrendelt kathekisatiót és bibliai magyarázatot. 

Tudunk esetet, miszerint bizonyos ekklézsia kebli 
elöljárósága az ekklézsia más helységében levő izraelita 
bérlőjét, noha többet igért, mint nem hitsorsost, a régóta 
birt jószágból ki akarta tenni, mert a kevesebbet igérö hit— 
sorsos az elnöknek több éveken át szolgája, az elöljá-
rók némelyikének atyafia volt — és az egyházmegyei ta -
nácsnak kellett a törvénynek rovására igy értelmezett 
prot. szabadság teljesedésbe vételét megakadályozni. 

Tudunk esetet miszerint, bizonyos egyén, mit a tör-
vény bizonyos feltételek alatt ugy is megenged, prot. s za -
badságánál fogva a feltételek teljesítése nélkül megtehetö-
nek gondolta s meghalt neje anyja testvérének leányát, e s -
peres és eskető pap kijátszásával, illő mentvény nélkül, 
nőül vette. 

S már kérdjük t. G. L.-t . ily hasonló értelmezését a 
prot. szabadságnak helyese lhetné-e ? Al ig hiszszük. Tart-
suk azért, ha szintén némileg elavult volna is, fenálló tör-
vényeinket prot. szabadságunk védfalának és korlátjának, 
tetteinket alkalmazzuk azokhoz, a törvényes orgánumokét 
ítéljük azok szerint — törvényeinket pedig igyekezzünk 
az idő és prot. szellemében tökélyesbiteni. 

A 4- ik pontban foglalt ördöghistoriát, noha látjuk, 
hogy 14 paptársaink azon fatalis daemonról irt pár sorral 
nagyon elevenre találtak tapintani, mert mint t. G. L. mint 
t. J. K. nagyon mosdanak tőle, mint a dolog érdeméhez nem 
tartozót, mellőzzük. 

Valamint a folytatáskép felhozott visitatioi diurnum-
1859-iki útiköltség, és tüzhelypénzre nézve is csak any-
nyit jegyzünk meg : 

Az officiolátus vizsgálatkori napdiját a p. synodus, 
mint felsőbb testület által elhatározottat, te ljességgel nem 
változtatta. — saját ekklézsiáinkban kihágást nem tapasztal-
tunk. — Egy p. synoduson is, noha kötelességünk szerint 
rendesen meg szoktunk jelenni, sem szó, sem Írásbeli pa-
naszt nem hallottunk. — Ha igaz a tény — miben kételke-
dünk, godolatunk szerint más cimü fizetések is az irt ö sz -
szegbe be levén foglalva —•' nagyon csodálkozunk, a v i sz -
szaélés oly tántorithatlan ellene, ki még hallgatással — 
sem kiván annak részese lenni — a kelementelki pap — 
négy éven keresztül miért hallgatott? miért nem mondott 
e l lent? miért nem keresett orvoslást illető he lyen? A 89-ik 
canon első felét félreérti, utóját ugy látszik még nem ol -
vasta át, szíveskedjék vég ig nézni, ott megtalálhatja e tárgy-
ban — ha igaz — kötelességét és teendőjét. 



A zsinati útiköltség cimü pénz igaz, 1 8 5 9 - b e n is f e l -
s z e d e t e t t ; de szintoly igaz az is, hogy ekkor sokkal több 
kö l t sége volt egyházmegyénknek , — mint más években, 
midőn csak az officiolatus szekérbérét fizettük, — el kell— 
vén látnunk a föliszt. közzsinat e g é s z személyzetét — 
és közegyetértésse l e célra fordíttatott, — az officiolatus 
zsebébe e g y fillér sem ment belőle — mit — nem hiszszük 
— ne tudott volna ! 

A tüzhelypénzre nézve , egyikünk ekklézsíájának sem 
levén zsel léréi , sem a régibb, sem az ujabb gyakorlatot 
nem tudjuk, hanem a praxis fori eccl . XLVII. Tit. 37 p. 
szóról szóra ez á l l : „az ekklézsia zsel lérei adnak e s z t e n -
tendönként a seniornak e g y - e g y forintot." 

És már most t. G. L. paptárs ! okkal jogosítva érezzük 
magunkat ránk rótt gúnyos e lnevezése i t ugyanazon téren, 
hol velők gyanúsítani érdekében állónak látta, határozottan 
visszautasítani — egyszersmind, felhozott adatainkra mu-
tatva, a ny i lvánosság í té lőszéke előtt kimondani: h o g y v a -
lamint „ e g y h á z m e g y e i élet ismertetésében" ugy „okada-
tolt igazolásában" sem az evangyéliom, sem a törvény, 
sem az igazság szem előtt tartva nincs, és nem mi, hanem 
épen ön az, ki vagy az Önérdek zsoldjában áll, vagy félre 
van vezetve , vagy másokat félre akar vezetni. 

Mit sem kételkedünk, kerülő leg lelki függe t l enség 
hiányával gyanúsítani szándékolt egyházmegyénkrő l is 
hasonló határozottsággal nyi lvánítani , miszerint a tények 
valódi állásával ismeretes paptársaink s értelmes buzgó v i -
lági atyánkfiai nem más okbó l , hanem egyedül azért nem 
csoportosultak ön köré, mert föllépését sem törvényesnek, 
sem he lyesnek , sem mindenekfölött állításait igazaknak 
nem látták, és — fő leg t. Tollas Károly úr a szenvedély 
tengeréből e g é s z tűzzel összehalászott s cápafoggal o k -
adatolt „észrevéte le i" (Prot. Egyh. lap. 12. sz . 1861 . mart. 
2 4 - é r ő l ) olvasása után — önben a közügy ékes köpenye 
alól beszé lő Demeter ötvöst vélték fe l i smerhetni , s önérze-
tök és igazságszeretetök egyaránt tiltották az Efésusi s o -
kaság tettét utánozni. Csel. 19. 2 3 — 3 0 . 

Ha ön t. paptárs fe l lépésével anyaszentegyházunk 
aristocratico-hierarchiai igazgatásmódja, vagy a főtiszt, 
gen . synoduséhoz te l jes leg hasonló p. synodusaink tartási 
r e n d s z e r e változtatására, — vagy az örökös hivatalosko-
dás megszüntetésére akart hatni: — e tárgyak mindeni-

kére, — akár külön-külön , akár Összesen, — mert e g y -
mással szoros e g y b e f ü g g é s b e n vannak, — találhatott volna 
e l é g s é g e s érveket mind az evangyé l iomban, mind a h i s tó -
riában, mind a ráért idő sze l l emében , mind a testvér anya-
szentegyházak példájában; nem kellett volna érette e g y h á z -
megyénk kormányzatát a tények és törvények fé l remagya-
rázásával s megtagadásával gyantís szinben mutatni fel. 

Ha ön egyházmegyénk papi officiolatusát akarta e l -
itéltetni: akkor az officiolatus saját k ö r é b e n , saját f e l e l ő s -
s é g é r e elkövetett tetteit kellett volna felhoznia s valós í ta-
nia a törvény és világ e lő t t , — nem pedig nagy hangzású, 
felettébb gyanúsító kifejezések mellett óly tényt hozni fel 
ellenök vádűl , melynek, ha bün vagy törvényel lenes lett 
volna, mi ped ig , mint kimutattuk, egyik sem volt, 5 2 a n y a -
és l eányekklézs ia , önnel együtt 36 pap, 49 osk.-tanitó é s 
a p. synodus az elkövetője s az officiolatus csakis köte l e s -
s é g e szerint a közakarat végrehajtója. 

Ha ön az officiolatus vagy annak valamelyik tagja ál-
tal saját s z e m é l y é n , vagy ekklézsiáján elkövetett s é r e l e m -
ért akart elégtételt eszközölni , akkor nyilt s i sakkal , a s z e -
mély és tény megnevezéséve l kellett volna azt tennie, nem 
pedig a közügy köpenye alatt oldalaslag támadni m e g , s a 
közvélemény előtt gyanúsítani. 

De n e h o g y mi is a személyeskedés terére t é v e l y e d -
jünk, bezárjuk már is igen hosszúra terjedt visszautasítá-
sunkat, csupán annyit hozván m é g e tárgyban tájékozásúl 
a t. közönség tudomására, miszerint: t. Tollas Károly úr — 
kinek „Észrevéte le i t" pár szóval je l lemzők — t. G. L. -nak 
első és második neje után is édes jó s ó g o r a , és szövérdi 
birtokos u g y a n , de nem szövérd i , sem m a r o s m e g y e i , h a -
nem kolosvári lakos és ugyanodavaló ekklézsiai t a g , s 
mint , ,Észrevé te l e idbő l kitetszik, egyházmegyénk b e l -
ügye ive l ismeretlen , és kettős sógorával nem csak t e s t -
ben , de s ze l l em- és célzatban is rokon. 

Adataink és számjaink bármelyikét , bárki ké t ségbe-
v o n n á , ró lok, a kezeink közt levő hiteles bizonyítványok-
k a l , szemmel látható meggyőződésé t eszközölni akár e 
becses lapok t e r é n , akár egyébüt t , tüstént készek vagyunk 
— e tekintetben a kívánt h e l y e t , bárhol l e g y e n , i l l e tékes -
nek fogjuk tekinteni. 

A ki nem adott cáfolatot aláirt 
kilenc marosmegyei ev. ref. pap. 

HIRDETÉSEK. 

Alólirottnál megjelent; 

A B C és OLVASÓKÖNYV. 
Ág. hitv. evang. elemi iskolák számára 

Szerkesztette 

R I M L E R KÁROLY. 
8. rét. 83 1. Ara kemény kötésben 20 kr. o. é. 

TARTALMA: 
Elemi rész: A B C . Betüzés, Szemléleti tárgyak. 
Olvasmányok : (12) Bibliai történetek. (80) Szentírási alapmondatok és egyházi énekek 

(10) Imádságok. A tiz parancsolat. A keresztyén hitágazatok. Az egyszeregy. Szépirási minták. 
A közeledő iskolai év kezdetével bátor vagyok a protestáns egyházi községek tiszt, lelkészeinek 
tanítóinak ezen célszerű és hasznos könyvet szíves figyelmükbe ajánlani. Minden 10 példány 
után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem. PFEIFER FERDINÁND. 

nemzeti könyvkereskedése Pesten, Teleky (szervitatér-) sarkán a „fehér hajói£-val jszemében-

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - É S K I A D Ó -

h i v a t a l : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint, 

E L Ő F I Z E T É S I D I J : 
H f l y b e i t : házhozhordással félévre 'ó frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V idéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 írt. 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. 

aorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

BUNSEN ES BAUR. 

Y . 

(B. M.) A mult század második felében meg-
kezdődött s azóta hevesen folytatott harc az egy-
házi merev orthodoxia ellen elvégre mindenütt 
gyözött. 

A kritika hatalmas csapásokkal döngette és 
utoljára le is döntötte a mesterségesen összeal-
kotott scholasticus rendszereket; századokig fen-
állott elö'itéletek elenyésztek, az igazság külszi-
nével dicsekvő tévedések fölfedeztettek, az em-
berek általában vakon hinni megszűntek, felvi-
lágosodottabbakká lettek; de valljuk meg az iga-
zat : a nagy műtét, mely amaz eredményeket 
szülte, a kegyes illusiókkal együtt a valódi ke-
gyességnek is oly sok csiráit taposta el, hogy 
nem kevés ember szíve szánandó sivár pusz-
tává lőn. 

Másfelől félre kellene ismernünk természe-
tünk nemesb hajlamait, rágalmaznunk kellene ön-
magunkat, hogyha azon egész roppant szellemi 
munkásságnak, mely majdnem egy század óta 
Európát foglalkodtatja, csak romboló hatást tu-
lajdonítanánk s azt minden positiv tartalom nél-
kül valónak lenni állitanók. 

Valóban csak a legelfogultabb vakbuzgóság 
t évesz the t i össze Lessing, Schleiermacher, Hegel s 
az istenies tudomány más herosainak komoly 
vizsgáló iásait a francia encyklopaedisták frivol 
tagadásaival; sőt merem állítani, hogy Lessing 
axiómái*), melyek az ujabb mozgalmat inegkez-

* ) E z e n axiómák, vagy Less ing önsaját kifejezése szerint, t é -
telek, melyeknek szavait csak kellön érteni kell, h o g y 
azoknak igazságán ne kétkedjünk, e következők : 1) a 

dik, semmivel sem szegényebbek vallásos posi-
tiv tartalomban, mint Luther 95 thesise,melyei-
kel ez a középkori keresztyénség ellen kelt síkra. 

Abból, hogy az egyház az ujabb kor vallás-
nézeteit még nem formulázta, nem szentesitette, 
nem az következik, hogy az ujabb tudománynak 
nincs positiv vallásos tartalma, mert ezzel pálcát 
törnénk nem annyira a kor, mint inkább a vallás 
fölött; hanem az, hogy amaz igazságokra az idők 
teljessége még be nem következett s igy annál 
szentebb a feladatunk, hogy azt tehetségünk sze-
rint siettessük, különösen az által, hogy ama 
nagyfontosságú kérdéseket a tudósok zárt köré-
ből kiragadjuk és a nagy közönség elébe vigyük. 

biblia nyilván többet tartalmaz, mint a mi épen a vallásra 
tartozik ; 2) puszta hypothesis, hogy a biblia a vallásra 
nem tartozó részben is csalhatatlan; 3 ) a betli nem a 
szellem, s a biblia nem a va l lás ; 4 ) következetesen a 
betű és a biblia elleni kifogások nem egyszersmind ki fo-
gások a szellem és a vallás ellen ; 5 ) meg is volt a vallás, 
mielőtt a biblia lett volna; 6 ) a keresztyénség létezett, 
még mielőtt az evangyélisták és az apostolok irtak volna. 
Jó idő folyt le, mig azoknak elseje irt, és igen te te -
mes idő keltett, mig az e g é s z kánon létre jött; 7 ) e 
szerint bármennyi függjön is ezen iratoktól: a keresz -
tyén vallás egész igazsága lehetet len, hogy csak a z o -
kon alapuljon; 8 ) ha volt idő, midőn a keresztyén val-
lás e lterjedve sok lelket meghódított, s mégis egy b e -
tűje annak följegyezve nem volt, a mi abból reánk j u -
tott: lehetségesnek kell lennie, hogy mind az , a mit az 
evangyélisták s az apostolok irtak, e lveszne , s azért az 
állalok tanitolt vallás mégis fenmaradna ; 9) a vallás 
nem azért igaz, mert az evangyél isták és apostolok 
tanították: hanem azért tanítottak, mert i g a z ; 10) az 
írásbeli hagyományok a vallás benső igazságából ma-
gyarázandók, és minden Írásbeli hagyományok benső 
igazságot neki nem kölcsönözhetnek, ha avval nem bir. 



Régi tapasztalat ugyanis, hogy a világos-
ság terjedésének, az igazság kifejlése és életbe-
léptetésének semmi sem áll jobban útjában, 
mint ama kasztszellem, mely az emberiség leg-
szentebb közös javait egy zárt kör kiváltsága és 
kizárólagos tulajdonává, teszi. 

Az igazság beszéde, a mint a latin közmon-
dás tartja, egyszerű, minden ember eszéhez való;^ 
csak az „Írástudók és farizeusok" szájában lesz 
oraculumhangzásuvá, hogy igy „az Isten paran-
csolatját az ő rendeléseik által megrontsák.4' 

Ezeket eló'rébocsátva, percig sem kétkedem 
kimondani, hogy Bunsennek bibliai műve uj kor-
szakot fog alkotni, a mennyiben ő az iskola leg-
rejtettebb kérdéseit,legbonyolodottabb vizsgálódá-
sait a nagy közönség fóruma elébe oly ügyes el-
rendezéssel, oly érthető, a mellett oly megragadó 
előadással vitte, hogy minden mívelt ember ön-
belátása szerint Ítélhet ezentúl arról, a mit eddig-
elé csak a tudós theologusi céh szavára hitt vagy 
nem hitt, s azért nem fogja másra bízni, a mit az 
embernek csak önnön saját munkássága adhat, 
lelkének üdvösségét. Ez a „bibliai műnek4' oly 
érdeme, mely annak kitűnő helyet adand nem-
csak Németország, hanem a világ irodalmában. 

A nagy munkát megnyitja egy „előszó a 
községhez," melynek első szavai elég világosan 
kitüntetik, mily hit alapján járult ő a biblia for-
dítása és magyarázatához. „Isten dicsőülése, az 
Örökkévaló dicsőségének nyilvánulása ama mu-
landó tünemények fejlődésében, melyek egyedül 
ő benne bírnak lényeggel és léttel,'1 ez Bunsen 
felfogása szerint Isten útjainak természet és tör-
ténelemben egyedüli célja. „A természet öntu-
datlan tűkre az örök szeretet gondolatának; mig 
végre az emberben, mint a teremtés végcéljában 
az istenség képmása mint öntudatos szellem 
fénylik fel, s az istentudat az öntudatlan lét he-
lyébe lép.*4 

Ez istentudat pedig nem egyéb, mint ,,a dol-
gok isteni rendének s különösen az embernek ab-
ban kimutatott körének tudata" vagy „tudat 
Lsten országa felöl e földön. 

Ez istentudatból fejlik ki következetesen ön-
magára és a külvilágra vetett kutató pillanat 
nyomán a váltság-szükségérzete. „A teremt-
mény vágyakozik eredete után, de az ember lel-
kében élő istentudatában tapasztalja, hogy szint-

úgy elszakadt Istentől a bűn által, a mint hogy 
az örök szeretet érzete által egyesülve van Isten-
nel." Azonban a biblia istentudatának sajátsága 
épen abban áll, hogy az Isten országának hitén 
nyugszik, hogy azt a bűn tudata mellett is fölté-
telezi.4' Isten országa e földön pedig a szellem 
megváltására célzó oly intézmény, mely mint 
Isten örök végzete: az, a mi jövendő, a mi mind 
jobban el-elterjed s az emberiség tökélyesedésére s 
így Isten tökéletes dicsőítésére vezet. Azért mon-
datik ez ország amaz Isten folytonos teremtésé-
nek, ki szellem: e szellem pedig az igazság. 
Krisztusban a teremtés e gondolata személyessé, 
isteni természetté vált. Tudunk pedig Krisztus-
ról az evangyéliomi üdvhirdetés által, a miért is 
az evangyéliom szintúgy középpontja a bibliá-
nak, a minthogy a Krisztusban személyessé vált 
isteni gondolat az Isten országának középpontja. 
Isten országa Krisztusban és Krisztus által a 
községben uralkodó szellem: ez s egyedül ez te-
szi hitünk szent okmányainak egységét és szent-
ségét.'4 

íme a dogmatikai alap . melyen épül mind 
az. a mit Bunsen a vallás szent okmányairól irt. 
Ez ugyan nem az orthodox dogmatika, nem a 
bevett kegyesség nyelve ; de látnivaló, mennyire 
•volt abban is Lessingnek igaza, hogy szeren-
csésnek mondá magát azért, mert nem kénytelen 
más nyelven szólani, mint a mely a magáé, és 
sajnálkozik minden becsületes emberen, ki e te-
kintetben nem oly szerencsés mint ő. Bunsen 
nem kölcsönöz hitének támaszokat külső tekinté-
lyektől, kegyességet lehelő szavaktól; az ő hite 
közvetlen meggyőződés; a minthogy tudata van 
létéről, ép oly bizonyos a bensejében élő istentu-
dat. — s ebből folyólag tudata az Isten országá-
ról, a váltság művének szükségességéről. 

A jelentőség, melyet Bunsen a fentebbi 
vallástétel végszavaiban a bibliának tulajdonit, 
a Cion őreit még talán kielégítené, de határozott 
ellenmondásukat idézték elő, a miket a biblia el-
hanyagolása okaiul felhord. Bunsen szerint a 
biblia elhanyagolásának oka nem a korszellem, 
nem az uralkodó materialismus, sem nem az iro-
dalomban, hanem épen azon orthodoxiában ke-
resendő, mely kárhozatos állhatatossággal a tu-
dományos haladás, különösen a történelmi kuta-
tás elvitázhatlan eredményeit a bibliamagyará-



zatra alkalmaztatni vonakodván, gátolja a bibli-
ának a kor míveltsége és szükségletei által 
igényelt igazabb felfogását. 

Leginkább akadályozza a biblia helyes fel-
fogását Bunsen szerint az „ihletésnek"' amaz 
orthodox felfogása, mely a bibliát a természeti 
renden egészen kivül esö művé teszi. A ki abban 
a nézetben van, hogy Isten a bibliát valami 
csoda módon teremtette, hogy az egyes könyvek 
szerzőinek nemcsak ösztönt adott az Írásra, hanem 
azokkal az irandó tartalmat és ennek alakját is 
természetfeletti uton közlötte és e szerint azo-
kat minden tévedéstől még a vallásra egyenesen 
nem tartozó dolgokban is megóvta : az a biblia 
tudományos vizsgálatáról ne szóljon, annak 
a tudomány és a biblia közt napról napra táton-
góbbá lesz az azokat elválasztó mélység. „Meg 
kell szükségkép lennie — igy nyilatkozik erre 
nézve — hogy a bibliakutatás terén a sötétség e 
szelleméről a vallásosság angyalálarca lerán-
tassék. . . . Ennek meg kell lennie nemcsak az 
igazság elévülhetlen jogánál fogva, hanem külö-
nösen azért is, mert a hitetlenség ez alakja az 
igazi evangyéliomi hitet alakjából kivetkőzteti 
és jelenleg számos legjobb és legnemesb lelkeket 
megzavar és értelmetlenekké tesz." 

Hamis pedig az [.orthodox ihletés! elmélet, 
mert általa a biblia egy vonalra tétetik a hinduk 
vedái, a muhamedánusok koránja és a phariseusi 
zsidók misna és gemárájával; s — a mi legvesze-
delmesb — általa a szellem rovására a betű 
uralma alapittatik meg, holott a biblia sajátságos 
előnye más vallásokmányok felett épen abban 
áll, hogy abban a betű a szellemnek csak puszta 
kifejezése, az pedig őszinte kegyes emberek lel-
kére bensőleg kényszerítő erővel hat, minélfogva 
az ember lelkiismerete és eszével s ennek folytán 
az élet valóságával lényeges összefüggésben áll. 
Van ugyan Bunsen szerint ez álláspontnak is 
némi jogosultsága, a mennyiben a bibliai irók 
mindenben, a mi tisztán a vallást, vagy Istenhez 
való viszonyunkat illeti, csakugyan csalhatlan 
igazságot adnak; de ne feledjük, hogy a bibliá-
ban mindig a gondolatok is történelmi alakban 
jelennek meg, minélfogva a gondolati tartalmat 
is csak akkor érthetjük meg voltaképen, ha a 
történelmi alapot ismerjük, ha tudjuk, hogy az, 
ki valami örök igazságot tanitott, mily kor - és 

személyviszonyok közt tette azt. Azonban az or-
thodox ihletési fogalom mellett elvesztjük a kul-
csot az idők és korok meghatározására, mert ha 
a szent irók Isten közvetlen sugallatára irtak, 
akkor nincs ma és holnap, nincs mult és jövendő 
és semmi absurdum sincs pl. azok állitásában, 
kik a babiloni fogságról irt gyönyörű panaszdalt 
a 400 esztendővel elébb élt Dávidnak tulajdonít-
ják. Ha nem fér fejünkbe, mikép Írhatta le Mózes 
maga saját halálát és hogy „senki nem tudja az 
ő temetésének helyét mind e mai napig:4' az in-
spiratio mellett kardoskodó thalmud kész a fe-
lelettel : Mózes e szavakat Isten diktálására 
könnyek közt irta *). — De miután az ujabb kor 
történelmi felfogását és lelkiismeretét ily Boscoi 
fogásokkal többé elaltatni nem lehet, valóban 
ideje volt megkísérteni, váljon nem lehetne-e az 
emberiség vallásos és ismerő tehetségei közt a 
békét becsületesb uton helyreállítani, nem le-
hetne-e különösen a bibliát, a világ e legfontosb 
és leggyümölcsözőbb irodalmi művét az uj kor 
tudatával egyezőleg a történelmi igazság alap-
ján megmagyarázni. Ez Bunsen bibliai művének 
főfeladata, célja. 

EGYHÁZI TISZTÚJÍTÁS KÖRÜLI NÉZETEK. 

Azon ellenvetéseknél, melyeket a tisztújítás nem ba-
rátai, bizonyára legjobb akarat és szándékból, a tisztújítás 
ellen gördíteni szoknak, van egy nagyobb figyelmet ér -
demlő indok, mely minden időben előnyt ad a tisztújítás 
barátainak, még pedig az igazság és méltányosság szem-
pontjából, — és ez az indok a határozottság és következe-
tesség. Mert presbyteri képviseleti rendszer, és mégis hol-
tig tartó hivataloskodás; nem egyéb, mint szembetűnő el-
lenmondás. 

A presbyteri rendszer nem aristoeratia, sem nem 
consistorium, sem pedig nem seniorum collegium, hanem 
mind ez a néppel együttvéve a legszélesebb és I e g u a g a -

* ) Jellemző és fentebbi állításunkat a kasztszellemü 
tudományról igazoló az, hogy ugyanazon férfiak, kik 
az ihletésről ily alacsony fogalmakat tanítottak, mind-
amellett, hogy kegyességük magasztossága és erkölcsi 
tisztaságuk bámulatra ragadja életük elfogulatlan vizs-
gálóját, a tanulatlan közembert (am haárec.j barom-
nak nézték és egyenesen kimondják: „Rabbi tanulat-
lan közember leányát ne vegye , mert irva van: 
átkozott legyen, ki barommal hál." Ez azon kárhozatos 
pharizeusi szellem, mely ellen Jézus küzdött és kiiz-
dene mai nap saját követői közt. 



sabb értelemben vett democratia, mely a presbyteri e g y -
házi alkotmánynak nagyobb szellemi lökést s mozgalmat 
adván, az egyház valódi szabadságának biztosítékait emeli 
és megszilárdítja. — Ha a protestantismus, mint nagyszerű 
és magasztos értelmű democratia, azt akarjuk, hogy betölt-
se ama küldetését, mely korunkban annak jutott; — ha sa-
ját szellemének segélyforrásait ama nagyszerű hivatás te l -
jesítésére szentelhetendi, melyet Isten jelelt ki számára: 
szükség, hogy alkotmányának kerekei, melyek eddig talán 
nagyon határozatlanok valának, az egyházigazgatás köré-
ben szabadon, minden megszorítás nélkül mozoghassanak, 
— és igy a protestáns egyház kormánya élére örökös hi-
vatalnokokat állítani, körülbelül annyit tenne, mint a nap 
tündöklő sugarainak ellenébe repülő saskeselyűt kősziklá-
hoz akarni lánczolni ! 

Az a korteskedés, melyet, ugy látszik, legnagyobb ér-
vül szeretnek felemlíteni a tisztújítás hátrányául, csak is 
olyanforma valami, mint az a csalfa üvegtábla, melyen k e -
resztül nézve, a közelben roppant alakok állnak elő sűrű 
csoportozatban, melyek aztán tovább tovább a távolban 
még tömöttebb alakokban olyannyira eltörpülnek, hogy az 
utolsó már tüfokának látszik. — Ki korteskedik, és miért ? ! 
olyan hivatal, melyhez csak teher van köttetve, gazdagon 
jövedelmező fizetés nélkül, nem szokott maga után kortes-
kedést vonni. Nem fogja itt senki azt mondani, mit Pre-
teksatus nevü pogány a világi gyönyörűségben élő roppant 
gazdag Damasus római püspöknek mondott, midőn eröl-
teté, hogy legyen keresztyénné: Facite ine urbis romanae 
episcopum, et ero protinus christíanus, — sem oly kortes-
kedéstöl nem lehet tartani, mely itt emiitett püspök és Li-
berius Felixsel történt a 4-ik században, midőn mindenik 
oly nagy zavar és erővel akará magának megszerezni a 
római püspökséget, hogy a templomban csak egy napon 
137 holttest találtatott, kiket a Damasus pártján levők 
koncoltak le ; — igen, mert ott kaptak a püspökségen, 
mert meg lehetett gazdagodni, és asztalaik a királyok asz -
talait fölülmúlták ! 

Ha pedig olyanforma korteskedést értünk, mely papi-
roson is megjárja lúdtoll- vagy akár rézpennával irva, — 
az ilyen jelenben is megvan ; mert itt vagy pedig amott, 
ha megtalál halni egy ülnök, körülbelül ilyenformán adatik 
hirül,—helyelte egy másikra történendő szavazás : „Ámbár 
nem akarom az egyházat szabad választásában gátolni: 
mindazonáltal tájékozás végett szabadságot veszek magam-
nak N. N. urat ajánlani." No már az ily ártatlan korteskedés, 
ugy tartom, senki sem hiszi, hogy megzavarná az egyház 
békéjét, — és harcra keltené fel egymás ellen a pártokat. 

Azt pedig, hogy a hivatalából kimaradt tisztviselő, 
gyülekezetébe lépve, a nép gúnymosolyával találkozhas-
sék, alig lehet képzelni és az embernek magával elhitetni. 
Ha ez igaz volna, mindenesetre azt mutatná, hogy a nép 
szabadságára éretlen és ügyei kormányzásában képviselői 
állal is nem életrevaló. De én ezt meg nem foghatom. 
Narcissus a 3- ik században, tanult és igazságszerető jeru-
zsálemi püspök, vádoltatván három gonosz és istentelen em-
bertől a gyülekezet előtt fertelmes rút vétkekkel, hogy 

tőle meg ne büntettessenek, ráesküdtek, midőn senkisem 
hitt volna nekik, az egyik mondván : tűz által veszszen el, a 
másik: nyavalyatörés által, — a harmadik pedig, hogy va-
kuljon meg. Ezen hamis vádak következtében a püspök 
magát megszégyenlve, elhagyta egyházát, elment a pusz-
tába, s ott bujdosott, hivei azonban meggyőződvén ártat-
lanságáról, öt felkeresték és egész diadallal vitték vissza 
egyházába, melyet közel 50 esztendeig igazgatott. Euseb 
Lib. 6. Cap. 20. 

Hát a megyei tisztviselők s országgyűlési képvise-
lők, kik szinte időnként változnak, mikor és ki által s z é g y e -
nittettek meg, ha tudniillik becsülettel futották meg pályá-
jukat — ha hivatalaikból kimaradva, többi polgártársaik 
közé sorakoztak?! Ha pedig találkoznék valaki, ki a miatt, 
hogy egyszer vagy másszor kimaradt hivatalából, magát 
megbántva érezvén, hidegen fordulna el az egyháztól, s 
annak további gyámolitásától vissza fogna vonulni miden-
korra stb. stb. : az ilyen hivatalnok csak azt mutatná meg ez 
által, hogy először is nem méltányolta azon hivatalt, mely-
lyel megtiszteltetett. A világ legszabadabb országának mi-
niszterelnöke már kétszer bukott meg, és a helyett hogy 
hazáját megvetette volna, újra és nagyobb lelkesedéssel l é -
pett fel, és ismét ott áll, hol a közbizodalomtól támogatva 
intézi a világ sorsát. Amerika szabadságharcában kétszer 
vették el "Washingtontól a fővezérséget, és ö a helyett hogy 
hazája ügyétől elidegenedett volna, mind a kétszer mint 
közkatona lépett vitéz bajtársai sorai közé, ugy lett ismét 
fővezér, és halála után azon kidőlt akácfából, mely sirhal-
mát árnyékozta, ki mekkora darabot elvihetett magával, 
ugyanannyit nyomó aranyért adhatta e l ! — Aristides még 
számkivetésében is hü maradt háladatlan hazájához, mert 
mindannyiszor értesité azt az ellene készülő el lenséges s e -
regek inozdulatiról. Ez tulajdona a kormányra termett em-
bereknek ! 

Carnot a szerencsétlen 16-ik Lajosnak minisztere és 
ügyvéde, egy könyvében, melyet annak ügyében irt, azt 
mutogatja mind a szent könyvekből, mind pedig a vi lág-
egyetem történetéből, miszerint nem volt soha oly nemzeti 
szerencsétlenség, melynek előidézésében a papok kisebb 
vagy nagyobb befolyással nem lettek volna, s azt mondja, 
a világon a legegyoldalűbb Ítéleteket a csupán papokból 
állo gyűlések köréből lehet olvasni, mivel úgymond: semmi 
sincs elviselhetetlenebb, mint a papok bosziíja. Mennyiben 
igaz ez utóbbi állítás, azt én nem vitatom ; mert azt ezen 
becses lap tere nem is engedi ; hanem annyi bizonyos, hogy 
Capito Farkas is paptársai üldözése miatt volt kénytelen 
magát a straszburgi polgárok közé beíratni, mondván : „Ci -
vem se facturum — etc. etc. — quod omnis anima potestati 
civili subiecta esse debeat, et aequum sit, ut qui iisdem cum 
civibus gaudent commodis, onera quoque cum iis portent; 
et cum sibi insidientur nonnulli theologi — etc. etc. — iure 
se ad magistratus urbani patrocinium confugisse etc. etc ."— 
A szerény Melanchton is paplársai ármányai miatt fakadt 
ezen szavakra: „Non frangor animo, propter crudelissimam 
vocem meorum hostium, qui dixerunt, se mihi non re l i c tu-
ros esse vestigium in Germania. Commendo autem me filio 



Dei. Si solus expellar: decrevi Palestinam abire, et in illis 
Hieronimi latebris, in vocatione íiíii Dei, et testitnonia per-

spicua de doctrina scribere, et in tnorte Deo animam com-
mendare. — Vita Germanoruin Theologorum. 

Calvin az általa 1536-ban felállított genevai presby-
teriumnak haláláig maga volt elnöke, de haldokolván, 
maga kérte a körülállókat, hogy ezen örökös elnökséget, 
mely csak veszélyes hatással van az egyház bel- és kül-
életének kifejlesztésére, töröljék el. Nem is volt örökös e l -
nöke utána a genevai egyháznak, — „At moriens ipse d e -
monstrabat, periculosum esse uni homini tantae auctorita-
tis munus perpetuo cornmittere. Neque idcireo post eum 
perpetuum ecclesia genevensis praesidium habuit." Mosh. 
pag. 767. — Bucan. Inst. Theol. loc. 42. azt mondja: Quod 

v e r o _ az egyházi tisztviselőkről beszélvén — illis spa-
tium, non perpetuum, sed vei annuum, vei longius praescri-
bitur, idcirco fit: 1) Quod plerique munus istud ultro, ut nunc 
sunt tempóra, recusant. 2) Quod expediat interdum eos mu-
tari. 3) Quod Ecclesiae interest, ad ecclesiasticam tyran-
nidem vitandam : ut aliqui etiam ex plebe norint, quid in 
consistoriis et ecclesiastica iurisdictione geratur, et quam 
recfe leges de iis rebus observentur. 

Valójában, egyházi életünk átalakulási korában még 
népképviselet magában nem elég, hanem a szabad válasz-
tás elvénél fogva az örökös hivataloskodás megszüntetésé-
nek is életbe kell lépni. Nézzük meg a képviselet által k i -
fejlett államok életét, utt is azt látjuk, hogy minden képvi-
selet mellett is változnak a hivatalok, söt Éjszak-Aineriká-
ban, ki hivatalt visel, egyik háznak sem lehet tagj*-*, „va la -
mint nálunk is az alsóházban. 

Feltűnő azonban a nagyon tisztelt Makiári Pap Lajos 
űr azon állítása, miszerint a tisztújítás szükségét e g y h á -
zunk nem is érezte az apostoli kortól rnaig, tisztviselőit 
soha nem csereberélte. Engedelemmel l egyen mondva, ez 
oly állitás, mely a bírálatot nem állja ki. 

Az apostoli korban erre nem volt szükség, mert azok 
mind egyenlők voltak, Jakab csak olyan tekintélylyel bírt 
mint Péter Apostol, nem is levén egy helyhez köttetve, a 
szerteszélylyel való járás és tanítás által örökös restaura-
tióban éltek. Azonban a későbbi időkben a püspökök és 
kisebb egyházi tisztviselők általtétetvén egy helyről más 
helyre, ők is aláestek ez által a restauratiónak, — és ezen 
restauratio oly közönséges volt^ hogy csak is a szardikkai 
gyülekezet tette ellene óvását, de ez is csak azért, meri 
ezen átváltozások a pápa megkérdezése és tudtán kivül 
történtek. Világos példa erre nézve a kölni Eufron, kit 
sz. Basilius a nikopoli püspökségre tett által. A római szék 
ugyan maga, mivel az ily eljárás által tekintélyét látta v e -
szélyeztetve, mindig kárhoztatá az ily tudta nélkül történt 
átváltoztatásokat. Van is rá példa, miszerint a római szék 
azt, kit a nemzeti gyülekezetek emeltek a római székre, ke-
gyetlenül megboszulta, mint például Formosust, kit e l len-
ségei sírjából felásva, testét megcsonkították. 

A nemzeti gyülekezetek azonban ezzel mit sein gon-
dolva, az egyházi hivatalnokok változtatása tárgyában t o -

vábbra is függetlenül {rendelkeztek; mert így hozá magá-
val a régi rendtartás, a minthogy e tárgyban az afrikai 
gyülekezetek könyvében vi lágos törvény volt. — Még a 
fölebbezési bíróságot i l letőleg is, melyet a hamis decreta-
lis levelek a pápák körébe határoztak , mutatja az egyházi 
történet, mennyire ellene szegültek ennek a püspökök, miu-
tán azon központosítás az egyház szabadságát v e s z é l y e z -
tette. Tudva van ugyanis, miszerint Hinkmár, a Karnovai 
Ivó és sz. Bemard mennyire ellene szegültek az egyház 
törvényével el lenkező eljárásnak, mivel világos lön e lőt-
tük, miszerint a peres ügyek nem igazán terjesztettek a pá-
pák elé, kiknek udvara tele levén különböző színezetű ügy-
védekkel, kik egymást és a peres feleket j égre vive, csak 
is azon mesterkedtek, hogy idegen pénzzel meggazdagod-
hassanak. íliven rajzolja sz. Bemard, mikép a püspökök, 
ráunva a hosszas pörlekedésre, a nagy költségre, bajos 
utazásokra, hangosan sürgetve kényszeriték — mivel m é g -
sem nyert elégtételt a panaszos fél — csalárdul kimondott 
végzések visszavonására a római széket ; miben ha nem 
boldogultak, az elmarasztalt fél a censurákat megvetette, 
és ha a pápa azért a püspököt Ietevé s mást rendelt h e -
lyébe, amaz fegyveres erővel védelmezte magát, az afrikai 
gyülekezetek támogatására számítva. Fleury. 

Tertullian a 2- ik, Origenes pedig és Cyprian a 3- ik 
században — kiknek iratai nélkül igen keveset tudnánk a 
3 első századról, mind azt állították, hogy az egyházi ügye-
ket nemcsak a püspökök és presbyterek, hanem a népkép-
viselőkkel együtt az összes papság határozhatják csak meg. 
Igy ir ugyanis Cyprian: „Püspökségem kezdetétől fogva 
elvégeztem magamban, hogy a lelki rend tanácsa és a 
köznépnek javalása nélkül semmit ne cselekedjem." — Epist. 
18. lib. 3. — és ezen állitás, akkor szentnek tartatott, mi -
vel az apostolok korából vette származását. — Szi lvás-
Ujfalusi Imre pedig — elébb debreceni tanár, utóbb vá-
radi pap és esperes — ki a 17-ik század elején ugyanazon 
kűtforrás után ugyan ezt tanította, a zsarnok Hodászi püs-
pöktől üldöztetve, mint erős meggyőződésének vértanuja 
számkivetésében halt meg 1616-ban. 

De az általa képviselt rendszer újra fölébredt Tolnai 
Dali János és társai által, kik annak terjesztésére az angol 
puritán tanárok által meg is eskedtettek, és dacára annak, 
hogy mind öt, mind társait az általuk képviselt rendszer-
rel együtt a szatmári zsinat elitélte, utána, Megyesi Pál 
és elvbarátai Nagyari Benedek és Kovásznai Péter, nagy 
hirti és nevü váradi lelkészek, a szatmári zsinatban elkár-
hoztatott presbyterianismust újra felébresztek. 

Mennyi zaklatáson mentek keresztül ezen ujitó és 
béke felzavaróinak nevezett jeles és tudós férfiak, megtet-
szik az 1650-beri Szatmárra, 1651-ben pedig Piskoltra 
összehitt zsinatok történetéből, mely zaklatásokat, és a püs-
pöki igazgatás túlhatalmaskodó kinövéseit a kepviseleti 
presbyteri rendszerrel mindinkább-inkább megbarátkozott 
egyházi és világi elem megunván, az 1699 -ben Krasznára 
összegyűlt zsinatban elrendeltetett, hogy a püspöki és e s -
peresi hivatal ne legyen örökös, hanem a püspök a generá -
lis, az esperes pedig a partialis zsinattól kérjék, hogy róluk 



vétessék le a hivatal, mely hogy akkor életbe nem léphe-
tett, Szilágyi Mártonnak közbejött halála gátolá meg. 

Tál a tiszai püspökök élete 152 lap. 
Mindezekből és a föntebb idézett Calvin és Bucan 

szavaiból nyilván megtetszik, mikép az egyházi tisztújítás 
szükségességének eszméje sohasem aludt ki végképen az 
egyház életéből, és hogy állandóul életbe nem léphetett, 
azon egyszerű körülményben, de mégis nagy fontosságú, 
az egyház szabadságával azonban homlokegyenest el len-
kező okban keresendő, mivel a presbyteri rendszer — mely, 
mint látánk, zsinatilag is elkárhoztatva volt — és az ebből 
kifolyó egyházi tisztviselők restauratiója sem a hierarchiá-
nak nem tömjénezett, sem hazánkat illetőleg az erdélyi 
fejedelmek nagy hatalmával meg netn egyezett, vagy 
legalább annak fényét nem nevelte. 

És igy végre, valamint egy részről nem lehet kétségb e 
vonni, hogy egyházi igazgatásunk egyik föhibája a képvi -
selet hiányában gyökeredzett: ugy másrészről mulhatlanul 
szükséges, miszerint az eredeti állapotjára visszaállíttatván, 
elvégre az időnkénti tisztújítás hova hamarabb életbelép-
tettessék, a minthogy azt már a lelkes Szász Károly tettleg 
is megkezdte. Csúthy Zsigmond. 

J < V - ' 

ISKOLAÜGY. 

(Egy kis jelenlés a köznevelés mezejéről.) A kerne-
nesalji ev. esperességn'ek bevett szokás szerint N. -Dömöl-
kön tartatott legközelebbi gyűlésében előfordulván az i s -
koláknak megvizsgáltatása, Szopóczy Zsigmond kocsi ev. 
népiskolatanitót az oktatásban tanúsított fáradhatlan szor -
galmáért ösztöndíjra érdemesítette. Minthogy pedig ezút-
tal az iskolavizsgálók részéről a máskülönben gyakorlani 
szokott iskolai látogatásokról a hivatalos bejelentés e lmel-
löztetett: tehát a magokat folytonosan kitüntető tanítók r é -
szére az ösztöndíj kiadatása jövő évre lön elhalasztva. 
Egyébiránt nevezett Sz. Zs—dot ez évben is a t. c. e spe-
resség jegyzőkönyvi leg kívánta köztudomásra juttatni, és 
ezzel méltánylását kijelenteni. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

KALÁSZOK AZ Ó-SZÖVETSÉGI KÖLTÉSZET ME-
ZŐIN. Herder szerint Gonda László; Pest. Osterlamm Ká-
roly 1861. kis 8-adrét 112 1. Ára 80 kr. 

Nemzet egyik legszebb áldásának mondható, ha a 
köhyvek könyvét, a bibliát oly fordításban birja, mely hűs 
az ö húsából, nyelvezetével együtt termékenyítőleg ment 
át az életbe s általa az irodalomba. 

Mi nem vagyunk oly szerencsések. Károlyi Gáspá-
runk fordítása nem annyira képét, mint inkább korvonalo-
zását adja eredetijének s a bágyadt körülírás prózai n y e l -
vezete nyomát sem mutatja eredetije gyönyörű nye lvver-
desettségének; hiába keresed e fordításban az ősköltészet 

müalkotát, a keleties színpompát, a szólam zománcát: a 
mondatok vizenyős kiszélesbitése lerontotta azt, eltörölte 
emezt és oly színehagyott valamit állított elő, mely még 
csak utólérhetlen tartalma által is alig vonz. 

Annál nagyobb elismerés illeti azokat, kik e hiányo-
kat kipótolandók, a szent könyv költészeti darabjait költői 
nyelvre iparkodnak áttenni. 

E szempontból örömmel üdvözöljük Gonda László 
urat amaz „Isten földjén/ ' melynek mívelésére öt a bibliai 
nyelv tudásán kivül nem megvetendő költői tehetség képe-
s í t i . — Óhajtanok ugyan, hogy szerző több gondot fordí-
tana a külalak correctségére, a nyelvezet dallamosságára 
és különösen azon benső rhythmus utánzására, mely a h é -
ber költészetet kiválólag jellemzi. — Azonban jelen alak-
ban is élvezettel fogja olvasni e költészeti gyöngyöket 
mindaz, kinek ép ízlését a napi regényolvasmány végkép el 
nem rontotta. 

Mi szívből óhajtjuk, vajha a közönség részvéte lehet-
ségessé tenné Gonda úrnak e müve folytatását, hogy igy 
serkentve támadhatnának minél több mívelöi azon költé-
szetnek, mely, midőn a lélek legfinomabb szálait rezgésbe 
hozza, észrevétlen ama sejtelmi világba varázsol át, hová 
szellemünk elragadtatása legboldogabb perceiben el-e l -
szárnyal. 

Hogy a közönség maga Ítélhessen, mit várhat Gonda 
László úrtól, mit nem, e végre álljon itt a kérdéses füzet-
ből egyik legsikerültebb darab, mely valamint a szerző te-
hetségéről tesz tanúbizonyságot, úgy árnyoldalait is e g y -
ben mutatja. 

Mózest jellemző' aggkora-beli éneke. 
(5. Móz. 3 2 . ) 

Egek, f igyeljetek! beszélek; — 
A föld figyelve hallja szózatom ! ! ) 
Esö gyanánt csöpögjenek beszédim , 
Mint harmat, úgy üdítsen énekem ; 
Mint zöldelö füvön ragyogva ég 
Es gyöngyözik szüzharmatos korány: — 
Isten nevét hirdetve szólok én , 
Magasztalást Jehova Istenünknek. 

Szirt ö 2 ) . . . A mit teszen, hibátlan az 3 ) ; 
És minden úta szent , igaz, dicső. 

' ) É g s f ö l d h i v a t i k f e l — t a n ú b i z o n y s á g u l — az a l ő a d a n -
d ó k i g a z s á g a m e l l e t t . S z e l i d b e v e z e t é s , o l y h a t a l m a s 
f e n l á n g o l á s b a v é g z ő d ő t a n k ö l t e m é n y h e z . K é s ő b b a p r ó -
f é t á k á l t a l u g y o k t a t ó , m i n t l a n t o s k ö l t é s z e t i d a r a b o k -
n á l g y a k o r t a b e k e z d é s ü l h a s z n á l t a t o t t m ű r e m e k é s l e g -
t i s z t á b b e r e d e t i h é b e r s z ó l a m . 

2 ) E z e n „ S z i r t " k é p l e t n y i l v á n S i n a i - é s S z i r t e s A r a b i á r a 
e m l é k e z t e t ő , — m e l y e n a n n y i i d e i g b u j d o s o t t a n é p , s 
m i n t k ö z ö n s é g e s s z ó l á s m ó d j ö n e l ő e z é n e k b e n a 1 5 . y 

3 0 . , 3 1 3 7 . v e r s e k n é l . S z i k l á s S i n a i h e g y e n k ö t t e t i k a 
s z ö v e t s é g , a d a t i k k i a t ö r v é n y , — s a s z ö v e t s é g e t ö n -
m a g a r é s z é r ő l I s t e n o l y r e n d ü l e t l e n h ű s é g g e l t a r t j a , 
m i n t a „ S z i r t . " 

8 ) I z r a e l n é p g y a k o r t a z ú g o l ó d i k I s t e n n e k a p u s z t a i v á n d o r -

\ 



Egyetlen Isten ö, ki nem hazud, 
Hü és i g a z ; nem áltató, csalárd. 

Hajh! ök bizony nem jó fiak 
Gyalázatul szakadva tőle el : — 
Az elfajult nép ! hűtlen gyermekek ! 

Haladatul — Jehova Istenednek 
Hát igy fizetsz ? botor had — ó te, nép! 
Nem ö atyád ? ki nemze, — és Urad, 
Kié vagy, ő sajáta, nemzete 2 ) ?! . . . 
Gondolj a régi jó napokra most, 
Az évek és a nemzedékeken. 
Kérdezd atyádat, elbeszélheti , 
És véneid reá tanítanak 3) . 
Fölséges Ur midőn kioszta sok 
Népek hazáit: — elkülönze; a mint 
Határ közé jelölt biralmakat : 
Izráelünk hol férjen e l ? kinézte 4). 
Ö népe szent Örök gyanánt vagyon 
Istennek, — és osztályos illeték — 
Jákob családa, törzse ö neki. 

Kietlen utakon találta meg 5) , 
Sivár helyütt, vadak tanyáin . . . Ugy 

ú t b a n t e t t i n t é z k e d é s i e l l e n ; — m o s t a f e l s é g e s U r n á k 
p á r t j á r a á l l M ó z e s — a z t t a n i t v á n , h o g y Á b r a h á m ó t a 
l e t t v a l a m e n n y i Í g é r e t e i n e k t e l j e s ü l é s é b ő l s e m m i e l n e m 
m a r a d o t t . 

É z a k e m é n y s z ó f ű z e t — b i z o n y o s a n e r e d e t i é s i g a z , 
m e r t t ö b b s z ö r i s e l ő j ö n ( 1 7 , 2 1 v . ) , s m i n t e g y á t h a t ó 
l e l k e a z e g é s z é n e k n e k . I s t e n ö r ö k h ü a t y a ; — ő k e l -
f a j u l t , r o s z g y e r m e k e k , — s e z é r t k e l l , h o g y l a k o l j a -
n a k : — M e g v e t i k g y e r m e k e i a z a t y á t ? a z v i s z o n t 
g y e r m e k e i t . . , s m e l y i k r e n é z v e s z o m o r ú b b a k ö v e t -
k e z é s ? 

s ) M ó z e s n é l m á r i t t , — m i n t a k é s ő b b i p r ó f é t á k n á l m i n d e -
n ü t t — t a l á l h a t ó e z e n f o g a l o m , h o g y I s t e n i z r a e l n é p e t 
— Á b r a h á m t ö r z s a t y á b a n — s a j á t n é p é ü l s z e r z é , m i n t -
e g y s z ü l t e . M ó z e s a l a t t é s á l t a l s z e r z é s h o z t a k i a z 
e g y i p t o m i s z o l g a s á g b ó l ; e n n é l f o g v a m á r m o s t U r i - é s 
A t y a i j o g o n s a j á t í t o t t a e l . M e n n y i r e t a l á l ó é s i g a z i e z e n 
k ü l ö n b ö z t e t é s — A t y a i - é s U r i j o g ! a t ö r t é n e l m i k é t 
i d ő n e k s z e l l e m e é s k ö r ü l m é n y e i ö s s z e v e t é s é b e n i s . . . ! 

M a j d a n k ö v e t k e z i k , h o g y m i r ő l b e s z é l h e t n e k — u t ó d a i k 
e l ő t t — az a t y á k . M ó z e s f ö l h a t o l e g é s z e n a z o n k o r b a , 
m i d ő n s z é t r e n d e z é I s t e n a f ö l d n é p e i t . . . é s m i n d e n 
t ö b b i e k l a k ó h e l y e i n e k h a t á r v o n a l a i t a z é r t s z a b t a o l y 
p o n t o s m é r t é k r e , h o g y a l e g f ő b b , m e r t s a j á t - n é p s z á -
m á r a k e l l ő t é r e s m a r a d j o n f e l . M i l y n a g y g y á l e s z a 
1 2 t ö r z s e m a g a s z t o s f o g a l o m b a n ! O a f ö l d j a v a , — 
é s h a z á j a a k ö z é p p o n t ( m e d i t u l l i u m ) . M i n d e n n e m z e t 
s z e m e i b e n i l y b e c s e s az ő h o n f ö l d e . 

4 ) A z o l y i g e n „ n a g y s z á m ú " I z r a e l - t ö r z s e k r é s z é r e u g y a n 
k i t ű n ő h e l y s n a g y t e r ü l e t k í v á n t a t i k . 

A p u s z t á n k e r e s z t ü l b u j d o s á s k ö z b e n . A v e r e s t e n g e r 
p a r t j a i n — m i n t e g y f ö l t a l á l j a , m e g l e l i ő k e t I s t e n , é s 
v e z é r l i a d ú s g a z d a g B á s á n h e g y h e z , m e l y n e k á l d o t t 
t e r m é k e n y s é g e i t t f o l y t a t ó l a g s z i n t é n r a j z o l t a t i k . E k i -
f e j e z é s , h o g y s e n k i m á s I s t e n n e m v o l t v e l e , a z t j e l e n t i , 
h o g y c s u p á n ó s e g y e d ü l J e h o v a - V é d i s t e n s z a b a d i t á 
m e g s v e z é r l i ő k e t . 

Felfogta és vezérelte karjain, 
Szemfénye-ként, őrizte, óvta öt. 
Mint sas, befödve szárnya enyhivei 
Fészkét, lebeg fölül kicsinyjein : 
Akként kitárva szárnyait, vevé 
Fel öt, magasra szállva röptiben; 
Ugyjhordozá Jehova, — 0 maga. 
És senki más Isten nem ö vele . 
Hegyeknek ormain felül vivé, 
S izlelteté a föld gyümölcseit ; 
Mézet hagyott szirtből kiszopnia, — 
Számára — kőből — szirtolaj csepeg'; — 
Tehén vaját, juhok tejét adá, — 
Básán-kosok s bárányaik kövérét 
0 néki, — huskövért, kenyér javát ' ) , 
Es bort — a fürtök tiszta vériből. 
Akkor Jesürun 2 ) elhizalkodék. 
Telt és kövér levél, kirugdozál: 
Elhagytad Istened, ki népéül 
Jelölt, — üdvöd szirtjét csekélybe nézted 3). 

Felingerülni készteték hazug 4 ) 
S utálatos bálványaikkal őt, 
Nem isten — ; ördögöknek áldozók, 
Nem is tudott ál isteneknek, — oly, 
Csak tegnapon került, Elohimoknak s ) : 
— Nem tisztelegtek őseid nekik 6)., 
És öt, ki nemze, szirtedet — felejtéd 7 ) ; 
Istent feledted el. ki éltetöd. 

K e v é s s é e l t é r v e az e r e d e t i s z ö v e g t ő l , m e l y „ a b ú z á n a k 
v e s e - k ö v é r é t " a d j a i t t e n . A r é s z l e t e s f o l s z á m i t g a t á s 
a n n á l h i t e l e s e b b é t e s z i az é n e k b e n f o g l a l t s m e g t ö r t é n t 
d o l g o k v a l ó d i s á g á t . É s a n n y i i d e i g k i e t l e n p u s z t a s á -
g o n b u j d o s v a , m i l y e l y z i o n i tá j l ö n a m a h e g y e s v i d é k ! 
s m i l y ó d e n i é t k e k a n n a k t e r m é k e i ! 

*) K e g y e n c n e v e I z r a e l n e k . E n é v e n s z ó l í t j a ő t , m i n t s z e -
r e t t e g y e r m e k é t , J e h o v a . E l ő j ö n e z m é g M ó z e s á l d á -
s á b a n é s E s a i á s n á l . 

®) I s m é t é s z l e l h e t ő k ü l ö n b ö z t e t é s : — I z r a e l n é p e Á b r a h á m -
b a n — m i n t e g y fiusitva — f e l f o g a d t a t i k ; — M ó z e s á l -
t a l m á r s z o l g a s á g b ó l k i v á l t o t t — s z a b a d o s , j o g s z e r ű 
t u l a j d o n n á l e s z . 

4 ) M ó z e s n e k s z i g o r ú , d e a l a p o s f e l f o g á s a a b á l v á n y o z á s r ó l . 
— A b á l v á n y o k — h a s z t a l a n s e m m i s é g , u t á l a t , é s i z -
r a e l - n é p t ő l i d e g e n : b ö l c s e i m i , e r k ö l c s i é s n e m z e t i h á r -
m a s a l a p - o k a l e g h a t á r o z o t t a b b k á r h o z t a t á s r a . J e h o v a 
a z e g y e d ü l i g a z é s t i s z t a j ó , é s n e m z e t ő s i v é d i s t e n , k i -
h e z S i n a i h e g y n é l i s u j a b b a n h ű s é g r e k ö t e l e z t é k m a -
g u k a t . 

6 ) Ő s a t y á k n a k ő s r é g i I s t e n e , k i r ő l é s a k ik f e l ő l a z ő k o r á t 
s o k k a l m e g e l ő z ő i d ő k b ő l v a n n a k t u d o m á s a i M ó z e s n e k . 
H i s z e n ő e k k o r r a m á r s z i n t e v á l t o z t a t o t t a z a l a p f o g a l -
m o n i s , m e l y ő s e r e d e t i l e g — p á s z t o r i a n — s z e l í d v a l -
l á s v o l t , — s ő a z , ki a b i z a l m a s e g y s z e r ű j ó g y e r m e -
k e t s z o l g a i v á n ö v e l t e . 

6 ) „ N e m i r t ó z t a k t ő l ö k ő s e i t e k . " B l o c h M . — I r t ó z a t o s n a k 
g o n d o l t á k v o l n a , a z i g a z I s t e n t i s z t e l e t é t ő l e z e k h e z e l -
h a j o l n i . H a n e m e z i r t ó z a t o t n e m é r z é k , m i n t a k ik h í -
v e n m a r a d t a k a z i g a z I s t e n m e l l e t t . 

7 ) A „ s z i r t " m o s t i t t e n t u l a j d o n é r t e l e m b e n v e e n d ő , m i n t 



Látá Jehova, és neheztelőn 
Veté meg- ö fiait s leányait. 
Monda : reátok semmi gondom ! 
Hadd lássam, igy minő végök leszen '). 

Mert elfajult, korcs-nemzedék — ezek, 
Hűtlen, haszontalan, gonosz fiak. 
Nem istenökkel ingereltek ök ; 
Bálványaikra feltüzeltek : — ám 
Most én is u g y ! nemnéppel ingerellek, 
S emésztelek haszontalanfival2). 

0 mert kigyúlt boszum kemény tüze, 
S leég az alvilág alapjaig. 
Emészti földet és gyümölcseit, 
Fölperzselő a bércsorok gyökét. 

Nyomort nyomorra halmozok fölébök ; 
Minden nyilam rájuk kilődözöm. 
Éhség emészti, saskesely lakik 
Belőle jól, — lesújtja döghalál, 
Vérengező vadak fogára jut, 
Kigyók dühös marása veszti el. 
Künt fegyver éle nyalja véredet ; 
B e l ő l 3 ) a félelem riasszon el 
Szép szüzeket, rernénydus ifjakat, 
A csecs-szopót s a tisztes aggokat. 

Szintén hogy elhatározám 4 ) : Kivesztem 
Emlékezetből is kitörlöm ö t ! 
Ha ellenei gonosz beszédin el 
Nem szörnyedek . . . Hogyan nyomorgatóik 
Kajánul igy beszéljenek : ,,Kezünk 
Hatalma ; nem Jehova müve e z ! " 
Mert esztelen, botor s tanácstalan 
Nép az, kiben sem ész, sem értelem. 

Ó bár eszök legyen ! megérteni, 
S tudják m e g : egykoron mi éri őke t? 
Miérthogy egy ezert szalaszta meg 5) ? 

s z ö v e t s é g , a n e m z e t t e l s z ö v e t k e z e t t v ó d i s t e n ; — ó s 
e z e n v é d i s t e n u g y g o n d o l t a t i k , m i n t g y ö n g é d e n s z e r e t ő 
a t y j a a n é p n e k . 

' ) U g y a n h o v a j u t n a k a z o n ú t o n ? 
* ) S a j á t l a g o s s z ó j á r á s , — a t ö r v é n y h o z ó n a k l e l k e m é l y é -

r ő l : — g y e r m e k , ó s n e m g y e r m e k ; I s t e n , é s n e m i s t e -
n e k ; n é p , s n e m - n é p e k . E g y e t l e n i g a z i á l l a m s z e r k e -
z e t az , m e l y e t ő f e l á l l í t v a l a ; — a t ö b b i — r e n d e z e t -
l e n — n é p e k e l ő t t e s e m m i , b a r b á r n é p h o r d á k . 

8 ) K i v ü l é s b e l ő l , — a h á z b a n é s a v á r o s b a n , — m i n d e n ü t t . 
4 ) M á s n e m z e t i v é d i s t e n e k e l l e n é b e n , e m b e r i f é l t é k e n y s é g -

n e k i n d u l a t á v a l b u z g ó l k o d n i — m o n d a t i k i t t J e h o v a . 
E g y s z e r r e á t t e s z i m a g á t a n a g y l á t n ó k n é p e s z o m o r ú j ö -

v ő j é n e k s i r a l m a s k é p e i k ö z é . . . . S m i l y p o n t o s a n , 
m i l y h u z a m o s a n k i t a r t o t t b o r z a d á l y o k k ö z t t e l j e s ü l t e 
l á t o m á n y ! S e z t ő n e k i m á r l á t n i , — s ő t e l ő m o n d a n i a 
k e l l ; — i l y s z o m o r ú k i l á t á s s a l e p e s z t e n i l e l k é t s e m é s z 
t e n i f e l — s a n y a r u s á g o k k ö z ö t t e l f o g y a t k o z o t t — é l e t -

Hogy kettejök tízezret ü ldöze: 
Hanemha elhagyá Védistenök, 
És mert Jehova kézbe adta volt. 

Védistenünk nem oly, minő övék . . 
Bár lássa meg tulajdon ellenünk 

SzŐlötövük Szodom tövére költ, 
Gomorha tériről a fürtjök i s : 
Méreg szemek, bogyói mind epék, 
Levébe' sárkány mérge forr, — dühös 
Kigyók ölő mérgével habzik az. 

Nem elhatározám-e titkosan? 
Szekrényfiókban elpecsételém: 
„Enyém a bosszú, és enyém a torlal 
Már lábuk ingadoz, 
Közéig itéletök; 
Emitt vagyon! mi lesz v e l ő k ? " 

Jehova ügyvivője népinek 
S bírája ; bánja, hogy családa — ök. 
Im látja, hogy kezök lelankadott, 
Hogy nincs, — de semmi sincs belőlük! 
S igy kérdez ö : ,,hol vannak Istenid? 
A véd, kiben bizalmatok vala ? 
Kik áldozatkövéridet nyalák, 
S ivák boráldozatjaid levét: 
Hadd keljenek fel, és segéljenek most! 
Oltalmad ök hadd légyenek, — nosza! 

Lássátok! én, — csak én vagyok, 
És nincsen Isten kívülem, velem. 
Én ölhetek, s viszontag — éltetek; 
Sebez, de ám gyógyíthat is karom, 
S tőlem ki mentne, óvna, — senki nincs. 

Kezem föl égre tárom, 
És szólok: Én , ki élek és vagyok 
Örökre, véghetetlenül! 
Ha villogó kardom kiélezem, 
S törvénytevő kezembe markolom : 
Én ellenimre bosszúm árja száll, 
S toriám azokra, kik gyülöltenek 2). 
Vérben lerészegül nyilam hegye, 
Holttesteken szablyám kövéredik, 

e r e j é t . . . V é g z e t ez ! — a m e l y e t c s a k o l y s z i k l a r e n -
d ü l e t l e n j e l l e m , — v a l l á s o s l e l k ü l e t ű n é p v e z é r , - - m i n t 
M ó z e s , v i s e l h e t e l . A n é p a t y á k é s l á t n o k o k j u t a l m a ez ! ? 

*) H e r d e r s z e r i n t , — B l o c h M ó r i c é t ó l e l t é r ő l e g — m é g 
e z e n s z ó k , s az e g é s z é n e k m i n d v é g i g — á t o k , v o l n a , 
m e l y e t — a z a t y a i é r z é s t m e g n e m t a g a d h a t ó — J e -
h o v a v é g t e l e n k e s e r v v e l m o n d n é p é r e , — k i k e g y k o r 
g y e r m e k e i v a l á n a k . — I t t e n a l k a l m a s k ö z v e t í t é s cé— 
l o z t a t o t t a m e n n y i b e n t . i . a s z ö v e g - h ű s é g e n g e d i . 

E z i s m é g I z r a e l - n é p r ő l , m e l y e l v e t e n d ő , s h e l y é b e f e l -
f o g a d t a t n a k a p o g á n y o k . 



A holt s fogoly l)ö vériből, a nagy 
Előkelők fejéről." 
Üdvözt riadjatok ti, nemzetek ! 
Ö népinek . . . Majd megtorolja ö 
Szolgái véröket, ha ellenein 
Bosszúja e l - k i é g e : — akkoron 
Ö földe, népe nyér bocsánatot *)• B. M. 

A nemzeti mivelödés alapja.''1 Irta Karcsanyéki Sze-
ged, Burger Zsigmond tulajdona. 1861. 8-ad rét, 244 lap. 

Nemzeti nevelés és közoktatás. 
(Folytatás.) 

Minthogy a gymnasium rendöltetésénél fogva a ma-
gasabb tudományosság felé tart: különösen az ó remekek 
kulcsait, a latin s nyomban a görög nyelvet tekinti kiváló 
tárgyaiu l ; mig a reáltanoda az űjabbkori miveltség közlö-
nyeit karolja föl inkább, különösen életforgalmi s e g é d s z e -
rekiil, t. i. a nemzetin kivül: a német, francia, olasz és an-
gol nyelveket. 

A két tanirányzat egymástól fokonkint távolodik. Mi-
után tehát a pályaválasztási képesség csak idővel fejlik ki 
a hajlamok s tehetékek nyíltabb jelentközése utján: a gym-
nasiumi alosztályok célszerüleg rendözve a közpolgári 
pályára szándékozónak is célszerű alapot nyújthatnak a 
hazai történelem, természet- és számtan jó kezelése mel-
lett. A latin nyelv elemei pedig az űjabb nyelvek könnyebb 
megtanulhatását segítik elő. S így a gazdálkodási szem-
pontból tervelt egyesítése az alreál- és algymnasiumnak 
e lég helyesen eszközölhető; főleg pedig hazai viszonyain-
kat tekintve, amaz az utóbbi által pótolható és kivált v i -
déki városainkban, — hol a tanoncok száma mérsékelten 
mutatkozik. 

Kiváló feladata levén a tanodának a lelki tehetségek 
kifejtése s önmunkásságra erős í tése , mindkét irány az 
érteimi erőt a nyelv- és számtani alapos oktatással i g y e k -
szik fejleszteni, — a gymnasium kiválólag az ókori nyel-
vészet mélyebb elemzéseivel folyton a bólcselmi alapon 
haladva és a bölcseleti tudományok — mint a magasabb 
képzettség tetőzete felé célozva, — a reáltanoda pedig az 
újabb nyelveknek jobbára gyakorlati szempontú kezelése 
mellett főleg a számtan által töreködve a természettan 
mélységeibe hatolni. 

S e végfejlemökben mutatkozik távolabbi elváltságuk, 
melly az egyikre az eszmeiség — a másikra a valárdiság 
jellemét ölt i ; mellynélfogva amaz inkább szel lemi, emez 

*) A z u t ó s o r h o m á l y o s . — U g y t e t s z i k , h o g y ö r ö m e s t á l -
d á s r a m a g y a r á z n i s z e r e t t é k v o l n a az á t k o t ; h o l o t t 
a z á l d á s e g é s z e n k ü l ö n s z a k a s z b a n k ö v e t k e z i k . A p o -
g á n y o k , m i n t m o s t m á r I s t e n n é p e , s z ó l i t t a t n a k e l ő , — 
h o g y l á s s á k J e h o v á n a k I z r a e l f e l e t t t a r t o t t í t é l e t é t . 
E z e n n é p e n b o s z u l j a m e g s z o l g á i n a k v é r é t , — s u g y 
t i s z t í t j a m e g é s e n g e s z t e l i m a g á h o z •—• a f ö l d e t , h o g y 
e z e n l a k o s s á g o t e l t a k a r í t j a , e l p u s z t í t j a r ó l a . H e r d e r 
V . ö. B l o c h M . f o r d í t á s á v a l , „ D e u t e r o n o m i u m " 2 3 0 — 
2 4 5 . l a p o k o n . 

inkább anyagi érdekeltségit; amaz inkább az időben, emez 
a térben leli foglalkozása körét. Ennélfogva a történelmi 
tanulmány túlnyomóbb amott, mig emitt a természettan 
sokoldalú alkalmazásaival előkelőbb rangú, és az e s z -
mék boncolata helyét az anyag elemzése foglalja el. 
Mennyiségtan és vegytan úgy szólva a reáltanodák böl-
csészete. 

De a jólszervezött gymnasium is kellő figyelembe 
veszi a mennyiség- és természettant: habár kevésbbé hasz-
nossági elvből tekinti is azt ; mint a szellemnek öszhang-
zatos képzésére hathatós befolyásuakat illő méltatásban 
részesíti. Minthogy pedig a tanoda saj átlag csak a tudo-
mány elemeibe avat, még csak tanulni tanít, s így azon-
nal tudóssá még nem képezhet; hanem eléggé megoldja 
föladatát, ha minden szellemi tehetséget s hajlamot föl— 
ébresztött, kellő irány felé indított, sőt némellyekben az ön-
képzés kitartó buzgalmát fejtötte ki, e vagy ama szakmának 
állandó szeretetére bírván a lelket: vitatás nélkül önként 
kiviláglik a tudományos tanodák e lőnye; úgymint a mely-
lyekből sikerrel léphetni agyakorlati pályák bármellyikére, 
legalább nem olly nehézséggel pótolható hozzá a valárdi 
irányzat i g é n y e ; mi viszont a reáltanodákról nem éppen 
állítható. 

A vallás-erkölcsi képzésnek szükségképp kiváló f e l -
adata van mindkét irányban,—hisz azt a leglényegösebb rész 
i l leti: — de az ez által célzott szel lem- s jel lem-képzés 
mennyivel több oldalról támogattatik a világtörténelmi té -
nyek s remek irodalmi eszmék behatásai által! 

Kant s ve le nem egy bölcselő állítja, miszerint min-
den ember lelkében benn rejlik a tökélyes emberlény e s z -
ménye, — melly megfelel az ember azon ősmivoltának, 
mellyben Isten kezdetleg teremté vala, — talán ollyképp, 
mint az ióniai márványban egy Herkules vagy Apollon szob-
rának anyaga van meg—: tehát ezen emberi tökélyre való 
képesség öntudatát kell, hogy az oktató nevelés a növendék-
nek kellőleg megadja, és öt annak megvalósítására e lőké-
szítse az által, hogy a jónak minden csiráit, vagyis mind-
azon tehetségeket s képességeket, mellyek rügyei Istentől 
keblünkbeoltatva eleve ott szenderegnek, Gélszerüleg kifej-
lődni segítse. 

Minthogy e nagy feladat teljesítése az egész élet 
pályáját igénybe vesz i : az ifjúsági nevelés egész folyama 
legfölebb csak az annak kiküzdésére való hajlamot, v á -
gyat, tehát akaratot és képességet fejtheti k i ; ha t. i. a 
léleknek szendergő állapotából való felocsúdását s kitűzött 
fensöbb céljának tisztább fölismerését eszközli, és az aka-
ratot e törekvésre e léggé edzi. 

Ebben áll a nevelésnek legfőbb teendője. Mihezképest 
főfő feladata: a növendéket a szó legvalódibb, legnömösebb 
értelmében emberré s egyszersmind társodalmi taggá k é -
pezni; minthogy csakis emberi társaságban fejlődhetik i g a -
zán emberré, s mint illyen érheti el valódi célját, — e z e n -
túl pedig a társodalmi különböző állások valamellyikére, 
a szerint, a mint a sajátos hajlamok és tehetékek meg a 
körülmények minősítik, minél alkalmasabbá tenni. 

)( 
« 



Nem nehéz azonban belátni, miképp a sarkalatos alap 
tulajdonképp már az elsőben rejlik. 

Ugyanis az emberlény és társaséleti tényező tiszta 
fogalma önként következteti a többit. Lehetlen be nem 
látnia, hogy mint tagja a társodalmi testületnek munkás 
szervül tartozik abban működni, s ha észszel nem, kézzel 
vállalkozni ollyasmire, mi által a közcélhoz üdvösen járul-
hat s önfentartását eszközölheti. A belátás az alkalmazást 
vonja maga után. 

Fő dolog a valódi öntudatra s önérzetre eszméltetés, 
az összes tehetségeknek összhangzatos kifejtése s ennél -
fogva az akaratnak is ollyatén szilárdítása, hogy az mind 
az egyéni belvilágban támadó indulatokon és szenvedé lye-
ken, mind a kívülről kisértő viszonyokon illőleg diadalmas-
kodni birjon, nemesebb célját folyton szem előtt tartva 
semmi ollyasra ne vetemüljön, a mi lelkére nézve alacso-
nyító, vagy ha gyarlósága miatt elszédült is, legalább lán-
torodása után nemesen magához térjen. 

Milly terhes vállalat e nagy és fölöttébb nehéz tusára 
'edzeni a lelket: érezheti mindaz, ki az ifjú kedély lázas 
forrongásait ismeri, ki előtt az élet sphynx- talányai nem 
ismeretlen je lenségek, ki e tömkelegszerü bonyodalmakat 
hacsak részleg is belátta. — Annál bajosabb pedig a szer -
telen vágyak fékezése, minél inkább tapasztalható, miképp a 
bűn magva—az elfajultság romlása következtében — csak-
ugyan öröklötten száll át a nemzedékre, mint azt a ker. 
hit a szánnazati romlottságról való tanban fejezi ki, — 
s mit az „aetas parentum peior avis Julit"féle mondattal 
annyiszor hallunk ismétöltetni.— 

Erdekünkben állott s lelkiismeretünkhöz csatolt ügy 
buzdíta szorgalommal tanulmányoznunk mit a neveléstan 
különösen a jellem idomítására, az akaratképzésre vonat-
kozólag mond. Nyugtalanul fürkésztük e végett a bölcsel-
kedök véleményeit: de kénytelenek vagyunk bevallani, mi-
képp a gyakorlati téren szerzőit tapasztalati adatokkal 
szembeállítva az elméleteket, azon meggyőződésre jutottunk, 
miszerint e nehéz kérdésnek megoldásában még legsikere-
sebben jártak el azok, kik a valláserkölcsi oktatás üdvös 
módját ajánlják. — Végre is az igazán vallásos alapra utal-
nak még azok is, kik az akaratképzés főpontjául a lehető leg-
magasabb észismeretre emelést emlögetik. 

De nem olly rövid ennek utja, hogy a magas cél 
csakhamar s könnyen elérhető legyen. Hogy az érzéki 
hajlamokat az erkölcsi törvényeknek hódoló szellem hü s e -
gédeivé, folyton készséges és tántoríthatlan szolgáivá l e -
hessen tenni: hosszú időn át kitartó gyakorlás, l ígyszólva 
az erkölcsi elembe beleszoktatás kívántatik ahhoz. Jól 
mondja a példabeszéd: legkésőbben érő gyümölcs a 
gyerek. 

Csak röviden érinthetjük, mit a gondolkodás és ta-
pasztalat emberei terjedelmes eszmefolyamatban adnak elő 
e tárgyra nézve : mint lehetséges némileg a képző és 
szóló művészetek legsikerültebb példányai által az érzéket 
az érzelmi s azontúl az értelmi körbe lassankint fölemel-
getni, átszellemítni s abban álhatatossá erősítni, maradan-
dólag otthonosítni. 

Miután e célra kiváltképp a kedélyvilág a szükséges 
közvetítő: ezt kell főleg meghódítani s általa az érzékeket 
a lélek hatalmába ejteni, hogy a különben alantivá törpülő 
vágyak fensőbb irányzatot nyerjenek, és a magasztosabb 
gyönyörök élvezete által a szellem szövetségébe l é p -
jenek. 

Ez volna a föntebb érintött eszmének valósulata akár 
bölcsészeti, akár keresztényi szempontból tekintve ; —mert 
vég leg az ész és kinyilatkoztatott tan egymással ellentétes 
nem lehet, mindkettőnek azonegy kútfeje levén. — Akara-
tunknak ollyanná képezése, hogy az a legfensőbb akarat-
nak : az isteni rendöletnek, melly a legfőbb törvény min-
den teremtvényre nézve, teljesen engedelmesködjék savva l 
mintegy azonosuljon, — valósítaná az emberi tökély 
eszményét. 

llly tökély fogná a származati vagy öröklött bűn átal 
okozott hiányt kiegyenlíthetni, az érzéki és szellemi résznek 
nem természetszerű, csak a vétek által okozott, meghason-
lottságát kiengösztelni. Általa lenne a megzavart súlyegyen 
ujolag hetyreütve, az egyéni belvilágban kellő öszhangzat 
visszaállítva. 

Már ha a nevelő okatás súlypontját — a szó igazi 
értelme szerinti — emberré képzés műtéteiére helyezzük, és 
a jellem idomításnak nehéz munkáját illőleg méltányoljuk : 
a fönnebb érintött célnak elérését kétségkívül sokkal inkább 
várhatjuk a tudományos irányú tanodáktól, mint a valárdi 
tanokkal fgolalkozóktól. Sokkal hathatósabb szerekkel ren-
delközhetnek amazok e feladatra. — Úgyszólva valamennyi 
eszközeik oda működnek: hahogy alkalmasan keze l -
tetnek. 

Ki az alantit fölemelni kívánja, le kell ahhoz bocsát-
koznia. Midőn a szellem az érzéki elemet magához i g y e k -
szik emelni: leszáll, alakot ölt, érzéki idomokban testesíti 
meg az eszméket, hogy ezekkel azt áthatván szorosabb 
viszonyba hozza s összetartóbb kapcsolatba fűzze, hogy í g y 
folyton tisztulva s nemesödve az érzéki természet is mind-
inkább gyönyörködjék a szellemiekben s vágyait azokkal 
rokonítsa, az érzéki szemléletekről szellemi nézletekhöz 
szokjék, a szellemi körbe élje át magát s abban mintegy 
otthonosuljon. 

Az örök igének a megváltandó emberiség közé b o -
csátkozása s megtestesülten a legfönségösebb önfeláldozással 
való munkálása az emberi nöm közüdveért, hogy utánozható 
példányul szolgáljon az emberiségnek mind cselekvésben 
mind szenvedésben, fáradalom- és szenvedésteljes földi 
pályája s holta után az alvilágba alászállása, hogy a halál 
árnyékiban burongó lelkeket fölszabadítsa, s végre dicső 
föltámadása sat. hicikkek megannyi fönséges példák a 
fönneb érintöttekre nézve. Leszált az Üdvözítő, hogy az 
üdvözítendőket fölemelné, testi alakot vön fel, hogy az é r -
zéki természetnek az alantiságból kiemelésére oktatna, — 
hogy megtanítana ama magasztos é lvre: teljesítni a men-
nyei atya akaratát (Ján. IV. 3 4 ) . 

A gyermeki felfogáshoz kezdetben érzékileg szem-
lélhető képek által férhetni, majd aztán fokonkint az ido-
mok alatt rejlő eszmék a nyiladozó értelemhöz képest min-



dig világosabban hozhatók ki azokból. Eleve tehát a képz i 
művészeti és természeti tárgyak bájló alakjai, majd a 
hangzó és szóló művészetek lélekemelő remekei rangfoko-
zat szerint szolgálnak alkalmas közvelitésül az érzék és 
szellem közt. 

Mielőtt az eposzi és drámai remekekben ecsetelt j e l -
lemek taglalgatása kezdetnék : már a festészeti és szobrá-
szati alakok által kifejezött jellemvonások értelmezésével 
kellene a tanoncok értelmét tájékozni, hogy aztán a törté-
nelmi miivekben előforduló egyes vonások, — sőt oldal-
vásti célzásokból is mintegy teljes jellemet birjon a figyelő 
növendék összeállítni. 

Igy majd a bölcselem eszmevilágában is kevésbbé fog 
tévedni; miután az összerüben kutatni s fölfedezni tanulta 
a l é n y e g e t ; az elvont eszmékre ujolag alakot bir ölteni s 
viszont. 

Midőn némelly bölcselők a léleknek négy t. i. a szép, 
igaz, jó és a végtelen iránti vonzalmához képest a fönnebb 
említett nevelési elvet aesthetikai, értelmi, erkölcsi s val-
lásos nevelésre ágaztatják szét: csak az imént felhozott ve-
zérfonalnak egybefont négy szálát választják szét. Kik pe-
dig ezek mellett még a testfejlesztö ( p h y s i k a i ) , továbbá tár-
sodalmi és nemzeti nevelést is emlegetik: csak ollyast tesz-
nek, mintha a világosság és m e l e g s é g jótékony elemeivel 
teljes napsugárból a megtörés által fejleszthető prisma-szi-
neket bontanák ki. 

Az igazi keresztény bölcselet szerinti oktatás, — 
mely az emberlénynek valódi rendöltetését tartja szem 
elölt, és ez okból az összes emberi fejlem java kincseiből 
gyűjti igaz gyöngyeit , a szellemnek minden ép fejlemét s 
czélszerü érdekét méltatja; e végett az igazi vi lágosság 
sugarait mindünnét, hol azok lelhetők, gócba szedi, — már 
magában foglalja teljesen mind e külön irányzatokat. 

Az illy összhangzatosságra törekvő nevelés — ha 
igazi alapján épít — nem téved az imént érintőit külön 
irányzatoknak ollyatén egyoldalúságaira, minők ellen mél-
tán óvást tesz a céltudatos neveléstan. 

A neveléstudománynak történelme igen tanulságos a 
végett , hogy lássuk, milly üszögös kinövéseket szült már 
több hirhedött nevelési rendszer : ugy szinte a ferde elmé-
leteknek alapos bírálata is annál üdvösebb, minél inkább 
tapasztalható, hogy a fényes okoskodással szépítgetött ál-
tanoknak kifogyhatlan számú hívőik találkoznak nálunk is, 
kiket olly bajosan ábrándítnak ki még a balsikerü kísérle-
tek is. 

Willm. J. ,,Essai sur l'education du peuple" cimű 
müve, mellyet 1843-ban a francia akadémia pályakoszo-
rúra érdemesítött, első részében sok figyelemre méltót 
mond el a nevelési tévedésekről. 

Nem ok nélkül helyteleníti e mü a nevezött külön 
irányzatok tulnyomóságát; mert, mint mondja, sem a Base-
dow-fé le philantropia, sem a Locke- fé le társodalmi irány, 
sem a Rousseau által célzott természetszerüség kizárólagos 
elve, — mellynek eredményéről Sintenis saját tapasztalata 
nyomán tesz tanúságot — a nevelésben célhoz nem juttat. 
„Locke nevelésmódját chinainak lehetne nevezni, Rousseau 

elve pedig embergyűlölőket és lázadókat fogna képezni." 
— A sok érdemű Pestalozzi nevelési rendszere ellen is nem 
egy alapos kifogást tehetni. Girard atya észrevétele s z e -
rint Pestalozzi amaz elvénél fogva, hogy ő mit sem tanít, 
a mi mathematikailag nem bizonyos mint 2 X 2 = 4 , az atya 
iránti tisztejet kötelessége sem volna bebizonyítható, s így 
nem is tanítható. P. az ugynevezött humanistikus tanoktól 
is idegenködött. 

Tehát az emberlény összes tehetségeit célszerüleg 
fejlesztő nevelés állana az említött külön irányok helyes 
egyeztetésében. Igy az erkölcsi nevelés a növendéket ön -
tudatra ébreszti és a jónak, igaznak gyakorlására bírja ; az 
értelmi eszmélteti öt a mindenség csodálatra méltó rendére 
és oktatja számtalan tárgyainak vizsgálatára; az aesthetika 
az illőnek, szépnek, s fönségesnek érzetét gerjeszti föl 
benne; a vallási Isten iránti szeretetre, valódi tisztöletre s 
törvényei iránti hódolatra tanítja; a társodalmi és nemzeti 
pedig képezi benne a leendő polgárt és hazafit, gerjeszt -
vén keblében a közügy iránt buzgó érzelmeket valódi ha-
zafiúi lelkesülést, s közremunkáló törekvést. 

(Folytatjuk). 

BELFÖLD. 

A TAMÁSVÁRALJAI EGYHÁZ GYARAPODÁSA. -

A Prot. Egyházi és Iskolai Lap főcélul tűzvén ki e g y -
házaink és iskoláink ugy szellemi, mint anyagi életének 
fölmutatásával valamint egyrészről a világ előtt bebizonyí-
tani, hogy a magyarországi prot. egyház minden időben — 
a nehéz napokban még inkább — meghozta a vallásos élet 
drága gyümölcseit ; ugy másrészről saját egyházhivein-
ket a naponkint itt- ott mutatkozó mozzanatok által — a 
hol szükséges — hasonlók, vagy a körülményekhez képest 
nagyobbak végbevitelére buzdítani és serkenteni: e célból 
óhajtom jelen sorok által ismertetni a helv. hitv. tamás-
váraljai egyház hívek uj templomépítés körüli munkáját, 
hogy az, ha csak parányi részben is bizonyságul legyen 
arra : mit képes tenni egy anyagilag szegény, számra k e -
vés tagokból álló gyülekezet. — ( 3 8 0 lélekből álló egyház) . 

Ennek az egyháznak régi goth alakú temploma r é -
szint az idő viszontagságai, részint földrengések által t e -
temesen megrongáltatván, de kicsinysége miatt az imád-
kozó hivek befogadására is már e lég nem levén, még 
1842-ben — mikor közlő a papi hivatalt itt elfoglalta — 
közóhajtássá vált, helyébe ujat építeni.— A közóhajtás mél-
tánylata mellett kinyilatkoztattam : ha templomot akarunk 
építeni — minthogy arra tetemes pénzerő kívántatik — 
nézzük körül előbb magunkat, — pénztárunkat vizsgáljuk 
meg, mi csakhamar megtörténvén, kiderült, hogy az e g y -
ház pénzereje 6 váltó forintokból áll. Ezen csodálkozva 
kérdem : miként történhetik ez, mikor az egyháznak 1 7 7 5 -
töl óta 10 kapás szőllö, korcsma, mészárszék, s a hegy-pe-
csét jövedelmezett, — azonban az egyházi épületek is mind 
elhagyatott állapotban vannak? Vizsgálom a számadáso-

* 



kat, s megtaláltam kérdésemre a feleletet, ilyen számadást 
is olvasván: , ,1837. Bevétel volt egyböl-másból 08 forint. 
Egyre-másra elkölt 84 forint." 1838. Bevétel volt egyből 
másból 116 forint. E sommá mind egy krig ki is adatott." 
Ennyi, s igy kezelt jövedelem után, nem csoda tehát, hogy 

csak 6 frt volt a pénztárban. 

Hogy tehát az óhajtott szent cél, a mindinkább szük-
ségessé vált templomepités valósulhasson, mindenek előtt 

jövedelemkutfők nyitása felett tanácskoztunk, annyival in-
kább, mert a 10 kapás szöllönél már egyéb forrása nem 
volt az egyháznak, — a korcsma és mészárszék a közbir-
tokosság, — a hegy-pecsét pedig a helység részére e lvé -
tetvén. Ekkor a helység gulya- és csordabeli marháját a 
lakosoktól egy haszonra kivett földek trágyázására állítot-
tuk, a földekbe Őszit és tavaszit termesztettünk. S mint-
hogy még akkor, de későbben is a gondnokok írástudatlan 
emberek voltak, a számadásokat magam vezettem, tudtom 
nélkül a ládába csak egy kr is be nem folyt, sem onnan ki 
nem adatott. Az elkészült számadást minden uj év napján 
a nép előtt felolvastam; s látván a hivek, a mit azelőtt nem 
láttak, hallván, a mit soha nem hallottak, hogy az egyház 
pénzereje évenkint 200 pfrtokkal nevekedik : örömmel mun-
kálkodtak az egyház javára. 

Tapasztalván e közben, hogy az iskolában sem köny-
vek, sem Írószerek nincsenek: iskolai pénztárt alapítottunk, 
melynek kamatjából a gyermekek könyvekkel s Írószerek-
kel láttatnak el. A roskadozott tanítói lakot újból építettük, 
a felette szük paplakot megnagyobbítottuk, mind a papi, 
mind a tanítói parochián istállókat készítettünk. Mikor ezek 

készen voltak, 1852-ben egy nagyszerű kőtemplomnak 
alapkövét tettük le, s Istené legyen érette a dicsőség! már 
ma templomunk kívülről kivakolva, kifehérítve áll, mely Ön 
igyekezetünk után gyűlt 7 ezer vfrtunkba, s e mellett tömér-

dek szekeres és g y a l o g - munkánkba került. 

Nem hallgathatom el e templomépítés körül kifejtett 
buzgóságát, erőfeszítését s kitartását híveimnek. Ugyan-
is : az építéshez megkívántatott homokot két mérföldnyi 
távolságról a tiszától, a vizet szinte ezer. lépésnyiről a 
helységbeli egyetlen kútból kellett hordani, s mind ezt 40 
gyenge erejű szekérrel — a tömérdek köjhordása mellett; 
— azonban gyakran megtörtént, hogy mikor egy háztól 
egy, követ, homokot, vagy vizet hordott, a másik követ 
hányt, a harmadik a kömives mellett dolgozott, és igy hár-
man is kiállottak naponkint: mégis 1858-ban, midőn az épí-
téssel annyira haladtunk, hogy csak a fedélzet hiányzott, 
az aratás pedig bekövetkezett, látva a hivek szörnyű ter-
heltetését, javaslatba hoztam, hogy néhány hétig szünjünk 
meg a munkától, — legalább mig felaratunk, — e g y e z ö -
leg nyilatkoztatták : hogy ha egész háznépestöl kell is to-
vábbra dolgo znunk, addig meg nem szününk, mig a tem-
plomot fedél alatt nem látjuk. A könnyek, melyek e nyilat-
kozatra szemeimből hullottak, kimondhatatlan édesek valá-
nak. S megáldotta Isten az erös igyekezetet. 

Igy munkálkodik a vallásos élet népünk szivében, igy 
nyilatkozik az szinte eröfeletti tettekben, csak mi is l e -

gyünk hivek a reánk bizottakban s töltsük be a szolgála-
töt, melyet vettünk az Úrtól. 

Egy szegény, élelmét varrásával kereső öreg özvegy , 
— ki, mint többek, nem birta elhinni, hogy az ő szemei va-
llaha meglássák az Ur házát felépülve, — midőn annak ki-
fehérítését is megérte, utolsó szükségére tartogatott 20 o. 
é. forintjából 8 frtot, — egy más 5 o. é. forintot ajándéko-
zott, — ennyi ajánlat van az építkezésre fordított költség-
ben. Tamás-Váralja aug. 20. 1861. 

Derczeni András, 
lelkipásztor. 

ALSÓ-ZEMPLÉNI REF. EGYHÁZMEGYE ŐSZI KÖZ-
GYŰLÉSE. 

Alsó-zempléni egyházmegyénkőszi közgyűlését f. hó 
10 és 11. napjain tartotta meg állandó helyén, Sárospata-
kon ; midőn páratlan buzgóságu esperesünk n. t. Hegedűs 
László ur, ki egyházmegyei életünknek mondhatni, éltető 
napja, elevenítő szelleme, — szokott imája után, melyben a 
kegyelem, erő és bátorság, igazság és bölcseség, jézusi 
szel ídség és szeretet lelkét kérte az égtől, benső örömmel 
üdvözölte a lelkes férfiút, ki felesketendő vala e . -megyénk 
segédgondnokává, kinek dicső eldödei első rangú csilla-
gokként ragyognak az egyház és haza történelmének lap-
jain, ki nemcsak nekünk hanem egész magyar hazánknak 
kedves reménye és büszkesége, értem, ifju Vay Miklós b. 
ő méltóságát, ki a benne helyzett bizalmat megköszönve, 
azon valóságul bizton elfogadható Ígérete után, hogy arra 
érdemesíteni magát legszentebb feladata leend, a közönség 
általános, s örömének megfelelő éljenzései között díszes 

elnöki székét elfoglalta. 

A gyűlésnek, néhány helyköri érdekeket eltekintve, 
két főtárgya volt: egyik az úgynevezett felszentelendő 
lelkészek, másik azon iskolatanitóknak, kik ez évben men-
tek ki a főiskolából, megvizsgállatása, ez utóbbival ö s sze -
köttetett egy rövid tanácskozása a megyei népiskolai vá-
lasztmánynak, melynek folytán a példányiskolákul kijelelt 

iskolák tanítói derék szakavatott képezdei igazgatónk t. 
Árvay József ur indítványa nyomán felhivattak az iskolai 
tanterv lehető tökélybeni keresztülvitelére, az ujabb tan-
módszernek alkalmazására, különösebb gondforditással a 

két alsóbb (kezdő) osztályra. 

Ide vonatkozólag nem mellőzhetem azon óhajtáso-
mat : vajha a vagyonosabb gyülekezetek szívökre vennék 
már egyszer valahára az annyira fontos népnevelés ügyét, 
s igyekeznének iskoláikat a megkívántató taneszközökkel 
fe lszerelni , az iskolaképes gyermekek folytonos iskolába 
járatását szorgalmazni, mely két dologtól igen sok függ. 
Nem kevésbbé kívánatos, hogy a tanitó urak — tisztelet a 
kivételeknek — szeressék tanulmányozni az illető tantár-
gyakat, tegyék otthossá magokat az e végett készített v e -
zérkönyvekben, mert csak igy felelhetnek meg szép hiva-
tásuknak. 

Különösén kiemelendő e jelen gyűlést i l letőleg, hogy 
ezen nem egy egyes egyház képviseltette magát a le lké-



szen kivül világi lag által is. Egyébiránt az alsó-zempléni 
e. m. gyűléseken minden ref. egyháztagnak szólása és ta-
nácskozó szavazata volt mindenkor, és lesz ezután is. 

Érdemes emlitésre még az is, hogy a gyűlés első 
napján, a tulajdonképeni tanácskozás bevégzése után, mint-
egy 2 órakor d. u. úgynevezett beigtatási vendégség kö-
vetkezett, mely közben rövid, de talpraesett pohárköszön-
tések tartattak az európai hirü politikus, kitűnő államférfi, 
s igaz hazafi idős Vay Miklós báró ö excellentiája egészsé-
geért , az ikerelnökökért mint vezérekért, továbbá az ü l -
nökök, közlelkészek és tanítókért mint közvitézekért stb. stb. 

L Megjegyzésképen álljon itt n. t. H. J. ülnök urnák a 
gyűlés kezdetén á propos tett észrevétele, melyet körülbe-
lül ilyformán fejezett ki: „Ö méltósága és n. t. esperes űr 
beszédeire észrevételem van : 0 mltga ne érezze sértve 
szerénységét, ha nyilvánítom, hogy édes atyját nem te-
kintve, saját érdemei is elegendők voltak arra, hogy bizal-
munkkal megtiszteltük; n. t. esperes űr pedig olyas dol-
gokkal minket ne is szomorítson, mintha elnöki székét e l -
hagyni akarná, hanem viselje továbbra is terhes, de a mel-
lett diszes elnöki hivatalát. Isten éltesse mindkettejüket! 
Mely ki vánsághoz csatlakozott minden jelenvoltak őszinte 
kívánsága. 

Tolcsva, sept. 20. 1861. 
Török István, 

ref. s. leik. és tanitó. 

A gömöri helv. hitv. egyházmegye közgyűlését tar-
totta Otrokocsban f. év sept. 10—11. napján. Közérdekübb 
tárgyait nyilvánosság elé hozni jónak látván, megemlítjük 
1) segédgondnokuuk Fáy Gusztáv, Bornemisza István ül-
nök, főjegyzőnk Makiári Pap Lajos urak lemondását, 
kiknek helye uj választással jövő gyülésünkön be fog 
töltetni. A lelépett érdemes férfiak lemondását sajnáljuk, 
többi közt főjegyzőnknek, ki hivataloskodása 4-évét kizá-
rólag egyházmegyénknek szentelte, annak levéltárát ren-
dezte s történelmi múltját egy külön évkönyvbe beirta, — 
mely jó történeti forrás lesz az utókor előtt— elismeréssel 
tartozunk. Miután pedig bokros érdemeinek méltánylását a 
gyűlésen még csak nem is hallottuk említeni, megköszön-
jük mi szépen a tiszt, főjegyző urnák 4 évi fáradhatatlan 
munkásságát, lelkiismeretes hűségét. 2 ) Nt. esperes ur 
fel emlité Bodon Antal nem papi ülnök elhunytát, meleg 
szavakban terjesztvén elő egyházügyeink körül szerzett 
érdemeit. Valóban az ő működése áldásos volt egyházme-
gyénkben, áldásos volt különösen a felsövályi ref. e g y -
házra, melynek mostani fénye, rendezettsége az ő áldozat-
készség ének, vallásos buzgóságának századokig fenmaradó 
élő emléke lesz. Áldott emlékezetét hirdetni fogják jegyző-
könyveink a késő unokáknak. 3) Beretkei kis egyházunk 
felsegéltetés — a rozsnyói keletkező ref. Ieányegyház, 
mely a magyar nemzetiség védbástyája — gyámolitás 
végett a főt. egyházkerületnek ajánltatni fog. Nem kételke-
dünk, hogy az e.-kerület örömmel felkarolja e kisded 
egyházat és siet a ref. egyház e végső Sionának fe lsegélé-

sére. Mi részünkről csak örülnénk, ha még valaha virágzó 
ref. egyházzá fejlődhetnék. 4 ) A „népiskolai rendtartás" 
cimü dolgozatot, mivel abból az egyházmegyei s egyház-
kerületi kormányzat befolyása ki van hagyva, egyházme-
gyénk csak az e.-kerület megbirálása után fogadandja el 
rendtartásul. 5) Mint az időnek ujabb mozzanata, ugy tűnik 
fel e.-megyénk azon rendelete, hogy a lelkészek életraj-
zaikat s egyházaik történetét megírván, e . -megyénk levél-
tárába beadni el ne mulaszszák, itt levén az idő, hogy e g y -
háztörténetünk megírásához az adatokat gyűjtögessük s ele-
ink vétkes mulasztását e tekintetben némileg pótoljuk. Ez 
ugyan még a vályi gyűlésen határoztatott, de mivel kitűnt, 
hogy e rendeletet sokan elhanyagolták, ujolag felszólittat-
nak a tudomány érdekében kötelességeik teljesítésére. 6) 
A gyűlések képviseleti alapon rendezése kerülvén sző-
nyegre, a mennyiben ezt Gömör indítványozta legelőször, 
söt 1848-ban életbe is léptette, de a politikai és vallásos 
rázkódások miatt azzal felhagyott — elvben elfogadtatott, 
annyival inkább, mert ez nemcsak prot. egyházalkotmá-
nyunkkal, de hazánk alkotmányos életével is leginkább 
összefér ; mindazáltal tekintetbe véve némely egyházakban 
e miatt fölmerült békétlenségeket, de azért is, hogy a gyü-
lekezetek autonomiája épségben tartassék : e.-megyénk 
csak az egyházak véleményének meghallgatásával kívánja 
életbe léptetni a képviseleti rendszert, melyből egy kine-
vezendő választmány fogja egybevetni a kiilönnemü véle-
ményeket. 7) Van e.-megyénknek 1801 óta egy könyvtára 
is, melynek rendezése közelebb hajtatott végre — 1600 
darab könyvvel s 159 forint pénzalappal. Akkor felelne 
meg céljának valódilag e könyvtár, ha főjegyzőnk példája 
után — ki közelebb a „Sárospataki Füzetek" eddig megje-
lent darabjait ajánlá fel — korszerű s szakkönyvekkel 
gazdagitnák azt jobbjaink, és ha pénzalapja, mely 183l- ik 
év óta 76 forinton indíttatott meg, — hívebben kamatoztat-
nék; mert alig lehet hinni, pedig ugy van, hogy pénztár-
nok ur hivataloskodása 6 éve óta azt de csak egy árva 
fillér kamattal sem gyarapította. Erre a gyűlés nem szólt 
semmit, hanem a közvélemény hatalmasan kiált, mert tudja 
kiki, hogy a közpénztár tőkéjét, miután az hevert s elköl-
téséről nincs rendelet kiadva , gyümölcsöztetés nélkül 
hagyni nem szabad. E könyvtár nemes célja volna, le lké-
szeinknek tanítóinknak összegyűlni körülte, egymásközt 
eszméket cserélni, szóval az öntökélyesitést nemesen esz-
közölni. Eddig, fájdalom, könyvtárunk holt töke volí, ezu-
tán több jót remélünk, ha kivált amaz elnökileg megpendí-
tett eszme, a papi értekezlet, valósággá nőheti ki magát. 
Uraim! az idÖ int, hogy e részben is tegyünk valamit, 
könyvtárunkat gyarapitsuk minden kitelhető oszközökkel, 
mert igy, mit magunk meg nem szerezhetünk, könnyebben 
jutunk használatához. A kor követelményeit elhanyagolnunk 
nem lehet, nem szabad. Az irodalom, a tudomány az idővel 
halad, — s egy helyét igazán betölteni akaró lelkésztől 
megkívánjuk, hogy ismerje a legújabb egyházi mozgalma-
kat, tudjon szólani a napi kérdésekhez, tökéletesítse magát 
minden tekintetben, mert bizony a ki marad, nem halad. 
Csak igy vívhatjuk ki azt a tiszteletet magunk iránt, melyet 



hivatalunknál fogva meg is kívánunk. Ajánljuk a papi érte-
kezlet létesítését is lelkészeink figyelmébe. 8) Gyámol-
dánk pénztára leghivebb kezek örizete alatt kitiinÖ gyara-
podásnak örvend, közelebb 7000 o. é. forintból áll alapja, s 
ez idö szerint e g y papi özvegyárva kap belőle évenként 
1 1 ftot., tanítói 5 ft. 84 krt; ez érdem, kimondhatjuk nyíltan, 
Bodcn Ábrahámé. 8) 4 uj egyén kebleztetett be : Kovács 
László, Béki Sámuel, Sóos Miklós, Lengyel Ferenc, kik kö-
zül a három első segédlelkészi alkalmazást nyert azonnal. 
1 0 ) A tavaszi gyűlés Berzétén fog tartatni. 12) Az otro-
kocsi közbirtokosságnak, névszerint : Tomcsányi József, 
Beke Bálint és Anderko uraknak, a gyűlésen megjelent 
tagok saját költségükkeli ellátása s ezzel az egyház pénz-
tára megkiméléseért szives köszönet. Sajóparti. 

KÜLFÖLD. 

JENA, sept. 15. A jenai magyar tanuló ifjúságot alig 
érheté kellemes!) s nagyobb meglepetés, mint a m. hó fo ly-
tában, midőn itteni magyar könyvtárunk Pestről érkezett 
tetemes könyvküldemény által gyarapittatott. E könyvtá-
runk ugyanis, mely 1857-ben itt volt hazánkfiai által ala-
píttatott s eddig 130 kötetben nagyobbrészt remekíróink 
müveit tartalmazta, az alapszabályok értelme szerint az 
egyetemi könyvtár palotájában az [egyetemi könyvtárnok 
főfelügyelete alatt áll s a könyvtári szabályoknak van alá-
vetve, önállóságát azonban nemcsak azáltal tartja föl, hogy 
„Bibliotheca Hungarorum" ciminel bir, hanem azon körül-
mény által is, mely szerint a mindenkor szép számmal itt 
levő magyar tanulóság köréből választott könyvtárnok in-
tézi el annak összes ügyeit . Ugyan e könyvtár, melynek 
becsét csak most méltányolhatjuk e léggé , midőn idegen s 
szeretett hazánktól távol fekvő vidékre kerültünk, a ked-
vezőtlen anyagi viszonyok miatt nem igen nagy összegre 
rugó évi adományaink által csak lassan gyarapittathatott,míg-
nem a Pestről ajándékba vett könyvszállitmány által, mely 
400-nál több kötetet tartalmaz, teljesülni láttuk azt, mi it-
teni könyvtárunkra vonatkozólag egyik[föohajtásunk vala. 
Ezen kedves ajándékot pedig először is a Magyar Tudom. 
Akadémiának, azután pedig Osterlamm, Pfeifer, Emich, He -
ckenast, Eggenberger , Lampel, Müller rés Sasku uraknak 
köszönhetjük. Mi tehát , valamint egyrészről el nem mu-
laszthatjuk e tiszta honszeretetböl eredő tettet a hazai k ö -
zönség tudomására juttatni, ugy másrészről szoros és ked-
ves kötelességünknek tartjuk a t. c. adakozóknak ezennel 
szivünk mélyéből fakadó hálánkat nyilvánítani, — különö-
s e n pedig Robonyi Géza hazánkfiának szives köszönetün-
ket mondani azon barátságos, önzetlen s ernyedetlen buz-
galmáért, melyet a könyvek m e g s z e r z é s e - s gyűjtésében 
oly fényesen tanúsított. 

Ha az eddigiekben a jenai magyar tanulóságnak az 
emiitett jótétemény fölötti örömét tolmácsoltam, ugy je l en-
l e g egy gyászos eseményen alapuló körülményt sem hagy-
hatok említés nélkül, mely a nagyobb közönség előtt ugyan 

talán közönyös, melyet azonban az érdeklettek megnyug-
tató tudomásul veendenek. Az itteni magyar tanulóifjúság 
egyik legfőbb törekvését s óhajtását ugyanis a f. év jan-
1- jén hirtelen halállal kimúlt hazánkfia Eltscher Simon hit-
jelölt sírjának emlékkő általi díszítése képezte. Ezen óhaj-
tás valósítása azonban nem csekély anyagi akadályokkal 
járt, ugy hogy a jenai magyar tanuló ifjúságnak csak a Hal -
léban tanuló magyar ifjakkal s az elhunyt néhány i smerő-
sével egyesülten sikerülhetett azokat elhárítani, mig végre 
jul. 24. teljesedésbe menni láthatá azt, miután oly buzgón 
törekedett. E napon állíttatott fel ugyanis a mi jelenlétünk-
ben korán elhunyt hazánkfiának sírjára harmadfél lábnyi 
magas talpzatra egy ölnyi magas obeliszk-alaku emlékkő,, 
egyszerű bár és rövid, de nagy gonddal s csínnal kész í -
tett s magyar nyelven szerkesztett fölirattal, s ugyanek-
kor diszittetett fel a sírhalom is, még pedig azon célból,, 
hogy a felállított emlék s a hazánkfia tetemét fedező hant 
ne csak tartósságra, de egyszersmind csinosságra nézve is 
a különben nagy gonddal s kegyelettel ápolt temető díszére 
szolgáljon. Midőn tehát az elhunyt emlékének való tarto-
zásunk ezen csekély lerovását az illetők tudtára adnám,, 
szoros kötelességemet vélem teljesíteni, ha mindazoknak,, 
kik az elhunyt iránti kegyeletből bennünket a tetemes költ-
séggel járó vállalatban segítettek, szives köszönetünket 
nyilvánítom. Tk. Gy. 

TÁRCA. 

HÁLASZÓZAT. 

A gyászos szívvel jelentett mult évi , u. m. jun. 11-iki 
és sept. 9-iki kettős tűzvész által tetemes kárt vallott alsó-
vadászi h. h. egyház, a Prot, Egyh. s Isk. Lapban e folyó évi 
mart. 1 5 - e i g híven és hálás indulattal közié időről-időre a 
számára bárhonnan küldött kegyes adományokat s gyüjte-
lékeket. De mart. 15-én közlött hálás jelentése után — n e -
hogy a tiszt, szerkesztőségnek gyakori jelentéseivel alkal-
matlankodjék — célosbnak látá bevárni a magyarországi 
8 egyházi prot. kerületek főtiszt, püspökeihez alázatos tisz-
telettel küldött 1500 kérvényíveken reményteljesen ohaj-
tott k e g y e s adományok beküldését. Azonban most már — 
bár még csak a tiszai két- s erdélyi h. h. egyházkerületek-
ből és az ev. ágost. hitv. tiszamelléki kerület XIII. bánya-
városi és sáros-zempléni esperességeiböl — többnyire a 
a kérvényívek visszaküldése nélkül — lehetett szerencsés 
kereszt, segélyt nyerni, — kedves kötelességének ismeri 
idöszerinti beküldés és naplóvezetés után hálás indulattal 
közleni e következőket : 

Folyó év mart. 15-ike után a kis-kunhalasi h .h . e g y -
ház küldött 5 frtot. — Alsó-Zempléni esperes n. t. Hege-
dűs László ur 103 frt 26 krt. — Nagytiszt. Benedek Lajos 
al-szabolcsi és hajdűkerületi esperes ur egyház, lelkész 
s tanítók részére 140 frt 10 krt. — Az abauji n. t, egyh. 
megye 86 frt 84 krt. — A Miskolczon máj. elsőbb napjain 

t 



tartatott egyh. kerül, közgyűlés alkalmával a gömöri n. t. 
egyh. megye 90 frt 3 krt, — az ungi n. t. egyh. megye 
41 frt 96 krt, — a miskolci h. h. egyház 32 frt 1 krt, — 
Alsó-Borsodból a noszvalyi h. h. egyház 7 frt 30 krt. — 
A főtiszt, tiszántúli egyházkerület 141 frtot. Tolnamegyé-
böl a felső-nyéki h. h. egyház 6 frtot. Miskolci tanár tiszt. 
Kun Ábrahám ur gyüjtöíven 1 frt 50 krt. A felső-zempléni 
n . t. egyh. megye 35 frt 20 krt. Az alsó-zempléni n. t. 
egyh. megye ismét 16 frt 14 krt. A tornai n. t. egyh. me-
g y e 21 frt 86 krt. Az alsó-borsodi n. t. egyh. megye 138 
frt 9 krt. A felső-borsodi n. t. egyh. megye 77 frt 4 5 y 2 

krt. Jun. 6-án n. t. dr Ballagi Mór ur a Prot. lapban már 
közlött kegyes adakozóktól 120 forintot. Főtiszt. Székács 
József bányakerül, ágost. hitv. püspök ur a „Házi Kincs-
tár" perzselyéböl 57 frt 43 krt. Főtiszt. Máday Károly t i -
szamelléki ágost. hitv. püspök ur a XIII. bányavárosi espe-
rességböl 4 frt 34 krt, — a sáros-zempléniből 1 frt 60 krt. 
Jul. 19-én n. t. dr Ballagi Mór ur 80 frtot. Abaujból a cs. 
batori h. h. egyház 11 frtot. Az alsó-borsodi n. t. e g y h á z -
megye hirdetésből 9 frt 16 krt. Aug. 10 -én n. t. dr Ballagi 
Mór ur főtiszt. Bodola Sámuel erdélyi ref. püspök ur által 
küldve — a Prot. Egyh. és Isk. Lap 23- ik száma 739- ik 
lapján közlött erdélyi kegyadományokat beküldé. Néhai b. 
e. Kóczán József ur gyászoló kegyes özvegye szül. Puky 
Franciska asszonyság ö nagysága a kész szívvel elfogadott 
kérvény- íven 45 frtot — mint az íven áll e szerint Kóczán 
Józsefné 10 frtot. Kóczán Ferenc 5 frtoi: Gyürky Pálné 10 
frtot, Plathy Tamásné 5 frtot, Nagy István 5 frtot, Szalay 
Antal 10 frtot, — Fogadják a tiszt, adakozók s nehéz mun-
kában fáradozott gyűjtő urak s asszonyságok egyházunk 
legöszintébbs legforróbb háláját s köszönetét ker. s e g é l y -
nyújtásukért ! — Kegyes áldozatuk örökre fölirvák égben, 
— föl hálás kebleinkben, — s föl az Ő nemes szívük ked-
ves gyümölcsein épült s már néhány nap múlva b e v é g -
zendö igen célszerű iskolai alkotmányon ! 

Igen! — helyén látjuk fölemlíteni a tiszt, adakozó 
közönség előtt, mikép egyházunk a haladó kor kivánatát 
megértve, a kegyes hívek áldozataiból a legdrágább s ma-
radandóbb emléket kivánt emelni egy 10 öl hosszú- s öt öl 
szé les , szilárd köalapra fektetett s tisztán téglából készült 
emeletes iskolai épületben, — melynek alsó fele része — 
hogy az egyház a roppant költekezés terhe alól mielébb 
szabaduljon, s az egyh. hivatalnokok célszerűbben lehető 
fizetése tekintetéből — egyh. takarékmagtárul, másik fele 
része cselédszoba s kamara gyanánt szolgáland, felső ré -
szében két száraz s világos tanteremmel 5 0 — 5 0 gyermek 
számára, s ugyanannyi lakszobával. Az épület négy ezer 
o . é. frtba kerülend, s most épen ezer frt lesz a különböző 
mesterembereknek fizetendő. A katonai erővel szép alkot-
mányszerüleg harácsolok is — a siralmas tűzvész után 
adónk ha csak egy része elengedéseért a kormányzói ma-
gas hivatalhoz nyújtóit folyamodványunk dacára — több 
évi elmaradt egyh. adóba 600 o. é. frton felül követelnek, 
— mert hiában saját szavuk szerint: a pátenst el nem f o -
gadott egyházak szerencsétlenségére nincs tekintet — sem 
kegyelem. Vajha ez égető szükség idején a többi igen 

tisztelt egyh. testületek, s az íveket mindeddig maguknál 
a netalán gyűjtött pénzzel együtt letartóztatott egyes g y ű j -
tök is egyházunkról megemlékezni kegyeskednének! — 
Végül alulirt jelenti, mikép a Fogarassy János ö mltga á l -
tal Básthy Ábrahám ur számára küldött 20 o. é. frt általa 
tüstént kézbesittetett. 

Hálás indulattal maradván Alsó-Vadászon september 
20. 1861. 

Az a.-vadászi egyh. tanács tagjai* 
s névszerint: Kérészy Mihály lelkész, msk. 

Alulírott a pápai főiskolai igazgatóság nevében t i sz-
telettel jelentem, hogy miután az egyházkerületnek Győr-
ben tartott közgyűlése pápai főiskolájában a jogakademi-
ának azonnali visszaállítását elhatározta, a jövő lSöVrj-dik 
tanévben főiskolánkban a jogi tudományok tanítása újra 
megkezdetik. A tanfolyam 2 évből álland, s arra fölvétetnek 
mindazok, kik a bölcsészeti tanfolyamot (VII. és VIII. o s z -
tályt) sikerrel végezték. Egyszersmind tisztelettel figyel-
meztetnek az illető szülök, hogy iskolánkban jó karban áll 
az úgynevezett köztartás (Convictus), melyből 50 p. ftért 
becsületes élelmezést nyer minden tanuló, ki abba fö lvé-
tetni kiván. Az iskolák tanintézetünkben f. év október e l e -
jén okvetlenül megnyittatnak. 

Kelt Pápán, sept. 1 2 - é n 1861. Tarczy Lajos, 
mint föisk. igazgató. 

É R T E S Í T É S . 

Békésen azon tanári állomásokra, melyek e lapokban 
pályázat utján hirdettettek betöltetni, a választások csak 
tegnap, — sept. 22-kén történhettek meg. Igazgató-tanári 
állomásra 14-en pályáztak, — köztük oly egyének, kiknek 
az irodalom terén is dicsérettel ismert neveiket látva a 
választók, nem ok nélkül fájlalták, hogy csak egyet választ -
hatnak. Háromszori titkos szavazás után 36 választó közül 
26 szavazattal az igazgató-tanári állomásra t. Gonda 
László ur választatott meg. Ugy hiszszük, bemutatásra 
nincs szüksége annak, ki elmetermékeiben annyi d ic ső -
séget aratva ismertette meg eddigelö is magát a prot. 
irodalom mezején. Adják az egek, hogy népes egyházunk 
reménye, real-gymnasiumi iskola mind fölépítése, mind 
virágzása felöl, t. igazgató-tanár úrban teljesülést nyerjen. 

Felső leányiskola-tanítóságra 6-tan pályáztak, — 
ezek közül ezen állomásra t. Török Gábor, jelenben N a g y -
Kállóban segédlelkész ur, egyetemes felkiáltással választa-
tott meg. Hivatalaikat a választottak f. é. október első f e -
lében hivatnak föl elfoglalni. Egy választó. 

A jezsuiták ellen egy petitio van készülőben, melyet 
a bécsi cs. k. egyetem több tanára készül benyújtani az 
államminisztériumhoz. Az egyetem temploma ugyanis 1 8 5 6 -
ban a főiskolai tanács be leegyezése nélkül gr. Thun L e o 



oktatásügyi miniszter indítványára a jezsuiták kezére k e -
rült s most az egyetem azt v isszakövetel i . E j o g o s k ö v e t e -
lés hatalmasan indokoltatik, s különösen éles bonckés alá 
veszik a kérvényezők a szent atyák egyházi beszédeit. A 
templomi szószéken e g é s z politikai felolvasásokat tartottak 
a bukott kormányrendszer érdekében s szel lemében, más 
val lásfelekezetek ellen durván izgattak, a közhasznú állami 
intézményeket , mint iparszabadság behozatalát, uzsoratör-
vény megszüntetését stb. kárhoztatták; a művészet s tudo-
mány elismert nagy férfiait, mint Humboldtot, Schillert stb. 
szidalmazták, ócsárolták; sőt még az idén is a szabad 
sajtó ellen nevetséges modorban kikeltek, s azt Ausztria 
minden bajainak egyedül i kutforrásaul (!) álliták elö stb. 
Ez épületes szónoklatoknak aztán az Ion az eredménye, 
h o g y az egyetemi templom rendes látogatói kimaradoztak, 
s csak tehetetlen öreg asszonyok s tapasztalatlan fiatal 
lánykák képezik a hallgatóságot Majd elválik, vá l -
jon e petitio következtében m e g f o g - e szűnni e szép g a z -
dálkodás a birodalom fővárosában ! 

Az erdélyi ev. reformátusok püspöke főt. Bodola Sá-
muel kir. tanácsos ur f. hó 1 5 - é n tette le a hódolati esküt, 
a főkormányszék részéről Szacsvai Zsigmond fökorm. taná-
csos je lenlétében. Az ünnepély a református tanodában 
ment végbe s a jelen volt közönség a Hymnus ünnepi 
hangjai között oszlott szét. 

Megjelentek, s szerkesztőségünkhöz is beküldettek 
következő gyermekiratok és naptárak : 

Kis mesélgető, — Kis czitera, — Virágcserép, — 3 
csinos füzet irta Lukács Pál. A r a ? 

István bácsi naptára 1862 . szerkeszté Májer István. 
Ára 50 kr. 

Bolond Miska naptára 1862. Ara 80 kr. 
Lidércznaptár 1 8 6 2 . Ara 60 kr. — Mindezeket k i -

adta Heckenast Gusztáv. 
Hétfejű Sárkány naptár 18 6 2 - r e . Erdőd-t§l. Ara ? 

Engel és Mandellonál kapható. 

ADAKOZÁS. 

SZÍVES KÖSZÖNET A NEMESSZIVÜ ADAKOZÓKNAK. 

A nagyváradi ág. hitv. evang. egyház f e l s e g é l é s é r e 
adakoztak: méltóságos gróf Blankenstein György 120 frt 
o. é., tiszt. Szeberényi Gusztáv b.-csabai le lkész 2 f r t ; tek. 
Kalivoda János b.-ujfalusi g y ó g y s z e r é s z 10 frt; nemes 
Nyíregyháza városa 10 frt ; tek. Benczúr M i k l ó s i f r t ; t . 
Riszdorfer János 1 f r t ; t. Mesko Sámuel 1 fr t ; t. Dráskó-
czi Sámuel 2 frt ; t. Kühne Adolf 1 frt. Össze sen : 1 4 8 frt 
o. é , mely adományokért alulirt, egyháza nevében a n a g y -
lelkű adakozóknak ezennel hálás köszönetét fejezi ki. 

Nagy-Várad, sept. 20. 1861. 
Rimler Károly, 

nagyváradi evang. lelkész. 

Gróf Ráday könvytár megszerzésére adakoztak : 
Özv. Borbély Gáborné s gróf Waldeck Frigyes úr 

együtt 1 0 0 frtot. Közli Török Pál. 

Alólirottnál megjelent; 

A B C és OLVASÓKÖNYV. 
Ág. hitv. evang. elemi iskolák számára 

Szerkesztette 

R I M L E R KÁROLY. 
8. rét. 83 1. Ára kemény kötésben 20 kr. o. é. 

TARTALMA: 
Elemi rész: A B C . Betüzés, Szemléleti tárgyak. 
Olvasmányok : (12) Bibliai történetek. (30) Szentírási alapmondatok és egyházi énekek 

(10) Imádságok. A tiz parancsolat. A keresztyén hitágazatok. Az egyszeregy. Szépirási minták. 
Á közeledő iskolai év kezdetével bátor vagyok a protestáns egyházi községek tiszt, lelkészeinek 
tanítóinak ezen célszerű és hasznos könyvet szives figyelmükbe ajánlani. Minden 10 példány 
után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem. PFEIFÉR FERDINÁND. 

nemzeti könyvkereskedése Pesten, Teleky (szervitatér-) sarkán a „fehér hajó^'-val szemében-

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Balla^í Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - É S K I A D Ó -

h i v a t a l : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : 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. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

SUCCESSIO ES KEPVISELET AZ ERDELYI EVANG. REF. 
SUPERINTENDENTIÁBAN. 

Vetus consvetudo sine veritate vetustas 
erroris est. Ciprian. Epist. ad Pomp. — 

Előszó. 
Vannak kérdések, melyek, ha szin'e a hatalmas ö n -

érdekek s más erős szenvedélyek által darab időre elhal l -
gattatnak is, nem alusznak, sőt ottan ottan mege levenedvén , 
addig törnek, mig a k ö z m e g g y ö z ő d é s s e l és a kor kivánatá-
val e g y e z ő megoldást nyerhetnek. 

Ilyen kérdés az erdélyi reform, egyházban a succes-
sio — azon szinte másfélszázados gyakorlat, mely szerint 
az egyházmegye i j egyzők (tractualis nótárius) az esperessé-
get , és az egyházkerület i j e g y z ő (generál i s nótárius) a 
püspökséget , megürcsedésök esetében, egyházi és polgári 
törvényekkel e l lenkezőleg minden választás mellőztével 
e g y e n e s e n öröklik. A közel le folyt harminc év alatt ugyan 
többször ébredt fel ezen kérdés, de sikerült mindannyiszor 
e l is hallgattatni. 

Most azonban a , ,Korunk" 1 3 7 - d i k számában, r. l e -
ve lezőjének jun. 2 0 - r ó l a generál is synodus közérdekű 
tárgyait i l letőleg közlött tudósításában a 7-dik pont alatt 
e z áll: 

„Inditványoztatván, hogy a j e l en l eg fenálló, de sem 
canonainkkal, sem a szabad választással meg nem e g y e z -
tethető, sem a kor igényeinek m e g nem felelő success iona-
lis törvény töröltessék el, s ennekutána az esperesek a 
canon szerint ex suis confratribus választassanak : ezen 
korszerű indítvány tárt karokkal fogadtatott s meghatároz-
tatott, h o g y küldessék ki az e g y h á z m e g y é k h e z a s züksé -
g e s véleményadás tekintetéből." 

Ugyanezen hírlapi tudósítás 1 - s ő pontja alatt ezt is 
olvassuk : „Mint egyik l egneveze tesebb tárgy, tanácskozás 
alá vétetett a mlgos egyházi főtanácstól leküldött presby-
terialis rendszer. Ez kevés módosítással keresztülmenvén, 
reménység van, hogy az e g y e s egyházközségek mielőbb 
képviseleti rendszerre lesznek fektetve. 

Igy tehát „ S u c c e s s i o " és „ K é p v i s e l e t í C ismét s z ő -
n y e g r e kerültek. 

Ha valaki az 1840 - tő l 4 6 - i g különösen az első tárgy-

ról hirlapilag és külön is megjelent cikkeket ö s s z e s z e d n é , 
meglehet , h o g y e g y i lyen gyűjtemény, azoknak, kiket az 
ü g y közelről nem érdekel , mulatságos olvasmányt s zerezne ; 
de azoknál, kik az olykor mérgesen is folytatott polémiá-
ból femnaradtak, a már két tized múlva behegedett s e b e -
ket is fe lszaggatná. Az ilyen cikkek tehát, mint némileg 
emberi gyarlóságnak és olykor be teg szenvedélyeknek is 
tanúi, innen maradjanak k i ! 

Azonban bármennyire érlelte az idő az ezen kérdé -
sek feletti nézeteket , ki merné mégis állítani, hogy ujabb 
vitatások nem merülnek fel, s hogy i lyenkor e g y szinte 
egészen megujult nemzedéknek némi felvi lágosítás szük-
s é g e s s minden esetben könnyítő nem lenne ? Annyival i n -
kább s z ü k s é g e s pedig ezen tárgyaknak felvilágosítása, m i -
vel az egyik az e g y h á z m e g y é k h e z küldetik v é l e m é n y e z é s 
végett , a másik pedig minden gyülekezetben beáílittatni el-
határoztatott. De arra épen nincs szükség , h o g y je len é r -
tekezés terjedelmes l egyen , miután azon könyvecske * ) , 
melynek megje l enéséve l kezdődött a successio feletti vi tat-
kozás, még e g é s z e n nem lett ismeretlenné,, az ujabb i d ő -
nek egyházi küzdelmei s képviseleti intézkedései pedig , 
melyek magyarhoni minden protestáns — és az erdélyi 
lutheránus atyafiaknál is életbe léptek, e l é g g é i smeretesek . 

Jelen értekezés nem kiván tehát uj harczo t kezdeni, 
sem a régit folytatni; csupán tájékozásul s némi könnyíté-
sül óhajt szolgálni a feltett kérdések felett fe lmerülendő 
vé leményezésekben s tanácskozásokban, és különösen azok-
nak kedvökért Íratott, kiknek az itt feltárt históriai adatok-
kal más uton megismerkedni talán alkalmuk s em nyílhatna. 

I, szakasz. 
A successioról. 

1. 

A successio eredete. 

A szathmári békekötés által l ecsendesedet t zavarok-
ból alkalmat veitek a protestáns egyház el lenei azon m é l -

* ) Jos. Salamon commentalio de statu ecc les iae evatfíg. r e t í 
in Transilvania. Claudiopoíi 1840 . pag. 5 7 — 7 $ J . 



latlait vádaskodásra: mintha az ily nemű mozgalmak az ak-
kori — különösen superintendensek választásában népes — 
synodusokban vették volna kezdetöket, vagy legalább táp-
lálékukat. Sikerült is csakhamar VI. Károly császártól oly 
rendeletet eszközölni, melylyel a synodusok tartása Ma-
gyarhonban teljesen betiltatott. A betiltás kedvetlen követ-
kezései között előállott azon körülmény, miszerint a m e g -
üresedett superintendensi állomások betöltésére a klérus 
tígybe nem gyűlhetett. Az egyházi igazgatás ezen megaka-
dásán az egyik egyházkerület úgy kivánt segíteni, hogy az 
esperesek magok közöl valamelyiket leveleikkel megke -
resték a superintendensi hivatal folytatására ; másikban pe-
dig a generális nótárius halálával ugy intézkedtek, hogy a 
kit ezen állomásra választottak, az a megüresedendő super-
intendensi hivatalra minden ujabb választás nélkül succe -
dáljon. Igy kivánt a tiszántúli egyházkerület is magán s e -
gíteni, midőn 1724-ben Debrecenben Zoványi P. György 
zilahi papot a püspöki hivatalrai egyenes következéssel 
választotta gener. nótáriusnak. 

A mi történt a szomszéd egyházkerületben, melynek 
nevezetes része kevés évvel azelőtt még az erdélyi nem-
zeti fejedelmek alatt állott, ugyanaz a közel testvér erdé-
lyi superintendentiában is figyelmet ébresztett, s a hasonló 
okokból, hasonló kövelkezéseklőli félelmet költött fel. Igy 
lett az, hogy a csakhamar következett 1726. évben N a g y -
Enyeden tartatott gen. synodusnak a főcönsistorium a maga 
követei által a fenemiitett határozat gyakorlatba vételét 
ajánlotta. Álljon itt a gener. synodus jegyzökönyvének e 
tárgyat illető kivonata a n. Bod Péter saját kéziratából most 
legelőször kijegyezve : * ) 

Constitutíó syn. Enyed. 1726. 

A méltóságos reform, konsistor. nagyérdemű Mllgos 
és Tekintetes Expressusi (voltának L. B. Kemény László úr, 
Dániel István és Inczédi József urak) által a tiszt, aetualis 
Püspök urunknak suceessora iránt sz. Generálisunkhoz kül-
dött s proponáltatott kegyes Propositióját altente pensitál-
ván sz. Generálisunk ratihabeálja és consential abban, 
hogy mind successor (a nótárius választás nélkül a püspök-
ségbe) legyen, mind pedig hogy a mostani aetualis nótá-
riussá a sz. Generálisnak kezdje azon success iot: ,,ea ta-
men conditione, hogy ha Isten jobb időket ad érnünk, a 
régi usus observáltassék juxta canones recepíos." Ezen 
j egyzőkönyvi kivonatból vette át Bod Péter a tárgyat i l le-
tőleg azon sorokat, melyek smirnai Polycarpus 169, 170. 
lapjaiból más alkalommal idéztettek. — És ismét: 

Determín. Syn. Vásárhely 1728. 5. april. De succcs-
sione Notarii in Superintendentem. 

*) Az idézett kézirat teljes ezime e z : Consistorialia seu 
Constitutiones ac Deterjninationes Consistoriales in g e -
neralibus synodis provincialibus inde ab anno 1599 ad 
praesens usque tempus pro re nata factae. Quas e 

Protocolio superintendentiali in hunc fasciculum 
collegit Petrus Bod de F. Csernaton V. D. Minister in 
ecclesia M. Igoniensi. Anno MDCCLXI1I. 

„Idvezült Püspök urunk halotti tisztesség tételére öt 
Tractusból confluáltTiszt. atyafiak, hallván a Mltgos Fő Cura-
tor ur (volt Kemény László Tanácsosu l ) tiszt. Professor Sz i -
geti István atyánkfia által azon successiórol való Proposi-
tióját, melyben kivánta ö nagysága, hogy haladék'nélkül 
deliberáljunk. Tetszett azért a a confluált Tiszt, atyafiaknak, 
hogy sz. Generálisunknak aetualis nótáriussá tiszt Bony-
hai György urunk ö kegyelme, tanquam jam denominatus 
Episcopus actu fungáljon, s minden dolgait a sz. Ministe-
riumnak folytassa, a minthogy o volt elméje a fenn speciíi-
calt esztendőben is helyben celebraltatott sz. Generális 
nagyobb részének, hogy azt a successiot kezdje a mostani 
aetualis Generális nótáriussá. Azon munkás tisztségben 
való confirmatioját pedig ő kegyelmének hadja a sz. Gene-
rálisnak a XC kanon szerint." 

Ekkor és igy született a successio mint szükség 
gyermeke. Rövid létre hivta vala a félénk elörenézés,' s 
ime mindjárt másfél századra nyujtá életét a kényelmes 
visszaélés. A szász atyafiak, — kiknek pedig rendes epi-
thetonok prudentes ac circumspecti — valamint az Uni-
tárius egyház is megtartották törvényadta jogaikat, s s z a -
kadatlanul is használják, mind e mai napig. A magyarhoni 
superintendentiák a Carolina Resolutio után rögtön vissza-
léptek jogaik gyakorlatába és már Zoványi György is v á -
lasztás alá bocsátotta magát: * ) nálunk pedig a gen. nótá-
riusnak a püspökségrei folytatott successioja még törvény-
telen ivadékot is szaporított a tr aetualis nótárius okban, 
kik az esperesi hivatalokat kezdették a LXXXVI-dik c a -
non ellenére örökölni. 

Mikor? és miként született a traclualis notariusoknak 
esperességrei successioja ? Erre már a Bod Péter kéz ira-
tában sem találunk semmi matricularis jegyzéket. — Ez 
tehát egyházi cryptogamia! Született kétségkivül észre 
sem véve ad anologiam et in propugnaculum successionis 
gen. notarii! 

Mily kényelmes dolog, mondhatná valaki (de csak 
keserű gunynyal mondhatná), hogy századon felül az er -
délyi reform, anyaszentegyháznak, s benne mintegy öt-
száz anyaekklézsiának, s szinte annyi papnak minden gon-
doskodásuk s aggodalmuk nélkül születtek egyházi h iva-
talnokai, és legfelebb a synodale viatieumról s vistationis 
taxáról kellett gondoskodniok! 

Ennyit a successio eredetéről: majd az egyházi tör-
ténelem jellemezni fogja befolyásában. 

2. §• 

A successio megszüntetésére a közelebbi időkben felmerült 
mozzanatok. 

Csendesen élvezték a successio kényelmét egyházi 
hivatalnokaink, s csak a gen. notariusok választása alkal-
mával fordultak elő súrlódások a föconsistorium és gener. 
synodus között, miután minden kijelölés nélküli püspökvá-

* ) L. Tiszántúli püspökök élete 163. lapon. 



lasztás helyett később a föconsistorium kijelölést állított 
a gener. notariusságra, s ezt magának meg is tartotta, a 
gen. synodusoknak pedig csak a canditatusok közüli vá-
lasztás maradott meg. Igaz, hogy ezen században a gener. 
synodus mindenkor elejtette a föconsistorium kedvelt 
jelöltjeit. Igy p. o. 1806-ban Déésen Herepi Jánost biztaták 
lel a föconsistorium nevezetes tagjai s B. J. enyedi tanár 
választatott meg; 1815-ben Sz. F. tanárt ohajtották volna 
a kijelölök, azonban M. M. gerendi pap és enyedi tract. 
nótárius választatott m e g ; 1830-ban H. S. tordasi papért 
követett el mindent a világi rész, azonban a Minervae cal-
culussal A. J. m. vásárhelyi tanár lett gen. nótáriussá s 
azután püspökké. — Végre 1836-ban B. K. kitetszöleg 
kedvelt szászvárosi pap helyett a mostani főtiszt, püspök 
nyerte el szózattöbbséggel. — És váljon nem ugyanez 
történt a legközelebbi választással is ? ! Bővebben kifejtve 
furcsa krónika lenne ezekből, s még sem tudtak vissza-
menni a törvényekhez a püspökök választásában: holott a 
mit vesztettek a vámon, talán megnyerhették volna még a 
harminczadon. 

E közben történt csakugyan a successio megszünte-
tésére az első és nevezetes mozzanat. 1829-dik év apr. 
28-kán tartatott fő consistorialis népes gyűlésben ugyanis 
főkormányszéki tanácsos B. Naláczi József véletlen és 
egészen meglepőleg ezen kérdést teszi f e l : 

,,Óhajtaná tudni, micsoda törvények kívánják azt, 
hogy a gener. nótárius minden választás nélkül a püspöki 
hivatalra átlépjen ?•' — És lön nagy hallgatás, melyet b. 
W. M. szakasztott félbe azon felszólalással, hogy a sz i -
lágyi tractusnak, hol semmi ilyen hivatalöröklés nincsen, 
itt jelenlevő egyik jegyzője zilahi professor S. J. azt 
mondja, hogy minden e tárgyat illető törvényeink a suc-
cessioval épen ellenkezőleg mind az esperesek —• mind a 
püspök választását tisztán kívánják és rendelik. 

Fölszólittatva tehát az említett tanár — és akkor nem 
is sejdítve, hogy darázsfészekbe nyul — kifejtette a kér-
dést, idézte a törvényeket, megemlítette a történetet, mely-
ből a successio eredett, s midőn ezt némelyek tagadnák, 
hivatkozott Bod Péter Smyrnai Polycarpusára. Még mind 
küzdött az elébe gördített ellenvetésekkel, midőn akkori 
kolozsvári pap H. I(. a gyűlés helyéhez közel esett szállá-
sáról elhozván Bod Péter megnevezett munkáját, a beszé-
lőnek kezébe adja, ez pedig a már rákeresett sorok felol-
vasására épen a fŐconsistorialis titoknokot kérte fel. Lön 
ismét nagy hallgatás — de a melyet már most élénk és a 
protestantismus szellemével teljes beszédek követtek. Ha-
tározattá is lett: , ,hogy az akkor mindjárt következett S. 
szt . -györgyi gener. synodusnak a successio félbeszakasz-
tása s ez által mind az esperesek mind a püspök választá-
sában törvényes jogaihoz visszatérés ajánltassék." *) 

* ) A föconsistorium III. sz. alatti átírásának ide tartozó 
szavai: 

Azon kérdést pedig, hogy t. i. tractualis fő no-
tariusoknak az esperességekre, ugy ismét a gener. nó-
táriusnak a püspökségre való következése tárgyában 

Ugyanezen tárgyra való figyelmezés a synodusra k i -
nevezett fŐconsistorialis követ uraknak is egyszersmind 
ajánltatott. 

A gener. synodus jun. 29-én fel is veszi e tárgyat 
s lett benne ilyen megállapodás : 

„Fontos okai lévén gener. synodusunknak arra, hogy 
a már egy század óta gyakorlott azon usussa mellett ezu-
tán is megmaradjon, melyszerint a gener. notariusnak a 
püspökségre, tractualis notariusoknak az esperességre min-
denkor immediata successiója vol t : annálfogva gener. s y -
nodusunk most is a mellett kíván megmaradni. Mely fontos 
okait egy különös levélben a mltgos föconsistoriummal köz-
leni kívánja." 

Rég elnyugodtak már az öregek, kiknek többsége a 
tiszta törvények s a protestantismus szabadsága ellen ezen 
tiszteletlenséget követte e l ; nem is szükség neveiket is 
felhozni: de legalább a tagok mennyiségét és minőségét 
szám szerint feljegyezni nem látszik szükségfelettinek. A 
két cardinalis hivatalnok — püspök és gen. notáriuson ki-
vül, tagjai voltak a gen. synodusnak 13 succedált esperes, 
10 succedálandó nótárius, ezeken kivül négyen esperesek 
kéjpei és három nótárius képek, ( igy szoktak szinte mai na-
pig a jegyzőkönyvben megkülömböztetődni azon t. l e lké-
szek, tractualis assessorok, vagy director, kik a személye-
sen meg nem jelenhető tractualis officialisok helyett a gen. 
synodusra küldetnek), a föconsistorium részéről pedig 
nyolcz — úgynevezett — d«putatus volt jelen. 

3. §. 

A generális synodus átirata. 

A kiket e tárgy érdekel, kétségkívül óhajtanák tudni 
azon fontos okokat, melyek a generális synodust fenebbi 
maga elhatározásában vezérelték. Álljon itt tehát maga az 
átirat szórói-szóra : 

P. P. 

A mltgos Föconsistoriumnak f. é. april 28-án a 111-ik 
szám alatt költ és gen. synodusunkhoz tett azon ajánlatát, 
hogy nemes hazánknak mostani békességes állapotjához 
képest azon régi szokás visszaállíttatnék, mely szerint az 
ezután választandó Generális és Tractualis notariusok a 

egy bizonyos határozás tétettessék, oly atyafiságos 
ajánlással kívánta föconsistoriumunk a gen. sz. syno-
dus elébe terjeszteni, hogy arról, miképen lehessen el-
intézni, hogy a mostan szolgálatban levő generális és 
tractualis notariusok iránt az eddig gyakorlott szokás 
maga erejében maradván és ezek iránt ezúttal semmi 
kérdés nem lévén, jövendőre nézve a generális nota-
riusok az esperességekre mindenkor candidálhatók le-
gyenek ugyan, mindazonáltal nekiek állandó és vál-
tozást nem szenvedhető successionis jus az emiitett 
hivatalokra ne adattassák: —maga értelmét és véleke-
dését kinyilatkoztatni ne terheltessék. 



Püspökségre és esperességekre ne succedáljanak iinme-
diate, mint darab időtől fogva eddig, hanemha azon hiva-
talra üresség adatván, uj candidatio mellett megválasztat-
nak — figyelemre és fontolóra vévén gener. synodusunk: 
ugy látja és érti, hogy az immediata successionak megvál -
toztatását szintén egyedül e következendő ok javallhatja : 
hogy valamely püspöknek vagy esperesnek hosszasabb 
élete alatt az idő oly ártalmas befolyással munkálódhatik 
annak notáriussába, hogy a kiből nótáriussá lételekor egy 
igen hasznos és munkás papi tisztet lehetett reméleni, ab-
ból majd egy gyenge és erötelon elöljáró l e szen; s mégis 
az immediata suceessio miatt elrekesztetik a status egy sok-
kal többet igérő püspöknek vagy esperesnek választásától, 
azok közül, kiket az alatt az idő arra alkalmatos tehetsé-
gekkel felruházva előállíthatna ! 

Hogy ez, mint az emberi élet folyásának s gyarlósá-
gának természeti következése, megeshetik, nem lehet ta-
gadni; hogy megesett-e valaha ? azt az esperesekre nézve 
csak akkor tudhatnók igazán, mikor egy századtól fogva 
minden espereseknek, nótáriusoknak s tractualis papoknak 
teljes ismeretével bírnánk. A mi a gen. notáriusságot illeti, 
hogy azoknak immediata sueeessiójával egy század alatt 
még egyszer sem vesztett a status, azt a tapasztalás e l éggé 
megbizonyította, azonban tovább vive ezen gondolatot, a 
mi meg nem esett eddig, megeshetik ezután és az imme-
diata successionak megváltoztatásával meg lehelne azt 
előzni. De ha a dolognak másik oldala vétetik gondolóra, 
az immediata successionak fenmaradását igen fontos okok 
kívánják s megváltoztatását pedig káros következések neut 
ajánlják. — Ugyanis : 

1-sőbben. „A nótáriusoknak immediata sueeessiójával 
a közidö elkerülödik s az administratio nem szenved. A mi 
papi statusunkban a substitutio által való igazgatás sokkal 
bajosabb, mint a külsőségen, kivált a püspökségre nézve. 
Ha p. o. a gen. nótárius immediate nem succedál, — a püs-
pöki jószágban eshető kárnak említését mellőzve is—-mind-
járt a jöhet kérdésbe, hogy üresség esetében az uj püspök 
miképen választatik? a mig megválasztatnék, rövidebb vagy 
hosszabb ideig az administratio nem szenvedhetvén, in-
terimaliter kicsoda és ki által substituáltatik ? A substitu-
tus püspök esperesből vagy professorból tétetvén, felvál-
lalja-e ? s ha felvállalja, viheti-e az administratiót is a maga 
hivatala mellett ? kivált viheti-e a püspöki archívum nél -
kül ? az anteactáknak tudása, a tractusok, ekklézsiák, pa-
pok állapotjának ismerete nélkül? Ezeknek s ezeknél több 
nehéz kérdéseknek megfejtésére semmi szükség nincs a 
mostani mód szerint, a gen. nótárius immediate succedál-
ván. De 

2 -or . Ezen immediata suceessio nagy beneficium a 
mi statusunkra nézve azért i s : „mert ez által a tractualis 
notáriusok az esperességre, a gener. nótárius a püspök-
ségre előre készíttetvén, sokkal alkalmatosabbak lesznek, 
mint ha ezen hivatalokra valaki minden előrevaló gyakor-
lás és készület nélkül lépne fel ." Ezt a tapasztalás már 
e l éggé megbizonyította: mit csinálna p. o. egy professor 
minden tudománya és capacitása mellett is, ki a synoduso-

kon egyszer is egyébiránt meg nem jelenvén, hanem mint 
procedensek praesesse ; a papi administratióval, az anteac-
tákkal, papi statusunk sérelmeivel környülállásaival i s m e -
retlen lévén, egyszeribe a püspöki székre emeltetnék? hol 
az administrans subordinatussaitól — u. m. esperesektől, 
egészen isolálva, alig lenne abban is módja, hogy akár-
mely dologban is valamelyiktől világosítást kérdjen — lé -
vén ezek mellett a fe lséges udvartól fogva le több jurisdic-
tiókkal való terhes correspondentiák is. A mostani mód 
szerint ellenben akár papi officialis, akár professor válasz-
tassák gen. nótáriusnak, a püspöki forumokon és két vagy 
három gen. synoduson is e lég módja lehet a püspöki hiva-
tal részeinek s kötelességeinek megismerésére. 

3 -or . Az immediata successionak eltörlésével a gen. 
és tractualis notáriusságnak minden fontossága, tekintete 
elvész, s azoknak csak a terhe marad meg. Melyik jó é r -
zésű pap atyánkfia vállalja fel akár a generál is - , akár a 
tractualis notáriusságot, melyek most sokkal nagyobb és 
több terhekkel járnak mint régen; ha a suceessio iránt nem 
securizáltatván, nem hogy fáradságának valami jutalmát r e -
mélhetné, sőt olyan helyeztetésben látja magát, hogy ha 
hivatalát sinceritással s energiával viszi, még el lenségeket 
csinál magának, kik majd apertúra adatván, minden követ 
felmozgatnak, hogy érdemlett promotiojától elejthessék, 
vagy pedig a largitio és adulatio útját kell választani, hogy 
a megszégyenítő praeteriliot elkerülhesse ! 

4 -er . Ha a püspök és esperesek nem a generális és 
tractualis nótáriusokból, immediate, hanem uj választással 
lesznek; a mi reform, statusunk szüntelen való ártalmas scis-
sióknak, részekre szakadásoknak leszen vagy egészen vagy 
tractusonkint kitétetve. Mert mindenkor fognak találtatni 
érdemes személyek, kik a notáriusságnak terhét jó szívvel 
elkerülni, az esperességet vagy püspökséget pedig e g y -
szerre elnyerni teljes tehetségök szerint igyekeznek, melyre 
maguknak pártfogókat, mind a külsőségen, mind a be l sősé -
gen könnyen eszközölnek. Igaz ugyan, hogy a notáriusok 
is votorum pluralitate választatnak, és hogy ez is ritkán 
eshetik meg részekre szakadások s animositások nélkül; 
mindazonáltal nem lévén épen bizonyos az, hogy vájjon a 
választott notáriusok l éphetnek-e esperességre, vagy püs-
pökségre, minthogy attól a halál vagy nagy mértékbeni e l -
gyengülés által könnyen elmaradhatnak, tehát a notárius-
választáskor közel sincs az indulatok felhevülése olyan tü-
zes, mint az esperesi és püspöki választáskor, s a megha-
sonlott felek is hamarább elcsendesednek s összeolvadnak; 
ezt a megesett példák bizonyítják, melyekből látjuk, hogy 
terhesen jött régen collisioba a belsőség a külsőséggel a 
püspök választás felett. Eleven példa közelebbről a debre-
ceni superintendentiában esett püspöki választás i s ; az im-
mediata successionak eltöröltetésével azok a kedvetlen j e -
lenések természet szerint megújulnának. 

5-ör. Az immediata successionak megváltoztatását j a -
vaiható fenebbi emiitett ok nem olyan erős és szorító, mint 
talán látszik első tekintettel. Nincs példa nélkül, hogy az 
időnek befolyása által megerötlcnitett nótárius esperességre 
nem succedál, s hogy az olyan ezután se succedáljon, méltó 



a fe lsőséinek figyelmetességére. Azonban az időnek g y e n -
gítő és rontó ereje nemcsak a nótáriusokban, hanem vala-
mint minden emberben, ugy az esperesekben és püspökök-
ben is kissebb nagyobb mértékben munkálódni szokott. 
Lehettek öreg s meggyengült püspökök s esperesek akkor 
is, mikor azok nem immediate a nótáriusokból, hanem v á -
lasztás szerint lettek; sőt ha az immediata successio e l tö-
röltetik is, ha az esperesek és püspökök az idő által akkor 
előállított legalkalmasabb individuumokból választatnak is, 
azok is csakugyan idővel, ha élnek, tapasztalni fogják az 
időnek ártalmas befolyását s ezen malum physicum ellen, 
mely a világon minden statusokkal köz, ha a mi papi statu-
sunkat a püspökre és esperesekre nézve securizálni akar-
juk, nem tehetjük különben, hanem ha azokat csak rövid 
időre választjuk, mely eltelvén, mindenkor uj választást in-
stituálunk. 

Azonban tudnivaló dolog, hogy az időnek ereje nem 
is erötleniti meg mindenkor a testtel együtt a lelket is — 
söt többnyire a testet gyengitvén, neveli a lélek erejét, 
gyűjti a tapasztalást, fontosabbá teszi a tanácsot. Nincsen 
e g y statusnak is az öreg elöljárókra oly nagy szüksége, 
mint az egyházi statusnak. — Az apostolok idejében is a 
népnek vénei voltak az ekklézsiák igazgatói, honnan pres-
bytereknek, senioroknak neveztettek. A mi református sta-
tusunkban kiváltságképen az egyházi elöljáróknak semmi 
külső világi méltósága, fényes titulussá, gazdag jövedelme 
nem lévén, a hivatal mellé megkívántató dignitást és aucto-
ritást a tudomány és lelki tehetségek mellett az ősz hajak 
és patriarchai tekintet adják meg! Ennélfogva egy papi 
tiszt, bár középszerű tehetségekkel birjon, de ha azok mel-
lett az öregségnek tekintetével is tisztelkedik, sokkal hasz-
nosabb elöljáró, mint valami nagy tehetségekkel biró ifjú 
ember , kinek subordinatusai részszerint hozzáhasonlók, 
részszerint idősebbek is lévén, az ifjúságának megutáltatá-
sától méltán félhet. 

Mindezekre nézve gener. synodusunk a gen. és trac-
tualis nótáriusoknak már század óta megállíttatott és s z o -
kásban volt immediata successiojukat, a mi papi statusunk 
mostani állapotjához, környülállásaihoz és szükségeihez 
képest is igen salutare institutumnak tapasztalván, annak 
folyó állapotjában való meghagyását továbbra is kívánja 
s oltalmaztatását a mlgos föconsistoriumtól is alázatos tisz-
telettel kéri — alázatos tisztelettel lévén a * ) 

Méltóságos föconsistoriumnak 
az erdélyi ev. reform, papi rend gen. szent synodussának 
S . - S z . Györgyön junius 25-dik napján 1829. esztendőben 
tartatott ülésinek jegyzőkönyvéből . 

alázatos szo lgá i : 
Bodola János 

superintendens s a g. syn. elnöke. 
Marosi Mihály, 

gen. nótárius. 

L. Mult és Jelen toldalékát aug. 1. 1843. 61. sz. és követ-
kező sept. 8-kán M. J. 72. 73. számjában németi ev. 
ref. pap t. Veress Györgytől megjelent igénytelen 
nézeteket. 

Ezen synodusi átirat felvétetett a főconsistoriumban 
a következett 1830-dik évi Junius 7-kén 157 sz. alatt, mi -
kor már az azt aláíró gen. nótárius M. M. nem vala többé a 
föld szinén s épen utódának megválasztása iránt kezdettek 
is megtétetni az intézkedések. 

Az előbbi évben véletlen felmerült kérdésre (mely, a 
mint később hallottuk, az akkor még élt gen. nótárius sze-
mélye elleni ellenszenvből eredt volt) a protestantismus 
szellemében a törvények tiszta értelmében történt volt át-
írás a gen. synodushoz, most pedig, midőn már a személy, 
kit talán püspöki választással akartak vala ezen hivatalból 
kihagyatni, nincs többé, ellenben egy más kedvelt egyén i sé -
get ohajtottak volna még a successio kényelmes szekerére 
felültetni, a gen. synodus fennebbi átiratát elfogadta a m. 
föconsistorium is, azon megjegyzésse l , hogy „ha csak-
ugyan a generális nótárius elgyengülne, azt a föconsisto-
rium ítélje meg, s intézkedjék; ha pedig a tractualis nota-
riuson történnék az e lgyengülés , ezt a püspök igazítja a 
gener. synodus által." Itt sem nyilvánult tehát a törvények 
iránt semmi tisztelet, s csak is az e lgyengülés esetére 
tétetett intézkedés, holott az esperesi vagy püspöki válasz-
tás ezen nehézséget is könnyebben és minden kedvetleni-
tés nélkül tudná eligazítani. De nem veszszük bírálat alá 
sem a gener. synodus felhozott okait, sem a mltgs föcon-
sistoriumnak kevés idő alatt és minden okadatolás nélkül 
egymással merőben ellenkező eljárását. 

4 . §. 

A snccessiot illető mozzanatok a tractusokban — különö-
sen a széki és kézdi tractusokban. 

A hat év múlva ismét bekövetkezett gen. notáriusi 
választás újból felvillanyozta az egyházmegyéket s fe le le -
venítette a successioellenes ohajtásokat. A mindjárt köve t -
kezett 1837. évben pedig és épen a gen. synodus együtt -
ülése alatt küldvén be a szilágyi elöregedett esperes H. P. 
a maga lemondását, erre az akkor Zilahon együttvolt e g y -
házmegyei papság röglön megválasztá K. F - t esperesnek 
s a gener. synoduson minden ellenmondás nélkül fel is e s -
kedtetett. Választatott ugyanakkor jegyzőt is, s még pedig 
igen természetesen immediata successio nélkül, mely k ö -
rülmény hasonlóan befolyt a kérdés ébrentartására. Közbe 
jött pár év múlva a már fennemlitett Commentatio nevü 
könyvecske is, s csakhamar hirlap utján szétküldözött i s -
mertetése, valamint az érre ugyanazon uton tett felelet is, 
és ezen körülmények ismét nem engedték, hogy a succes-
sio kérdése álomba merüljön. Ezután következett 1 8 4 3 -
ban a kézdi egyházmegye azon eljárása, miszerint elnyugo-
dott derék esperese helyébe főjegyzőjét B. F.-t választás 
utján esperesi székébe ültette, helyébe pedig jegyzőnek 
határozatlan időre F. J.-t választotta és fel is eskedtette. Alig 
hangzott el az eskü s kevés napok múlva a gen. synodus 
ugyanazon egyházmegyében jun. 25 -én A. Csernátonba 
gyűlvén össze, ott a jegyzői választás semmisittetett és im-
mediata successióvali uj választás rendeltetett, az esperes 
pedig mint successióval lett hivatalnok beeskedtetett. 



Hulapliarcz keletkezett a tárgy felett, melyben az 
Erdélyi Híradó különösen a százados gyakorlatot conser-
*válni akaró egyházi két fötestiiletet, a Mult és Jelen pe -
dig a torvény és haladás tisztelőit s védőit képviselte * ) . 
Tétettek felírások az egyházmegyéktől részint a in. fő con-
sistoriumhoz, részint a gen. synodushoz. Ezek között terje-
delmes ismertetést érdemel a széki egyházmegye felirata 
1844 . mart. 27-röJ, mely ugyan a többi tractusokkal is kö-
zöltetni intéztetett, de különösön csakhamar a Déésen tar-
tatott gener. synodus eleibe terjesztetett. Mi volt e kérés 
és micsoda törvényekkel s erősségekkel támogatva, l e g h í -
vebben előadja maga a felirat mely szóról szóra itt kö -
vetkezik : 

(Folytatjuk). 

A TISZTÚJÍTÁS ÜGYÉBEN. 

Talán szerén ytelenked és vádja nélkül el-
mondhatom magam felől, hogy harminckét éves 
papi pályámon, ennek kezdetétől fogva, mikor 
még annyi elhordani való omla volt az 
egyház útjában, — korunkig, mely az Entwurf tor-
laszán áll, mindig az egyházi reformok élén áll-
tam, doboltam — mint rólam mondják — mindig 
rohanva. És hogy egyházunk nem ment falnak, 
mutatja jelen állásunk, hová annyi nehéz küzdés 
után felvergődtünk. 

r 

En vezér nem voltam, nem vagyok. A vezér-
szerep nem ilyen véralkatú embernek való, a 
milyen én is vagyok: de a helyről, a hol most 
állunk, ha más tekintetből nem is, csak ugy 
mint veteránnak, nekem is szabad nézni előre, 
hátra, szabad constatirozni, és talán nem lesz 
szükség fölötti elmondani aggodalmaimat. — 
Tisztelem én a regeneratio minden ujabb müvét, 
melyet a presbyteriumok, egyházmegyék és ke-
rületek megalakulásán láttunk a közelebb mult 
évben, — bárha egyházunk jelen uj alakzataiban 

* ) Az Al.-Csernátonban tartatott gen. synodusról megje-
lenvén egy tudósítás a Műit és Jelen 57, 58. számai-
ban 1843. csakhamar követték az Észrevételek ugyan-
azon évi 61. szám alatt e g y külön toldalékban. Ezen 
észrevételek nemcsak a kézdi egyházvidék fenforgott 
választási lényére, hanem a gener. synodusnak is e 
tárgyat illető eljárására s különösen a successio mel-
lett felhozni szokott erősségekre bő világot derítenek 
és egyszersmind feleletül szolgálnak az erdélyi Híradó 
ugyanazon évi 60. számában az a.-csernátoni ev. ref. 
egyházi közgyűlésről megjelent tudósításra. 

az Entwurf idegen szelleme lengését és lemmáit 
nem látnom és ezen nem aggódnom lehetetlen 
volt. — Egy volt ezek közül a presbyteriumok 
cikornyás választása, és ennek rostaforgató re-
stauratioja. Es hogy ezt a porontyot, ezt a lelen-
cet az Entwurf hagyta egyházunk ajtajában, ezt* 
gondolom, nincs, ki tagadná. 

Es meglett, a mitől tartottam. Egyházunk 
nem is nézve, hogy a talált gyermek vonásai 
kire ütöttek, feledve azt, hogy a visszapironkodó 
Entwurf magyarhoni kínjában szülte ezt, el, ölébe 
vette, fogadott neki száraz dajkát, és most a ma-
gyar tejen, legelső kiáltása: a megyei restaura-
tio!; még makacsabb lesz második kiáltása a • 
váltott gyermeknek : kerületi restauratio! Hogy 
már az Entwurf világra jötte előtt is volt szó, 
1840 előtt és után, az egyházi tisztujitásról, azt 
tudom. Én ugyan akkor sem voltam barátja • de 
tiszteltem, mint a magyar vármegyei élet fő té-
nyezőjét : de azt sem többé most, mikor már á 
régi vármegyék helyén a nép képviselet áll. 
Ugyanis szabad legyen ebbeli meggyőződése-
met divinálnom, mely ez: hogy a szélesebb nép-
képviselet a megyei életben is elébb utóbb ki-
túrja magából azt a hajdan mulhatlan sziiksé-
gességii tisztújítást. E paradoxonnak tetsző állí-
tásomat vagy jóslatomat, jelenleg nem motivál-
hatom, ezzel adós maradok: azonban megvédeni 
bárki ellenében késznek nyilatkozom. 

A mitől hát nagyon tartottam, meglett; a 
presbyteriumok restauratioja meghozta az e.-
megyék restauratioját. a megyéké meghozza a 
kerületekét, még pedig in capite et membris ; 
és ha ezen irányban tovább nem mehet: a solti 
egyh.-megye, és a solti egyh.-megye angyalának 
rosz vakolatú okoskodásait halomba döntve, 
visszacsap a gyülekezetekre, ott a paplak ké-
ményén beütve, mindent felborogat, az Íróasz-
talt a irtellette álló régi karos székkel együtt, 
azzal mit sem gondolva, hogy a marasztások 
megszűnte után más pihenő helye nem volt az 
agg protestáns papnak. — Talál-e majd a solti 
egyh.-megye mennykőháritót ? és a solti egyh.-
megye angyala ledelejezheti-e a villámokat? 
ember lesz-e talpán, mint hajdan Franklin ? nem 
tudom, de kétkednem szabad. 

Gyönyörűséges dolog az a theoria! Szép 
látni a solti visiók elméleti távcsőjén, miként 



hullám zanak három éves mélyedések után a 
tisztújítás vizei! mint ütődnek a legközelebbiek 
a parthoz, és mint simulnak vissza a közmederbe: 
de hogy ezen átalános szünet nélküli mozgás-
ban lehet-e hátrány és veszély nélkül levezetni 
a közügy megterhelt hajóját? alig hiszem. A 
gyakorlat megcáfolandja a jól meg nem rágott 
theoriát. 

Lássuk a gyönyörű, a szépen mosolygó theo-
riát a gyakorlat komoly keretjében! és az a mo-
solygó arc nagyon elszomorodik, kevés hiján 
elpityeredik. — Már maga a presbyteriumok re-
istaurationalis alapja, mire őket fektetni tetszett 
igen sok gonosznak alapja. Olyan ingatag alap, 
mit minden harmadik évben ki kell szedni alóla. 
A folytonos mozgatás, a periodicus rombolások 
miatt soha az egyház bizonyos irányban nem 
épülhet, bármennyit emelt és tartott az alapkő 
az egyház épületén: a három éves tatarozók kife-
szegetik volt helyéből, és tegyenek helyébe má-
sikat, egy épen akkorát, nem fekszi meg ugy 
helyét, mint a kimozgatott. A három évre vá-
lasztott presbyterek csak jövevények lesznek, 
kiknek folytonos működését és a működésök-
jfiek több évekre ható eredményét az eldarabolt 
idő mindig paralysálni fogja. A presbyteriumok 
a nélkül is lassú nehéz munkakörét ezméginkább 
megszoritja, — a folytonos tatarozás, bontakozás 
nem engedi, hogy az egyház épülete határozott 
alakot nyerjen, és a határozatlan mozgás az egy-
házi élet orgánumaiban, meg fog tetszeni magá-
nakazegyetemes egyháznak életrevalóságán. Még 
alig mozgatá meg a restauratio elve az egyház 
alapját, már utána mozdult minden, és majd ha 
magával sodorja és forgatja a megyéket és kerü-
leteket : együtt kerengnek vele az esperesek, se-
gédgondnokok, superintendensek, főgondnokok. 
Ember legyen, a ki talpán megáll és együtt nem 
tántorog a többivel. Egy ilyen kerengő csak 
gyermeknek való; nem hiszem, hogy a solti me-
gye is, bármilyen erős legyen, meg ne szédüljön 
a folytonos kerengésben 

A nép, anélkül hogy kívánta volna, engedett 
a rendeletnek, és elhányván a régi sövényt, re-
staurált ; bármennyit beszéltünk ellene, ki nem 
lehetett fejéből verni azt, hogy ez arravaló, hogy 
kihányja a régieket — és kihányta; mert miért is 
kellene ujakat választani, vagy csak választani 

is, ha a régiek jók volnának ? ! Mondd neki, hogy 
válaszszon, egy régi sem marad,ha régi pap volna 
is. Választott! Már most a kanonokat kezedbe 
vévén, tarts mustrát és rostáld meg a második 
kanon rostáján az ujakat! magadat hullat el a 
rosta. És ez igy megy, fel van húzva a zsilip, és 
a széles árkon lefolyik a viz gazostul, iszapostul. 

Az ujitás viszketege sokszor nem reform, 
hanem rombolás. A presbyterium kevés tekinté-
lye nullává lett, mert mindegyik választó egy 
krypto-presbyter. 

Mit csinálunk az egyházmegyékkel ? — Nincs 
káplán, ki magát adeptusnak ne hinné, és a ki 
magában el ne mondaná, hogy ő sikeresebb espe-
res lenne amaz öreg urnái, ki csak köhögni tud 
erősen. Hol veszünk tizennyolc egyházból csak 
kilenc évre szóló hivatalnokot? hat egyházi hi-
vatalnokunk van, — háromszor hat tizennyolc. 
— Megválaszthatják a régieket, de szintúgy meg 
nem választhatják. En szeretném, ha mindegyik 
pap esperesnek való volna: de hova lennénk ez-
zel a sok esperessel ? Azonban a bölcs gyakorlat 
azt mondja, hogy elég, ha tizennyolc között egy 
megtermett esperes találkozik; aztán, ha szeren-
csére épen ez az egy az esperes, miért taszigál-
juk meg minden harmadik évben? Most is oly 
kevés összefüggés, oly kevés folytonosság admi-
nistrativ életünkben; hátha minden harmadik 
évben, bontunk, fejtünk és uj posztó-fótot vetünk 
a régi ruhára ? A világi gondnok, consistorialis 
ülnökeink,., tán válogathatunk? Becsüljük meg 
őket, de ne ugy, hogy minden három évben fel-
szórjuk őket, mintha port vertek volna. 

Mit csinálunk a kerületekkel? —Azt mond-
ták a mult nehéz években, hogy mindegyik espe-
res, már azért hogy esperes, kész superintendens. 
Ez az állítás jó volt egy expediensnek; de én ezt 
alkalmazni nem szeretném. Tanultunk a példán, 
egy óráig ült egy esperes a superintendensi szék-
ben, és alig hogy ki tudtuk belőle emelni. Hát a 
főgondnok?! Uraim! a főgondnoki székből egy 
hirintót csinálni, miből három év múlva, három, 
legfeljebb hat ülés után, a főgondnokot kitálal-
juk! Melyik ül bele? Szakgatott élete és köre 
van ugy is a kerületi gyűléseknek, hiszen oly rö-
vid a fonál, hogy három év múlva az uj csomó 
sem telik ki belőle. Majd érkeznek egymásután 



a gondnokok és superintendensek; nőnek egy-
másután mint a spárgák, kiket csak éretlen ko-
rukban emészt meg a restauratio gyomra; terem-
nek mint a diók, melyeket zölden raknak üvegbe. 
Az egyh. kerületi restauratio tart egy egész évig, 
mint az egyh. megyei, és a pendens hivatalno-
koktól ki követelhet lélekismeretes buzgóságot? 
A kinek kifelé a rúdja, az arról gondoskodik, 
hogy mit rakjon a kocsiba ; kivált ha tudja, hogy 
a háznál csak vendég volt. Igy az egyházi hiva-
tal alig lesz egyéb egy szállodai szobánál, hová 
a vendég csak addig tér be, mig bevásárolt. 

De mit csinálunk a gyülekezetekkel ?. Mert 
bármit mondjon a solti megye angyala, a restau-
ratio itt is megtermi keserű gyümölcseit. Tolna, 
Baranya, még meg sincs teritve, már is dereka-
san hozzá lát; és ki fogja meggátolni, hogy a me-
gyén divatozó elveket, már csak a megye iránti 
tiszteletből is otthon gyakorlatba ne vegyék? 
Ha elnök társa alól, sőt az egész presbyterium 
alól, minden harmadik évben elrántják a gyé-
kényt : erről a közös gyékényről hová teszi szé-
két a másik élnök, a lelkész, hogy alóla ki ne 
rántsák ? Uj esperes, uj püspök, uj presbyterium 
minden harmadik évben! Tiszteletes uram ! már 
husz éve, hogy itt tesped közöttünk, nem jó lenne 
magát egy kissé szellőztetni? Ha az intést meg 
nem érti, Laskón kocsikat is fogadnak alá egé-
szen a határig. Sok fiatal lelkésztársam egész 
tűzzel haranguirozik a restauratio elve mellett, — 
mert hogy is maradhatna ő el a többitől? Csak 
lassan! lesz még elég idő nyelet adni a fejszébe. 
Igenis, osztozzék mindenki egyaránt a teherben 
és tisztességben: de a terhet csak az erős, a tisz-
tességet csak az érdemes hordozza. Ezzel nem 
pártolom én az örökös hivatalokat; mert lehet is, 
legyen is a megyéknek és kerületeknek közaka-
ratjuk, mely szóljon és tegyen, — mint tett leg-
közelebb, mikor az egyházi főhivatalnok meg-
szűnt lenni az a mi volt, még pedig halála előtt. 

\ A tisztelt solti egyh. megye angyalának egy 
régi megtörtént dolgot juttatok eszébe, mi meg 
van irva II. király. YI. „Mondának pedig a 
próféták fiai Elizeusnak: íme ez a hely, melyben 
tenálad lakunk, igen szoros minekünk. Hadd 
menjünk el kérlek a Jordán mellé, hogy ott va-
lami hajlékot építsünk magunknak. Monda Eli-
zeus: Menjetek el. Es monda egy ő közűlök: 

Nyugodjál meg rajta kérlek, és jőj el te is a te 
szolgáiddal! Es ő monda: En is elmegyek. Es 
elméne ő velők, és menének a Jordán mellé és 
fákat vagdalnak vala." 

„Lőn pedig, mikor egy közűlök egy fát le-
vágna, a fejsze beesék a vizbe. Akkor kiálta és 
monda: Jaj, jaj, édes uram ! ezt is kölcsön kér-
tem vala !"• 

Mintha hallanám az irtó fejsze utáni kiáltá-
sát a solti egyh. megye angyalának: Jaj, jaj , 
édes uram! ezt is kölcsön kértem vala — — — 
az Entwurftól ! Dobos. 

NEVELESI ÜGY. 

Folyó october hó 10-kén nyitja meg Görög Imre tr. és 
nevelő Pesten, Lipótváros, 3 korona utca, 10-dik sz. a. 
felsőbb helyen engedményezett magán kisdedovó intézetét. 
— Felvétetnek az intézetbe, mely magának a tulajdonosnak, 
nejének s egy müveit magyar nevelőnőnek felügyelete alatt 
álland, mindkét neinti gyermekek, valláskülönbség nélkül 
2 — 7 éves korukig. — Programmja nincs, — nem is leend, 
igy látta ezt mindenütt — mond az érdemes intézettulaj-
donos — mindenütt a müveit Európában. A gyermek jön 
és megy, mikor tetszik. A képzés és fejlés egyedül a szem-
léleti tanrendszer szerint történik. — Iskolás ifjak csak 
szülőkkel léphetnek az intézetbe, vagy mikor testvéreiket 
haza kisérik. Társalgási nye lv : kizárólag a magyar. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

SAROSPATAKI FÜZETEK. 

P r o t e s t á n s é s t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t . 
E g y h á z é s n e v e l é s , t u d o m á n y é s i r o d a l o m 
k ö r é b e n . K i a d j á k a s á r o s p a t a k i e v . r e f . f ő -
i s k o l a t a n á r a i . S z e r k e s z t i A n t a l fi J á n o s . 
Ö t ö d i k é v f o l y a m VI. S á r o s p a t a k a r e f . f ő i s -
k o l a b e t ű i v e l 1861. — Félévi folyam ára (V. szállít-
mány) 3 frt. 

Többször elmondta már, nem egy ismertető, csak e 
lapok hasábjain is, hogy mely téren, minő szellemben és 
micsoda sikerrel működik e folyóirat. — Ötödik éve im-
már, mióta a legalaposabb értekezések, nagy érdekű törté-
nelmi adatok s mindennemű válogatott czikkek közlésével 
egyházi és tudományos irodalmunknak nemcsak kül- de 
belterjedelmét is észrevehetöleg növel te ; s valamint az 
egyház és tudománynak, ugy a nevelés és irodalomnak,, 
s z á m o t tevő, közhitelt és elismerést vívott közlönyéve 
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vált, — Mindezekről tehát bízvást hallgatnunk lehet. — De 
annyival kevésbbé lehet elhallgatnunk azon szomorú való-
ságot, hogy mindezek dacára is — alig van e folyóirat-
nak pár száz olvasója!! Meggyőződhetik kiki róla a szer-
kesztőség által közlött névsorból! Egész vidékek, megyék 
vannak, melyek a Sárospataki Fűzetek előtt terra ineogniták. 

Azonban nem akarunk igazságtalanok lenni : ebben a 
politikai izgatottságnak is bizonyára nem kis része van. — 
S végtére is nem vádaskodás a célunk, hanem egy pár fi-
gyelmeztető, kérő szó a nevezett becses füzetek érde-
kében. 

íme a jelen évi folyam VI. szállítmánya is mily b e -
cses és érdekes dolgokat tartalmaz : 

A m a g y a r s z e n t e g y h á z v i s z o n y a a r ó -
m a i k ú r i á h o z K á l m á n k i r á l y t ó l 111. E n d r e 
h a l á l á i g . P á I k ö v i Antaltól. Széles ismeretről, józan 
pragmatismusról tanúskodó históriai cikk ; érdekesen raj-
zolja, hogy mint igyekeztek a pápák befolyásukat már az 
Árpádházi királyok udvarában is érvényesíteni, s mint véd-
ték meg a n n a k ellenében önállóságukat és függet lensé-
güket tisztább látású és erösebb lelkű királyaink, mint 
Kálmán, László, IV. Béla, sőt III. Endre idejében maguk a 
lelkes magyar főpapok is. — Szépen és igazán mondja 
szerző, h o g y : „ha visszatekintünk az Árpád királyokra s 
figyelemmel kisérjük alattok a nemzetet nevekedésében, ha 
azon viszályokat tekintjük, melyekbe előbb a német befo-
lyás, az elterjedt feudalismus, a pápák önkényes hatalmas-
kodása, a görögök, a belviszályok s végre a mongolok 
számtalanszor bezavarák, s mégis annak végsarjadékánál a 
nemzeti eröt oly tisztán, s csak külön pártokra szakadva, a 
szabadságot és függetlenséget mind a hatalmas fejedelmek 
mind a világparancsoló pápák ellenében oly sértetlenül m e g -
tartva szemléljük: lehetetlen a nemzetek felett őrködő 
gondviselést , a nemzetbe igtatott nagy életerőt nem lát-
nunk, mely ha kis korig a viszályok hullámaitól elboritta-
tik is, felsarjadzik azonnal, mint tél után anyaföldből a 
növény." 

Ezt követi egy theologiai értekezés V a r g a Lajos-
tól. H i t é s o k o s s á g k e l l h o g y e g y ü t t l e g y e -
n e k a p r o t . k e r e s z t y é n b e n. — Egész séges s épü-
letes szellemben irt do lgozat , mely a csupasz értelmiség 
s vakhitüség, mint két szélsőség ellenében igyekszik a j ó -
zan irányt kijelölni. 

Van e füzetben három szép költemény is. S z á s z 
Károlytól : A k e r e s z t y é n h á r o m h á z a , F i l e p 
Mihálytól: I m a h a z á m é r t s S z a b ó Jánostól e g y 
kápláni vizsga alkalmából irt versezet . 

A tárcában találjuk Végh József levelét Sz. S . -hez 
mint becses adatot Végh János, volt csehországi magyar 
pap é le t - és korrajzához; — továbbá a dunamelléki helv. 
hitv. egyházkerület feliratát az iskolaügyben 1858. s Bil-
kei Lipcsey Józsefnek az egyházi beligazgatásban akko-
ron reform érvényű IV. tételét. 

Végül következik T o m o r i Sándornak egy a c h i -
n a i v a l l á s r e n d s z e r e k e t ismertető, gondos tanul-

mányozással irt köz leménye; s az irodalmi szemlében: a 
népiskolák számára Sárospatakon kiadott természetrajz mél-
tányló bírálata. p. 

— -

BELFÖLD. 

BARTHOLOMEIDESZ JÁNOS ESPERESI KÖRLEVELE. 

A hegyaljai ágost. hitv. évangy. egyházmegye l i s z -
téit gyülekezeteinek 

B é k e s s é g é s s z e r e t e t a h i t t e l e g y b e n a z 
A t y a I s t e n t ő l é s a z Ú r J é z u s K r i s z t u s t ó l . 

Á m e n . 

Midőn az e folyó hó 2 - á n Tolcsván tartott e speres - ' 
ségi bizottmányi ülés jegyzökönyve szerint véghez ment 
választás alapján föesperesi hivatalomat ezen tisztelt e g y -
házmegyében, hódolva a közbizodalomnak és fenálló hatá-
rozataink értelmében, ha Isten éltetend. a legközelebbi hat 
évi időszakra ezennel általveszem: nem annyira a bevett 
szokást, mint inkább szívem ösztönét követve, magamat a 
tisztelt gyülekezeteknek jelen soraim által mintegy bemu-
tatni kedves kötelességemnek tartom. 

Mint az élet embere s e hivatalban már nem e^észeii 
újonc, ki már eddig is, meddő theoriák helyett, mindig 
inkább csak a gyakorlati téren szerettem mozogni, a t i sz -
telt gyülekezeteket sem untatandom meddő phrásisokkal, 
melyek már nem egy ilynemű pásztori levél tartalmát k é -
pezék, hanem egyenesen oda lépek a tettek mezejére é s 
röviden körvonalozni megkisértendem a z e g y h á z t e -
r é n e z i d ő s z e r i n t i k é t l e g l é n y e g e s b t e e n -

• d ő n k e t . — Kimutatván, amennyire lehet, mindenkinek az 
öt illető részt. 

A n n a k o k á é r t a t y á m f i a i , i g y e k e z z e t e k 
a t i h i v a t a l t o k a t é s v á l a s z t á s t o k a t m e g -
e r ő s í t e n i , m e r t h a e z e k e t m e g c s e l e k e s z i -
t e k , s o h a m e g n e m ü t k ö z t ö k (Péter 2. lev. 1 , 1 0 . ) . 
Nagyon jól tudom és érzőm pedig, hogy a főszerep e téren 
reám magamra vár, egyetemben nagyságos mélyen tisztelt 
elnök és kormány-társaimmal; s kérem is Istenemet, né 
engedjen megszégyenülnöm tiszta buzgó akaratomban, mi-
dőn Nagyságtok oldalán helyemet ezennel t i sz te le t -és biza-
lomteljesen elfoglalom, csekély erőmet Nagyságtokéval 
egyesülten a tisztelt egyházmegye ügyvezetésének s z e n -
telendő. 

A p r o t e s t á n s ö n t u d a t m i n d i n k á b b i é b -
r e s z t é s é t é s á p o l á s á t tartom mindenekfelett mind-
nyájunknak közös s ez idő szerint is e g y i k l e g f ő b b 
t e e n d ő n k n e k . Nem szükség mondanom, mily nagy do l -
gokat mivelt ez legközelebb is közöttünk, s hogy m e g m e n -
tette az egyházat, talán a hazát is. — S ha büszkék tud-
nánk lenni — Urunk alázatosságával szemben — csak i s 
e téren lehetnénk azok. — S ha e g y k e v é s s é v a l a -
m i v e l mi i s k é r k e d n é n k (Kor. 2. Iev. 11, 16 . ) , 
c s a k a z I s t e n d i c s ő s é g é n e k r e m é n y s é g e 

)( 



a l a t t é s a h á b o r ú s á g o k b a n t u d n á n k d i c s e -
k e d n i (Róm. 5, 2. 3.) Kivált oda kell hatnunk tehát, hogy 
ezen prot. öntudat különösen a nép minden rétegeit is ál-
taljárja, mit főleg azáltal vélek elérhetőnek, ha protestáns 
egyházunk történelme népszerű felfogás és előadásban 
népünk tudomására hozatik, ugy az iskolák termeiben, v a -
lamint alkalmilag a templomokban is. 

Protestáns egyházunk ez idő szerint egyik fökérdé-
sének tekintem továbbá még az úgynevezett „evangy. 
egyetemes gyámintézet, hála Istennek, már nálunk is felka-
rolt üdvös eszméjét is." — A mi a prot. öntudat a szellemi, 
az imez az anyagi téren. — Ámde ugy látszik, hogy az 
érdekeltség ezen intézet iránt még mindig csak bölcsőjé-
ben fekszik, bepólyázva sok helyütt a hideg részvét lenség 
szennyes rongyaiba. — Igaz ugyan, hogy n e m c s a k 
k e n y é r r e l é l a z e m b e r , hanem bizony a mai vi-
lágban mindenesetre már kenyérrel is. — És ha mi önbe-
csületünkböl nem iparkodandunk fedezni egyházi és i sko-
lai szükségleteinket, akkor bizony könnyen oda jutunk majd, 
hogy vagy mások k e g y e l m é r e , vagy legalább koldus-
fillérekre leszünk kénytelenek szorulni. — Azért mulaszt-
hatlan feladatunk, híveinket napnap mellett arra serken-
teni, hogy „egyebekkel jól tegyenek, hogy gazdagok l e -
gyenek jó cselekedetekben, s hajlandók az adakozásra," 
hogy mintegy „kincset szerezzenek magoknak jövendőre" 
(Tim. 1 lev. 6, 18). - - Egyházmegyénkben az esperességi 
fiókgyámintézet, mint tudva van, immár megalakult, de az 
alig megszületett gyermek most már erősödni és gyara-
podni kiván; — ápolói itt Nyíregyházán várják g y ü l e k e z e -
teink protestáns buzgóságától a szükséges tápszereket. - -
Részemről ezennel ünnepélyesen kijelentem, hogy az év 
végével szent kötelességemnek tartandom, e gyülekezetek 
elöljáróit komolyan megkérdezni, vájjon mit tettek legyen 
e részben az egyház jövőjének biztosítására illető hiveik 
körében; s előre is kinyilatkoztatom, hogy a „kérlek téged 
ments meg engemet" sokszor oly igen üres szó , e tekin-
tetben senki részéről előttem érvényességgel nem birand, 
mert nincs, nem lehet oly szegény és részvétlen g y ü l e k e -
zet, mely kellőleg felvilágosítva és megkerestetve, e szent 
célra legalább néhány krajcárt szentelni képes és kész 
nem volna. 

Áttérve még különösen egyházmegyénk viszonyaira, 
itt is főleg k é t t á r g y áll előtérbe, mely figyelmünket 
kiválólag igénybe veszi. 

A z e l s ő a z i s k o l a ü g y . Ha alapos — pedig az 
•— a mai kor imája: „népnevelés! jőjön el a te országod" 
— akkor illő, hogy mi is egész szívvel mondjuk el azt. — 
De a mig egyházmegyénkben i t t a lelkész egyszersmind 
tanitó is lenni, s igy tettleg k é t ú r n a k s z o l g á l n i 
kénytelen, o t t az ifjúság más hitfelekezetü, részben talán 
épen római kath. tanodákba is szorul, mert az egyházban 
sem tanitó nincs, sem a pap nem tanit, végre a m o t t a 
tanitó csak ideiglenesen hivatik meg, sőt talán rendes hi -
ványt is éveken át nélkülöz, s tulajdonképen csak is a hí-
vek kegyétől függ : addig bizony nevelési rendszerünkkel 
megelégedve lenni, vagy attól óhajtott sikert várni egy 

csép okunk sincs, addig a népnevelés csak = kegyes óhaj-
tás. — Hozzájárulnak nálunk még az iskolai felügyelet n e -
hézségei is gyülekezeteink szétszórt fekvése miatt. Ezen 
bajokon segíteni az idő feladata ugyan, de nagyrészt a 
mienk is. — Nyerjen csak az egyetemes gyámintézet kellő 
gyarapodást, és nem lesz majd e g y iskola sem tanitó nél-
kül. A felügyelet hiányosságát mi illeti, azt körülményeink 
között egyedül ti pótolhatjátok kedves lelkésztársaim, kik-
nek azt tenni jogotok, de kötelességtekben is áll, mire mint 
különben is az iskolák természetes felügyelőit ezennel tisz-
teletteljesen fel is hívlak. 

A m á s i k t á r g y, mit ezúttal hallgatással nem mel-
lőzhetek, ,,közpénztáraink oly feltünőleg tetemes hátralé-
kaik.'1 — Ez ugyan nekünk magyar protestánsoknak közös 
bajunk, hogy mi alaptőkéket sokkal jobban tudunk előte-
remteni, mint a meglevőket kezelni és rendben tartani. — 
Minden pénztárainknál temérdek nálunk kivált a kamat-
hátralék. — Ezer határozatokat hozunk ugyan e részben, 
de végrehajtani alig tudunk egyet vagy kettőt. — Az utolsó 
esperességi gyiilés megmutatta, hogy e nyavalyában mi is 
nyögünk. — A baj orvoslása rajtam nem fog múlni. — Ma-
holnap elökérendem az illető kezelőktől a hátrálékok j e g y -
zékeit az adósok neveivel együtt, kiket aztán külön-külön 
fel fogok a fizetésre szólítani és ez űtoni siker-nein-aratás 
esetében esperességünk körében egyenesen a nyilvános-
ságnak általadni, — a törvényes űtoni odiosus eljárás, 
vagy más kényszereszközök felhasználása s igénybe vétele 
csak a legvégsőbb menedéknek tartatván fen. 

Mindezeket immár összevonva, leendőinket e pár 
szóba foglalom: „ m i n d e n k i t e l j e s í t s e k ö t e l e s -
s é g é t." — Értve a mindenki alatt ügy az esperesség elöl-
járóit, valamint az egyes gyülekezeteket , azok felügyelőit, 
lelkészeit, tanítóit — a presbyteriumokat, a pénzkezelőket 
és az egyházgondnokokat az utolsó egyházfiig. — Ol-
vassuk meg újra meg újra „ E g y h á z i R e n d s z e r ü n -
k e t " s ez nem hágy eltévednünk vagy ellankadnunk azok-
ban, a mik teendőink körébe vágnak; emlékezzünk vissza 
az egyházmegyénkben legközelebb lefolyt e g y h á z 1 á -
t o g a t á s r a is, melynek jegyzökönyvét maholnap veend-
jük, s előttünk fognak állani hiányaink s igy teendőink is. 

„Az én Istenem pedig teljesítse meg nektek, valami 
nélkül szűkölködtök, az ö gazdagsága szerint, dicsőségesen 
a Jézus Krisztusban" (Filipp. 4, 19 . ) 

Ki megkülönböztetett tisztelettel maradtam 
Nyíregyházán, sept. 18. 1861. 

A GYÁMINTÉZET1 ÉVKÖNYV ÜGYÉBEN. 

Hálát adok a kegyelem Istenének, hogy hazai evan-
gélikus egyházunknak meg adta érnie azt, miszerint már 
elmondhatjuk: a g y á m i n t é z e t l é t e s ü l t . Még csak 
a kezdet elején vagyunk ugyan: de biztat a költő által e 
szavakban kifejezett gondolat: 

Minden nagynak apró a kezdete, minden idővel s 
halkan vészen erőt, és gyarapodva terül 



Mit keresztyéniesebben ugy fejezhetünk ki, hogy hol 
jó cél felé oly buzgó törekvés nyilatkozik, ott Isten áldása 
nem fog elmaradni. És nem épen ott rejlik-e a gyáminté-
zet nagyobb mérvű elterjedésének egyik akadálya, hogy 
hitsorsosink közül sokan ez intézetet mindeddig nem isme-
rik, vagy hogy vannak, kik életrevalóságáról még most is 
kételkednek ? E bajon akarok egyfelől segiteni, midőn egy-
házunk jobbjainak előleges helyeslése folytán a „GYÁM-
ÍNTÉZETI ÉVKÖNYV'4 cimü munkát egyelőre csupa kisér-
lelképen megindítani szánédkozom: másfelöl pedig magá-
nak a gyámintézetnek az által is hasznos szolgálatot kívá-
nok tenni, hogy az e mü kiadásából bejövendő tiszta hasz-
not hasonlókép az intézet céljaira (és pedig ez évben 
a s z e g e d i e g y h á z n a k o l t á r k é s z i t é s r e ) föl-
ajánlom. 

Az e l s ő célra nézve ezennel fölkérem tisztelt hit— 
sorsosimat, különösen az intézet élén álló férfiakat: s z íves -
kedjenek a gyámintézet eddigi rövid életére vonatkozó 
minden jelentékenyebb mozzanat beküldésével megörven-
deztetni, hogy így a könyv, mint az e téren történtek hü 
tükre, fönebbi címét méltán viselhesse. Mert tartalmát ugy 
szándékozom rendezni, hogy az egész két főrészből állván, 
ezek e l s e j e foglalja magában mindazt, mi a gyáminté-
zet megkedveltetésére s terjesztésére szolgálhat. Kedvesen 
köszönettel fogom venni tehát: 

1) A már keletkezett fiókintézetek alapszabályait, 
eddigi tevékenységük és történetük leiratát, különösen 
azon utak és módok közlését, melyeken különböző vidéke-
ken és különböző gyülekezetekben a segé lyösszegek 
gyűjtetnek, hogy azok előadása által mások is hasonló e l -
járásra buzdittassanak. M á t é 5, 15. 

2) Minden mozzanatot és törekvést, melyek hasonló 
fiókintézetek létesítésére irányoztattak, habár eddig a célt 
elérni nem sikerült volna is. 

3 ) Jelesebb gyámintézetei beszédeket, melyek mig 
egy részről az intézet céljainak fölvilágosilására, másfelől 
a szív fölmelegitésére, következőleg annál buzgóbb r é s z -
vét előidézésére szolgálhatnak. 

4 ) Gyáinolitást igénylő egyházak h ü ismertetését, 
hogy azokra a közönség e lőlegesen is figyelmeztessék. 

Ezek tennék a gyámintézeti évkönyv e l s ő részét 
A m á s o d i k valláserkölcsi e lbeszéléseket , költeménye-
ket, énekeket, imákat stb. stb. foglalna magában, hol ismét 
kiváló gond fordíttatnék a szűkölködő testvérek iránti rész-
vét ébresztésére. 

Mi a gyámintézeti évkönyv külsejét i l leti: e tekintet-
ben is kísérletet akarok tenni, hogy a különféle nemzeti-
ségi igények lehetőleg kielégíttessenek. Ennélfogva külön-
ben magyar szöveg közé a netalán n é m e t vagy t ó t 
nyelven beérkezendő okmányok (alapszabályok, j e g y z ő -
könyvek stb.) azon nyelven fognának közöltetni, melyen 
beküldetnek s rövid kivonatban magyar nyelven is előadat-
nának. 

Ez terve a G y á m i z t é z e ti é v k ö n y v n e k. Nem 
marad tehát egyéb hátra, mint hogy jó célú szándékomban 
a főtiszt, superintendens, nagyt. esperes, tiszt, lelkész urak, 

szóval minden testvérek, a szent ügy érdekében gyámolí-
tani szíveskedjenek, kiket buzgó részvétre ezennel t iszte-
lettel fölkérek. 

Minthogy pedig a mü kiadását magam nem eszközöl-
hetem, hanem előfizetéshez folyamodni kénytelenittetem: 
egyúttal fölkérem Krisztus keresztjének és a tiszta evan-
geliomnak minden igaz hivét, hogy körében a Gyámintézeti 
Évkönyvre e g y forintjával előfizetéseket gyűjteni sazokat 
ez év végéig hozzám beküldeni szíveskedjék. A szokott 
11-dik példánynyal a gyűjtőknek szíevesen kedveskedem. 
A mennyiben pedig a szerencsétlenek iránti részvét, vallásos 
mély érzés a nőnem kiváló tulajdona, hozzá is intézem 
kérő szózatomat, hogy a szeretet müvének legyenek lelkes 
terjesztői és előmozdítói. 

A közlendő kéziratokat november közepéig kérem 
beküldeni. 

A Mindenható terjeszsze áldását tiszta szándékból 
származott e törekvésre. 

Szeged, sept. végén 1861. S z e b e r é n y i L. 
ág. ev. lelkész. 

KÜLFÖLD. 

A DÉLOLASZORSZÁGI SZABADELVŰ EGYHÁZI FÉR-

FIAK EGYLETE A PÁPA VILÁGI HATALMA ELLEN. 

A „szabadelvű egyházi férfiak egylete Dél-Olaszor-
szágban" melynek megalakultáról e lapok sept. 1 - s ö 
száma hozott kimerítő közleményt, — közelebbről az olasz 
szabadelvű lelkészekhez egy kör-, a pápához pedig egy 
feliratot intézett, mely utóbbiban kéri a pápát, hogy a 
vallást mentse meg és mondjon le a világi uralomról. Mindkét 
okirat kinyomatott, és most mindenki kezén forog Olaszor-
szágban. 

A körirat tartalma: A délolaszországi szabadelvű 
clerus, a főpapságnak a vallással űzött „gyalázatos" vissza-
élési folytán, melyeket hazaáruló ármánykodásainak köpe-
nyeiil használ, a valódi orthodox vallásnak megmentésére 
szükségesnek látta, a tartózkodás teréről lelépvén, a kö-
vetkező feliratot intézni ö szentségéhez, kérvén a közép- és 
éjszak-olaszországi clerus szabadelvű tagjait és lapjait, 
hogy annak elterjesztésén közreműködni szíveskedjenek. 

A pápához intézett felirat szövege következő: 
„Szentséges atyánk! Valahányszor a Mindenható, 

hogy az Isten birodalmába hivatottak hitét megpróbálja, és 
a kereszténység diadalát az emberi szenvedélyek fölött 
minél jobban kitüntesse, — megengedi, hogy a kath. e g y -
ház szent és civilizáló pályafutásában megállapodjék, mi-
dőn az, az anyagi embernek terve előtt már a végbukás 
szélén állni látszik; mindannyiszor megvilágosított elméjű 
férfiak támadnak a papság legalsó osztályában, hogy az 
élet azon világát, mely a kath. egyház oltárán már elaludni 
készülve csak alig pislogott, ujabb és hatalmas lángra 
gyújtsák. 

* 
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„Arius idejében, midőn a tiszta tan mindenült nagy 
veszélyben forgott, Athanasms, szent diakónus kelt föl , és 
a szellem éles fegyverével kezdte meg a harcot azon elfaj ulj 
püspökség ellen, mely hogy a caesar kegyelme által n y e r { 

rangot és jövedelmeket megtarthassa, azzal együtt az eret_ 
nekség mérges kelyhéböl ivott. Így dörgött Betlehem csön-
des falai közül H i e r o n y m u s , a szent pap, szigorú 
szavakkal, a római praesbyterium erélytelensége ellen, mi-
dőn azt az apostoli szent tan hü követésére felszólította, 
í gy idézték vissza a nem oly igen rég mult időkben 
„ a s s i s i sz. F e r e n c , C h i a r a v a l l e i B e r n á t és 
C a t h a r i n a d a S i e n a és a kereszt több más hü k ö v e -
tői az evangelium szigorú, tiszta tanát szerény kolostora-
ikból a vatikán tanácstermeibe, erélyesen felszólítván az 
egyház fejét, hogy azon veszélynek, mely a szentegyházat 
fenyegeti , elejét vegye . A megpróbáltatásnak talán mind-
ezeknél veszélyesebb stadiuma rengeti meg je l en leg az 
egyház kapuit azon rettenetes és válságos harc folytán, 
melyet szentséged világi hatalma, mely az egyházi hatalom 
compromittálása nélkül többé fenn nem tartható, és Olasz-
ország újjáalakulása vivnak egymással : Olaszországé, 
mely századokon keresztül hordván külső és belső z sar -
nokság jármát, végre szabad nemzeti életet vivott ki ma-
gának és el van határozva, mindent veszélyeztetni, hogy 
újjászületését biztosítsa, s a kapitólt oly oltárrá emelni^ 
melyen a nemzeti e g y s é g szent szerződése megpecséte l -
tessék. 

„Mindezek mellett is bc kell vallani, hogy a katholi-
kus papság és a népszabadság közti visszavonás magva 
nem csupán a pápa világi hatalmával való visszaélésben 
rejlik. A világi elemnek az egyház isteni ügyeibe való 
keveredése szomorú következménye más régibb eredetű 
balfogásoknak. És mivel ezen balfogásokat nem lehet többé 
képzelt hagyományok köpenye alá rejteni, mert e köpenyt 
a tudomány előrehaladása ellebbentette, nagyon természe-
tes, hogy a polgárisuk világ szemeiben szomorú ellentétet 
képeznek azok egy oly vallás isteni lényével, mely e g y e -
dül egyszerűség, szeretet- és tisztaságból van Össze-
alkotva. 

Vajmi hamar tolakodott fel az anyagiság a keresz -
tény egyenlőség szent fogalmába, melyre az isteni uralom, 
Isten szent igéje és a valódi apostoli hagyományok sze l le -
mében támaszkodik. És épen az egyházi tekintélynek 
ezen tiszta eredetétől való sajnálatraméltó eltávozásából 
történt, hogy az egyházi hivatalokra való választás joga a 
jobbak és erényesbek gyülekezetéből a világ hatalmasaira 
szállott át, vagy ha az egyházban megmaradt is, a világi 
javak- és t isztességekben gazdag oligarchiának jutott osz-
tályrészül, mely aztán a szent széket a szolgaság bástyá-
jává aljasitá. Igy lépett a testvériség kötelékei helyébe a 
passiv engedelmesség; és ez által megsemmisíttetett azon 
bölcs egyensúly, mely az ös időkben az egyház különféle 
méltóságai között létezett. Ebből származtak aztán a ke-
resztényellenes elméletek az egyház kebelében létező 
kasztok- és szabadalmakról, melyek a magasabb és alsóbb 
rendii klérus, valamint ez utóbbiak és a világi rend között 

áthághatatlan korlátokat húztak. S igy öltötte fel az egyház 
kormánya azon anyagi egységet és aristocratiai absolutis-
must, mely oly homlokegyenest ellenkezik az evangelium 
szent tanaival. Ebből ered a tiszta hit helyét elfoglalt bal-
hit, és az erkölcsiség szigorú egyszerűsége helyébe lépett 
theologiai sophismus. Ebből származik végre a clerus azon 
erkölcsi sülyedése, mely a távolságot közte és a nép kö-
zött folyást növeli, s végre azt eredményeié , hogy a clerus 
által helytelenül használt egyházi halalomnak az által akar-
tak a nép előtt tekintélyt szerezni, hogy ezt kiálták neki : 
„arra ügyelj, a mit neked mondanak, s nem a tettekre, 
melyeket látsz." Ha ez nem történt volna, akkor az egyház 
soha sem egyesitette volna egyházi hatalmával az annyira 
ellenkező világi uralmat, és minden időben megtartotta 
volna azon morális erejét, melylyel a népeket a zsarnok-
ságtól -megoltalmazni képes leendett. Mihelyt azonban az 
egyház szent jogainak világi érdekekkel való összekevere-
dése folytán kényszerülve látta magát a kereszt helyett 
kardot ragadni jobbjába, tüstént bekövetkezett azon, az 
egyházra és polgáriasodásra egyenlően káros hatású v i -
szony, mely annál tarthatatlanabbá vált, minél előbbre 
haladtak a nemzetek a társadalmi műveltség mezején, Az 
emberiségnek az erkölcsi és értelmi tökélyesülés felé való 
győzelmes hatedása azon tökélyesülés felé, hol kötelesség 
és jog, tekintély és szabadság, dogma és tudomány, e g y -
mással tökéletes öszhangzatban állanak, önkényfelen is 
azon meggyőződésre vezet, hogy ütött azon óra, melyben 
az egyháznak le kel! mondani világi hatalmáról, hogy azt 
a nagykorú népnek visszaadja. 

„Hogy a katholikus egyházférfiak a modern civilisa-
tio vívmányaival kibékülhessenek, szükséges, hogy l eve t -
kőzzék azon világi terhet, és ismét azon tiszta szent 
spharákba emelkedjenek fel, melyhez az emberi szenvedé-
lyek mocsarából felszállongó dögleletes kigőzölgés fel nem 
hathat. Mily fenséges hivatás vár reá az emberiség erkölcsi 
és politikai újjászületésének ezen nagyszerű időszakában. 
De előbb vissza kel! térnie a tiszta kereszténységhez, mely 
a vétket és tévedéseket nem világi eszközökkel, hanem az 
evangeliom tiszta igéjével, és a lelkész által szolgáltatott 
jó példával igyekszik leküzdeni. Ha ezen szellemi tényt 
véghezviszi , akkor ismét visszanyeri azon erkölcsi erőt, 
mely a keresztény egyháznak minden szétszórt tagját a 
katholicismus kebelében egyesíteni fogja, mely az üdvözítő 
szent tanainak egyedüli kifejezése lesz. És valóban azon 
szellem, mely je lenleg az egész világot arra lelkesíti, hogy 
az üdvözítő nevében a kül- és belzsarnokság jármát nya-
káról lerázza, — maga az isteni szellem, mely a keresz -
tény egységnek útjait egyengeti , hogy a testvérgyikos har-
cok és eretnekségen alapuló absolutismus utja örökre 
elzárva legyen. Napjainkban a forradalmak a keresztény 
szabadság azon szellemében kezdődnek, folynak és v é g -
ződnek. mely azokat a népboszu véres viharától megóvja, 
és a szabaddá lett folyamnak nem engedi meg, hogy saját 
ágyában károsan dühöngjön. Jaj tehát az egyháznak, ha 
annak fejei világi érdekek által megvakittatván, ellentáll a 
népek jogos törekvésének, melylyel a polgári szabadságot, 



mely a kalh. vallást ismét valódi hivatására fogja vissza-
vezetni, elérni törekszenek! 

„Mig a győzelmes olasz népnek a zsarnoksággal 
•összeesküvő lelkészek irányában kitüntetett nagylelkűsége 
o léggé bizonyítja, hogy az olaszok szívében a kath. szellem 
még nem halt ki, a pápai kormány vak dühe, melylyel a 
legveszélyesebb reactionarius elemek szövetségét keresi 
a népszabadsági mozgalmak ellenében, arról győz meg, 
hogy egy rettenetes vallási catastropha előestéjén állunk. 
A népek türelmének is van határa, melyet nem tanácsos túl-
ságosan kiterjeszteni, ha egy bizonyos és nem könnyen 
jóvátehető romlástól meg akarjuk magunkat óvni. Oh, 
ha szentséged azon siirü fátyolon keresztül, mely mes-
terségesen vonatott a vatikán fölé, a valóságba pillant-
hatna , és tiszta szemmel láthatná a visszaéléseket, 
romlást és botrányokat, melyeket a clerus szabadalmazott 
osztálya a polgárisult világ botrányára elkövet; ha 
szentséged, mint mi, hallaná, hogy az egyházat a ha-
misság és barbarismus mesterének nevezik, és tapasz-
talná, hogy az eretnekség, mely hazánkba a klérus erkölcs-
te lensége által találta meg útját, mindezeket oly ügyesen 
használja f e l : bizonyosan nem lenne ismét, mint jul. 20-ki 
kibocsátványában, az olasz püspökség dicsérő szónokává, 
inely kevés kivétellel a kereszténység elleneivel esküdött 
össze arra, hogy a katholicismus szent ügyét Olaszország-
ban megbuktassa. 

Azon lenézés, mely az egyházat je lenleg minden 
osztály részéről éri, onnan származik, mert mindenki igen 
könnyen belátja, hogy azon tüzes szorgalom alatt, melylyel 
tanácsosai az egyház világi hatalmát védik, csak a világi 
hiúság rejlik, mely semmi, bármily alávaló eszköztől sein 
retten vissza, csakhogy sötét célját elérhesse. E tanácso-
sok azok, kik, midőn szentségedet az előrehaladó polgáro-
sodás minden erkölcsi, értelmi és politikai érdekei ellen f e l -
fegyverezték, mindazon erőket, melyekre az egyháznak tá-
maszkodnia kellett volna, annak ellenségeivé tevék. Az 
•egyház nevében mondák ki az anathemát a tudományra: 
•és a tudomány az értelem nevében támadt fel az egyház e l -
len. Hadat üzentek a jogos szabadságnak : és a szabadság, 
az egyház első szülötte, büszkén kelt fel az anya ellen, 
melynek elfajult ölében a rabszolgaságnak oly sok elemét 
látta egyesülve. Azon visszaélés, melyet az egyház, e g y -
házi fegyvereivel , a nemzeti szabadság és nagylelkű kirá-
lyunk ellenében elkövetett, ezen fegyver isteni származá-
sáról szóló dogmának hitelét rontotta meg. Nem a sza-
badság felé való törekvések ártottak az egyháznak, hanem 
azon papok, kik az egyházat a zsarnokság eszközévé alja-
sitni akarták, hogy oly világi érdekeket védelmezzenek, 
melyek szigorú ellentétben állnak az evangéliom tanaival. 

Ily mélyen stilyedett a magasztos, szent hivatásu e g y -
ház ; és a romlás és lelki halálnak mennyi eleme környezi 
íit, a vallás köpenye alatt! Kevélység a lelkészi 
méltóság álarca alatt, a fényűzés Isten dicsőségének, a 
fösvénység, a szigorú életnek, tettetés a bölcseségnek, tü-
relmetlenség, az igazság iránti buzgalomnak, a henyélés és 
tudatlanság az egyszerű életnek ürügye alatt: és ez alatt 

a népet tudatlanságban hagyják saját keresztényi és polgári 
kötelességei iránt, elvesztegetik a jótékonyság gazdag ado-
mányait, anélkül, hogy a nép nyomorát enyhítenék, és g y a -
núsítják azokat, kik e bűnre közönyösen nézni nem k é p e -
sek. Mondhatnók, hogy a romlottság tovább már nem is 
haladhat; és fájdalom még borzasztóbbak is történnek az 
egyház kebe lében! A szent sacramentomok és az egyház 
vigasza templomrabló üzérkedésre használtatnak fel, hogy 
a fukarság erszényét megtölthessék. A szószék lealáztatik, 
mert onnan szólítják fel a népet felkelésre jog és törvény 
ellen. A gyónószék rendörhivatallá lett, melyben a bűn-
bánó isteni bocsánatról biztosíttatik, hogy holnap a bakó-
nak adassék át. 

„Szentséges atya ! Teljesen meg vagyunk győződve, 
hogy szentséged az egyház ezen sajnálatra méltó he lyze-
téről, ha nem teljesen is, de mindenesetre nagy részben, 
értesítve nincsen. Mert fájdalom, igen jól tudjuk, hogy 
szentséged környezetét oly férfiak képezik, kiknek nem a 
tiszta és szent katholikus intézmények fenntartása, hanem 
azon fényes állás biztosítása, melyhez ök szentséged jó s z í -
vének félre vezetése által jutottak, fekszik szivükön. Ha nem 
igy volna, akkor kétkednünk kellene a kath. tan isteni és hal-
hatatlan voltában. És ép azon reményben, hogy szentséged 
nemsokára meg fog győződni a veszély nagyságáról, k ö -
nyörgünk szentségedhez, hogy hathatós eszközökkel azon 
működni kegyeskedjék, hogy a kath. elvek a nemzeti poli-
tikát követő kormánynyal az egyház javára kibéküljenek. 
Csak azáltal, hogy a nép előtt e kibékülés lehetőségét s z ü -
netlenül erősítettük, volt lehetséges a hitetlenség és eret -
nekséget attól távol tartanunk. Meg levén győződve , hogy 
minden nemes vállalat sükere a jó érzelműek minden e r e -
jének összemüködésétöl függ, egy egyletet alakítottunk, 
egymásnak kölcsönös támogatására. Egyletünk szerény 
címe: „Kölcsönösen segélyező egylet" , valamint program-
munk loyalitása, mely a kath. és nemzeti e g y s é g kibékítése 
által Olaszországnak és az egyháznak biztos kezességet , 
és a jövőben nyugalmat és rendet biztosit, mindazok tá-
mogatását, kik az egyházat és hazát egyaránt szeretik, b i z -
tositák számunkra. Csak a magas klérus ellenében, mely 
általunk világi érdekeit látja veszélyeztetve, és épen ezért 
bennünket minden módon üldöz, nem vagyunk képesek 
megtartani az alázatosság hangját^* hanem kényszerülve 
érezzük magunkat, szigorú roszalás hangján szólalni fel 
azon egyháznagyok viselete ellen, kik a kath. elvek szent-
ségét a nép előtt hitelvesztetté teszik. Ok sötét terveik a l -
jas eszközévé akarnak bennünket tenni, s kebleinkben a 
család és haza iránti szent érzelmek utolsó szikráját is k i -
oltani. 

„Mi azonban, kik teljes lélekből katholikusok, szü le -
tett olaszok, és a természet törvényeinél fogva hazánknak 
hü fiai vagyunk, szép honunknak a szabadság uj életére é b -
resztése alkalmával nem maradhattunk köznnyösek. A'népből 
származva, szokva levén annak örömét és fájdalmát m e g o s z -
tani. és siratni a szabadság martyrait, örvendeztünk, midőn 
hazánkat a despotismus járma alól megváltva láttuk. Igen, 
szentséges atya, örültünk; örültünk, mert különbenkeresz-



tény és lelkészi jellemünket mocskoltuk volna b e ; mert ha 
azon polgári és vallási mozgalom, mely a népek által oly 
dicsőén megkezdetve, oly végzetesen szakittatott félbe, az 
alsóbb rendii papság által minden veszély daczára melegen 
nem pártoltatott volna, akkor azon távolság, mely már j e -
lenleg is létezik az egyház és a tőle elidegenedett népek 
közölt, talán örökre kitölthetetlen maradt volna. De most 
már itt az idő, hogy az apa és fiu, testvér és testvér kö-
zötti viszály megszűnjék, és ép ezért egész Olaszország 
nevében kérjük önt, hogy a megváltó órájának szomorú 
sorsát, ki a világi uralkodás által elnyomatott és megaláz-
tatott, sz ivére venni kegyeskedjék. 

„Legfelsőbb és magasztosabb mester isteni dolgok-
ban ! Szükséges-e , hogy szentségedet az evangeliom szá-
mos bizonyítványaira, szentatyák könyveire és kegyes elő-
deink példájára figyelmeztessük, bebizonyitandók azt, hogy 
azok elmélete, kik a kath. tan tiszta gyümölcsének az em-
beri hagyományok alakjától való elválasztását ellenzeni 
akarják, tarthatatlan. Nem szentséges atyja, nincs erre 
szükség, mert azon erős meggyőződésben élünk, hogy 
szentséged a veszélyt megismervén, hirtelen el is távoli-
tandja azt, határozottan azon-eszközökhöz nyúlván, me lye -
ket itt röviden ajánlani bátrak valánk. Mi a szerető fiak va-
gyunk, kik az anyát azon veszélyekre figyelmeztetik, me-
lyeket számára romlott lelkű fiai készítenek. Jutalmunk 
ezért azon öntudat, hogy szentséged magasztos személyé-
nek és a szent széknek a szeretet és tisztelet adóját hoztuk 
meg ez által. 

„Szentséges atya! Emlékezzék ön vissza szent hiva-
tásának azon első napjaira, midőn a népek szentséged sze-
mélyében üdvözölték a szabadság hajnalpirját! akkor a 
heterodoxia tiszteletteljesen nyujtá kezét szentségednek, a 
szent atyától várván, hogy isteni megbízásához vissza-
térve, ismét karjaiba zárandja őket. Még a kegyet lenség is 
szentséged zsámolyához rakta ekkor fegyvereit, m e g g y ő -
zetve lévén a keresztény bocsánat hős erénye által. Még a 
zsidó is az igért messiás érkeztét hi t te , oly általános 
volt az öröm, melylyel az ur felkentje üdvözöltetett. Ah e 
napok igen rövidek valának! De még most is hatalmában 
van szentségednek, hogy az uj Sión bástyáiról a népek 
boldogságának, polgári és vallási nagyságának napját r a -
gyogtassa. Csak nyissa meg szentséged ajkait oly szavakra, 
melyekkel a megváltó a viharokat lecsendesité, és elkövet-
kezend az urnák napja is, s Isten országa nem lesz puszta 
remény, hanem megvalósulva élni fog a földön. Ekkor 
egyesülendnek a szétszórt testvérek, Krisztus szeretetének 
szelid kötelékei fűznek össze mindenkit, s ekkor lészen 
valóban egy akol, s annak egy tisztelet és szeretet által 
övedzett pásztora. 

„A mi urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szere-
tete és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon Szent-
ségeddel. Szentségednek alázatos fiai a Jézus Krisztusban." 

(Aláírások.) 
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T Á R C A . 

GYÁSZHÍR. 

Nt. szerkesztő űr! 

Engedjen e g y kis tért becses lapjában gyászje lenté-
semnek. — T i s z t . Györké István k ó r ó g y i r e f . 
l e l k é s z ú r n i n c s t ö b b é ! ! ! Hosszasan tartó nyak-
mirigydaganat fájdalmai, de csak két napi ágybanmaradás 
után, jobb létre szenderült 46 éves korában sept. 21. r e g -
geli 6 órakor; hűlt tetemei 23. d. e. 10 órakor tétettek 
örök nyugalomra a sirba. Szónokoltak felette t. K e l e c s é-
n y i Mihály sz. lászlói lelkész úr Moses V. XXXIV: 8. „ É s 
s i r a t á k a z I z r a e l f i a i M ó z e s t h a r m i n c n a -
p o k i g . u A textus jól volt választva, az ebből folyt beszéd 
s az elnyugodottnak boldog emléke csakugyan meg is s i -
rattatja a népet 30 napokig!. A másik szónok t. P a c z a -
l a i József rétfalusi l e lkész ur volt, ki a mulandóságról tar-
tott oratiója s az utána következett szép elbucsuztatójával 
nem kevesb könnyeket csalt ki hallgatói szeméből, mint az 
előtte szónoklott lelkész úr. Síri beszédet S e b e s t y é n Pál 
s. lelkész úr mondott. Ezek beszédei és szép éneklések 
mellett adtuk át a megboldogultat ős anyánknak, a földnek. 
Halálán keseregnek : gyászos özvegye t. Somogyi Zsófia 
asszony egy árvájával, Jankával; jó barátai és e he lység-
nek pásztor nélküli juhai. — Adjon Isten a gyászlók sz í -
vére vigasztalás balzsamát és a boldogultnak csendes nyu-
ga lmat ! ! ! K u l i f a i E l e k , 

academicus rektor. 

R É G I S É G . 

A visitátor, minekutána elvégezte a visitatiót, szólhat 
ilyenformán : 

I. A prédikátornak. 
Tiszt, uram, az úrban kedves atyámfia! — Felmen-

vén a mi urunk Jézus Krisztus mennybe és elhagyván e v i -
lágot, nem hagyta el az anyaszentegyházat, hanem vele 
vagyon azzal minden napokon e világ végezetéig, a mint 
megígérte Máté 28 : 20. Yele vagyon az anyaszentegyház-
zal az ő szent lelke és igéje által. Szent lelkét adta a h í -
veknek szivekbe, igéjét az ö szolgáinak szájokba, — hogy 
igy a hit a hallásból lenne, a hallás az Isten igéjéből. Mert 
mi módon hinnének abban, a ki felöl nem hallanának, ini 
módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Róm. 1 0 : 14, 
17. E v é g r e : adott az ekklézsiának némelyeket apostolo-
kat, némelyeket evangyélistákat; adott pásztorokat és dok-
torokat is, a szenteknek egy tesibe való kötöztetésekre, a 
szolgálatnak munkájára, a Krisztus testének építésére, mely 
az ekklézsia. 

Most ebben az időben kegyelmedet adta a főpásztor 
ennek a gyülekezetnek doktorul és lelkipásztorul, — k e -
gyelmedet küldötte a főgazda ebbe az ö szőlejébe és szántó-
földébe, hogy itt munkálkodjon. Eredj el fiam, munkáikod-



jál az én szőlőmben. Málé 2 1 : 28. Hogy plántáljon Pállal 
és öntözzön Apollóssal 1 kor: 37 6. — Hogy gyomláljon, 
rontson, törjön, építsen Jeremiással. 1 : 10. Hogy kiáltson 
tele torokkal és meg ne szűnjön, emelje fel szavát mint a 
hangos trombita. Mondja meg az Isten népének bűnét és a 
Jákób házának az ö hamisságukat. Esai 5 8 : 1. Egy szóval 
kegyelmed ebben a gyülekezetben az Istennek szolgája, a 
Krisztusnak követe, az Isten titkainak sáfára. A Krisztus 
képében járunk ebben a követségben. 2 kor. 5 : 20. Ugy 
Ítéljen mi felölünk az ember, mint Krisztusnak szolgái felöl 
és az Isten titkainak sáfári felöl. 1 kor. 4 : 1. De utána veti 
a sz. apostol v. 2 . : A sáfárokban pedig ez kívántatik, hogy 
mindenben hivnek találtassák. 

Tiszt, uram ! Az ekklézsia legdrágább jószága Isten-
nek az ég alatt, — legkedvesebb kincse és öröksége e föl-
dön. Az ekklézsiáért teremtette az Isten a mennyet és a 
földet. Az ekklézsiának számára készített az egekben tö-
kéletes boldogsággal és örök dicsőséggel teljes mennyorszá-
got, hogy jövendőben bevigye abba az ekklézsiának igaz 
tagjait, a választottakat. — Az ekklézsiáért tartja fen az 
Isten ezt a világot a teremtésnek idejétől fogva eddig, e t -
től fogva az ítélet napjáig. Egy szóval az Isten tulajdon v é -
rén váltotta meg az anyaszentegyházat, a mint régenten 
sz. Pál apostol mondotta az efézusbeli gyülekezet véneinek 
és én is mostan a sz. apostol után mondom kegyelmeteknek. 

A n. n. ekklézsia (nevezve meg itt a senior az e k -
klézsiát, melyet akkor visitál) egy része Istennek az égben 
győzedelmeskedő és még részszerint e földön vitézkedő 
anyaszentegyházának; — egy része közelebb (ha népes az 
ekklézsia, adja hozzá), még pedig nevezetes része a tövisek 
közé tétetett és kiváltképen ebben az időben óh mennyi és 
micsoda kísértetekkel küzködő magyar reformáta ekklézsiá-
nak! — Ott vagyon a n. n. ekklézsia az Isten mindentudó-
ságának és kegyelmes gondviselésének vigyázó szemei 
előtt a magyarországi reformáta ekklézsiának planumában, 
mappájában és katalógusában. Vannak ebben az ekklézsiá-
ban az Istennek hívei, fiai, leányai, — vannak a Krisztus-
nak tanítványai, juhai, gyenge bárányai, kiket az evangyé-
liomnak prédikáltatása, a sákramentomoknak kiszolgálta-
tása és a sz. léleknek ezeknek az idvességnek külső e s z -
közeivel együttjáró munkálkodása által készitget naponkint 
a maga dicsőséges országára. Olyan drága lelkek ezek, 
kikért az ő életét letette, vérét kiontotta a juhoknak örök 
testamentom szerint való nagy pásztora. 

íme atyámfia ! az Isten ezt az ö drága kincsét és örök-
ségét, a Jézus Krisztus ezeket az ö tanitványit, juhait és 
bárányait a te vigyázásodra, legeltetésedre és pásztorsá-
god alá bízta. Hidd el kedves atyámfia, hogy ha egy ezek 
közül a juhok és bárányok közül elvesz a te henyeséged, 
gondviseletlenséged és vigyázatlanságod miatt: az Isten a 
te kezedből keresi annak az ö vérét a mint, megmondotta 
Ézék. 3 : 17, 18. — mondja el a senior az írásbeli helyet. 

Viselj azért gondot te magadra és erre a nyájra, me-
lyen a sz. lélek vigyázóvá tett tégedet. Légy az Isten tit-
kainak hűséges sáfára, hogy megadjad ennek az Isten c se -

lédének, házanépének lelki eledelét az ő idejében. Táplál-
jad azért a Krisztusban a gyermekeket az Isten beszédének 
tiszta tejével, — a tökéletesebbeket pedig az idvesség tu-
dományának erösebb eledelével. Prédikáljad az igét, légy 
rajta mind alkalmatos mind alkalmatlan időben, feddődjél, 
dorgálódjál, intsd a hallgatókat, de meglásd, hogy ez min-
den szelídséggel és tudománynyal legyen. 2. Tim. 4 : 2. 
Igyekezzed te magadat Isten előtt jóvá hagyatott munkás-
nak állitani, igazán hasogatván az igazságnak beszédit. 2. 
Tim. 2 : 15. Hogy mikor megjelenendik ama pásztoroknak 
fejedelme, elvehessed az ö kezéből a dicsőségnek fonnyad-
hatatlan koronáját. 1. Pét. 5 : 4. 

(Vége köv.) 

ADAKOZÁS. 
A máramaros-szigethi ref. egyház számára küldött 

főtisztelendő Kriza János, erdélyi unitárius superinten-
dens űr 40 frt 40 kr o. é. 

A pitesti templom javára Komáromi Dániel gymn. 
tanár űr, gyűjtött és beküldött 22 frt 40 kr o. é. 

A t. gyűjtő űr ohajtásához képest itt közöljük az ada-
kozók névsorát. — Komáromi Dániel 50 kr. Vörös Zsig-
mond 1 frt. Dűzs József 1 frt. Tóth János 1 frt. Oláh Fe -
renc 50 kr. Teski István 1 frt. Zsarkó Ferenc 20 kr. Kristó 
Lajos 1 frt. Papy Sámuel 1 frt. Szabó István 1 frt 10 kr. 
Kotormány István 1 frt. Cs. Hódi János 2 frt. Erdős János 
50 kr. Rózsa János 10 kr. Szentandrási Pál 10 kr. Csáki 
Sámuel 2 frt. Arany Péter 1 frt. Varga Pál 10 kr. Szabó 
Mihály 60 kr. Csenki András 1 frt. Tóth József 20 kr. Asz -
talos Péter 20 kr. Lőkös János 10 kr. Dóda Sámuel 20 kr. 
Nagy Bálint 20 kr. Karasz János 50 kr. Técsi József 10 kr. 
Kis Mihály 20 kr. Bán Tamás 10 k. Mónus András 20 kr. 
Török Bálint 20 kr. N. Szabó Pál 1 frt. Lenárt János 50 kr. 
Szügyi Dániel 20 kr. Varga János 20 kr. Török János 20 
kr. Kis Márton 20 kr. Kusztós Lajos 20 kr. Futó Mihály 
1 forint. 

Ugyancsak Czelder Márton űr missiója segélyezésére, 
tiszadobi lelkész t. Bagdi Sándor űr, Benedek Lajos espe-
res űr által küldött 1 frt 70 krt. Szerk. 

Az evang. egyetemes egyházi gyámintézet részéről, 
Székács József úr, annak elnöke, alulirtnak átadott: A tá-
lyai ref. gyülekezet számára 30 frt. A mármaroH-szigethi 
ref. gyülekezet javára 115 frt 4 8 % krt, A vadászi ref. egy-
ház részére 93 frt 62 krt. A dorogi ref. ekklézsia fö l segé-
lésére 20 frt. Az abrudbányai ref. gyülekezet javára 20 
frt. Az egri ref. templom építésére 20 frt. A havasalföldi 
missio gyámolitására 20 frt. Ugyan e végre a gyámintézet 
bányakerületi ágától 14 frtot. 

A kitett összegeket az illető egyh, gyülekezetek, az 
elnökség által kiállítandó nyugta mellett, alulirttól átvehetik. 

Török Pál. 
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Alólirottnál megjelent; 

A B C és OLVASÓKÖNYV. 
Ág. hitv. evang. elemi iskolák számára 

Szerkesztette 

R I M L E B KÁROLY. 
8. rét. 83 1. Ára kemény kötésben 20 kr. o. é. 

TARTALMA: 
Elemi rész: A B C. Betüzés, Szemléleti tárgyak. 
Olvasmányok : (12) Bibliai történetek. (30) Szentirási alapmondatok és egyházi énekek 

(10) Imádságok. A tiz parancsolat. A keresztyén hitágazatok. Az egyszeregy. Szépirási minták. 
Á közeledő iskolai év kezdetével bátor vagyok a protestáns egyházi községek tiszt, lelkészeinek 
tanitóinak ezen célszerű és hasznos könyvet szives figyelmükbe ajánlani. Minden 10 példány 
után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem. PFEIFER FERDINÁND. 

nemzeti könyvkereskedése Pesten, Teleky (szervitatér-) sarkán a „fehér hajó"-val szemében 

Pályázat nevelönöi állomásra. 
A maros-vásárhelyi helv. hitv. egyháznak jövő 1862-dik év január hava 2-kán megnyi-

tandó ,,Felső két osztályú leányiskolája'4 mellett a nevelőnői állomás betöltendő lévén, minden nőkT 
kik e felső leányiskola vezetését elnyerni akarják, pályázatra felhivatnak. 

A nevelőnő kötelessége leend: 
a) A felső leányiskola mindkét osztályainak összes működését naponként délelőtt 4 és 

délután 3 órán, kivéve az ünnep és vásáros napokat, saját felelőssége alatt vezetni. — Az oktatásban 
segédkezik egy férfi tanitó, kinek közreműködésével a következő tárgyak tanitandók: 1-ször az l - ső 
osztályban a magyar nyelvtan (inkább gyakorlatilag: helyesirás, olvasás, fogalmazás), b) Természet-
tan. c) xiltalános földrajz, d) Világ- és hazai történet, c) Számtan, f) Szépírás. 

A II-dik osztályban, mely egy év múlva az l-ső osztályt végzettekből alakulna: Számtan. 
Helyesirás. Fogalmazás magyarul. Történelein s ezzel kapcsolatban Földirat. 

b) Kötelessége oktatni mindkét osztályúakat a női legszükségesebb munkákban, u. íru 
varrás, liimzés, kötés, liorgolás, stb.; a II-dik osztálybelieket megismertetni a háztartás, 
gazdasszonyság egész körére vonatkoxó teendőkkel, s eló'késziteni őket általán női szép hivatásukra. 

A vallás- és énektanítás egyházunk egyik lelkésze s egyik énekvezetője feladata leend. 
A nevelőnő évi fizetése: l) szabad szállás, 2) 600 frt. o. é. készpénz, 3) harminc 

erdélyi kis (16.kupás) véka tiszta és husz véka elegybuza, 4) tűzfára50 frt, o. é., miből a tanszoba is 
fűtendő. 

A segédtanitó fizetése 300 ft. o. é. 
A nevelőnő és tanitó, fizetéseiket közvetlenül az egyház pénztárából veszik és a növendé-

kektől semmi dijt nem követelhetnek. 
A pályázni kivánók csak protestáns vallásnak lehetnek, kik között elönynyel birandnak má-

sok felett a férjes nok, kiknek férjeik a fenn elősorolt tárgyak tanítására képesek. 
Jelentkezhetési határidő folyó évi november 15-ke, a meddig a pályázó nők kellő okira-

tokkal, különösen gyakorlati készségüket és sikeres működésüket tanusitó bizonyítványokkal fel-
szerelt folyamodványaikat egyházi gondnok Péteri Ádám úrhoz beküldeni kéretnek. 

Kelt Maros-Vásárhelyen, sept. 22-én 1861. 
A helv. hitv. egyházmegye nevében. 

Szathmári József j egyző . 
(1 — 3) Petri Ádám, egyházi gondnok. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 
f r 

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

A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : 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. 

SUCCESSIO ES KÉPVISELET AZ ERDÉLYI EVANG. REF. 

SUPERINTENDENTIÁBAN. 

(Folytatás.) 

5. §. 

A széki egyházvidék 1844 . évi mart. 2 7 - é n M. Déé-

sen tartatott rész le tes zsinatának actáiból 

Jegyzőkönyvi kivonat. 

Két rendben, t. i. 1 8 3 6 - b a n martius 22 -rö l és 1842 . 
mártius 15-röl megtalálta volt részletes zsinatunk a főtiszt, 
generál is sz. synodust az iránti alázatos fe l terjesztésével , 
h o g y az 1 8 2 9 - d i k évben S. Sz. Györgyön tartatott gen . sz. 
synodus határozása által a kerületi papságnak a maga j e g y -
zőire és esperese ire nézve törvény szerint mindaddig g y a -
korlott szabad választási jogában lett nagy megszorítása 
megszünte t te tvén , fenálló törvényeink továbbra is e r e -
jűkben megliagyattassanak, kinyilatkoztatván mindkét a lka-
lommal, hogy szabad választási jogunk tetemes sérelmének 
e leven érzése mellett is, a mélyen tisztelt felhozott gen . sz. 
synodus és azt jóvá hagyó m. föconsistorium határozatával 
szembe te t t l egesen fellépni, sem az i l l endőségge l sem a 
törvényes függésnek és tiszteletnek tartozó köte lességéve l 
m e g e g y e z ő n e k nem találta, kénytelenek voltunk mindkét 
rendben az érintett rendszabályok szerint tenni. Vidéki 
j e g y z ő n k n e k nem választását, mely azok által a kerületi 
papság kezéből merőben kivétetett, hanem csak kijelölését, 
candidatioját, várván és remélvén a haladó időnek lekétől , 
h o g y a hosszas álomban szunyadozó papság elnyomatott 
jogainak érzésére lassanként fe lébredve, a sérelmek fe l ter-
jesztésének utján is, törvényes jogainak gyakorlásához a 
szabad választásnak árnyékától a valósághoz v i s szatér -
hetni eljövend az időnek te l jessége. — Mely Ket rendbeli 
alázatos felterjesztéseink a tartozó e n g e d e l m e s s é g g e l 
páros mély tiszteletnek s törvényeinkbe vetett rendithetlen 
bizalomnak minél tisztább érzéséből eredtenek, annál s z o -
moritóbb az a kedvetlen körülmény, hogy a j e g y z ő i m e g -
erősítésen és fe lesketésen kivül mindkét említett alázatos 
fölirataink válaszra, vagy csak f igyelemre sem méltattanak. 

Ugyanazért mindkét érdeklett feliratainkat j egyzőkönyv i 
kivonatban idemellékelve, alázatos tisztelettel kérjük a f ő -
tiszt. gen. szt. synodust, méltóztasson figyelmét e g y h á z v i -
dékünknek érdeklett felirataira s más akármikor e tárgy-
ban — mindenkor tisztelettel teendő felterjesztéseinkre és 
kérésünkre annyival is inkább kiterjeszteni és azokat v á -
lasz nélkül el nem utasítani, mivel azt nem csak testületek, 
de e g y e s személyek is magán kérelmeikre nézve j o g g a l 
követelhetik. 

Egyszersmind bátorkodunk a notariusi successio é s 
választás iránt nézeteinket ezúttal bővebben is alázatos 
tisztelettel felterjeszteni a következendőkben : 

Anyaszentegyházunk történetei bizonyítják, h o g y a 
86. és 90. canonok, melyek az espereseket és püspököket 
választatni rendelik, valamint az Apr. Cons. I. R. I . Tit. 9. 
Art. is, mely hasonlólag püspökválasztásról szól , v a l ó s á -
gos élő törvények voltanak és azok szerint történt mind az 
espereseknek, mind a püspököknek e g y e n e s és szabad v á -
lasztásük, és p e d i g : 

1 - s z ö r . A püspökök a szerint választódtak az 1 7 2 6 -
dik esztendeig , a mikor a mlgos föconsistorium b izonyos 
követjei által arra kérte a gener. szt. synodust , h o g y a 
nehéz időkre nézve ennekutánna olyan gener . nótáriust 
i gyekezzen választani, hogy mikor aztán a püspökség v á l -
tozik, akkor minden választás nélkül a püspökségbe b e -
állittathassék. Mely javaslását a föconsistoriumnak a gener . 
synodus helybenhagyta és a je lenvaló időre nézve ( 1 7 2 6 -
ban) igen helyesnek Ítélte Azt pedig hozzátette, hogy a 
mostani gener . nótárius, változván a püspökség, kezdje a 
successiot . Ha pedig Isten jobb időket ád érni, akkor a régi 
mód és szokás a püspökválasztásban helyreáll ittassék és 
megtartassák. Smirnai Polycarpus pag. 1 6 9 — 1 7 0 . A nehéz 
idők mind tartottak a 18-d ik századnak utolsó t izedéig , 
sőt nehezedtek annyira, hogy a synodusnak tartása is k ü -
lönös királyi pnfffiítelem Jiiz-aró/eo n l̂L.ü.1 najn PJlffedtetett 
meg. Az egyház i igazgatás a papság kezéből e g é s z e n k i -
vétetett, és az egyházi törvények csaknem árnyékká lettek, 
mig az 1 7 9 1 - b e l i 32-d ik törvényezikk által minden vallásos 
felekezetek törvényes i té lö-székei és tiszthatóságai magok 
régi törvényes és diplomaticai állásukba országosan v i s s z a -

helyeztetődnek. És hogy ez a most nevezett t ö r v é ^ f é | 



lóságos élő törvény, és gyakorlatban van : az kétségbehoz-
hatlan. Ezeknek a nehéz időknek szükségei szülték azt, 
hogy a gener. synodusok is canon szerinti alakban egybe 
nem gyűlhettek, néhány esperesek és professorok két három 
világi főrendekkel, főcuratorokkal tettek mindent, a mit 
tehettek közgyűléseken, és azokon kivül, a papság pedig 
több mint félszázad alatt jogainak gyakorlásától elzárva 
mély álomba merült annyira, hogy a felhozott 1791-beli 
törvény sem tudta jogainak érzésére felserkenteni. Igy 
perdurált a suceessio, mert perdurált a gener. synodusnak 
is azon személyzete, melyet a canon szerinti gener. syno-
dus helyébe, mondhatni, merőben csak oíficialisokból surro-
galt a nehéz időknek szüksége, s csak a synodusi Convocato-
riának compellatiojából látja a kerületi papság, hogy a 93-ik 
canon szerinti gyűlésre hivatnak meg az esperesek, notá-
riusok és assessorok; de valósággal csak a két első hiva-
taloskodóknak, kik nagyobbára a gener. synodus tagjaitól 
nyerik hivatalukat, adatik szék és szózat. Az assessorokpe-
dig, kik a kerületi papságnak tiszta szabad választásánál 
fogva képviselői lehetnének, vagy merőben kirekesztődnek, 
vagy ha olykor meghallgattatnak is, kik megjelentek, de 
eldöntő szózatolásra nem bocsáttatnak a 93. canonnak 
ezen tiszta szavai el lenére: ,,Episcopus convocatis ( e t e m -
plo) secum in consistorium senioribus ac asscssoribus, 
causas appellatas ac transmissas revideat, collectisque eórum 
votis ac vocibus, cominunem omnium vei saltem partis po-
tioris sententiam pronunciat." 

Igy esperesek és notáriusok gyűlésévé alakíttatván 
által a gen. synodus, mit bizonyít az is, hogy ezeknek meg 
nem jelenhetése esetében küldött követei a tractusoknak 
nem másként soroztainak a gener. synodus tagjai közé, 
hanem mint esperesi vagy notariusi képek. Ezen rendsze-
rezés lelkéből önként folyt az, hogy az 1829-dik évben 
S. Szt. Györgyön a mlgos főconsistoriumnak azon ébresztő 
felszólítására, ha nem volna e jó a nehéz időnek kiderülté-
vel visszatérni a törvényekhez s a suceessio megszünteté-
sével az egyenes és szabad választást visszaállítani mind 
az esperesekre, mind a püspökökre nézve ? a gener. sy -
nodus minden lehető erősségeket a suceessio üdvös volta 
melleit felhozván, a gener. és tractualis notariusoknak már 
század óta megállított és szokásba volt immediata suc-
cessiojokat, mint a felirat szavai mondják, papi statusunk 
állapotjához, környülállásához és szükségeihez képest igen 
salutare institutumnak tapasztalván, annak folyó állapot-
ban való meghagyalását továbbra is kívánja s oltalmaztatá-
sát a mlgos föconsistoriumtól is alázatos tisztelettel 
kérje. 

Szintoly önként folyó azon rendszerezés lelkéből az 
is, hogy azok az egyházi vidékek is, melyek esperesi vá-
lasztási jogukról le nem mondva, azt mindazon ideig- gya-
Korolták, azoktól is a szabad választási jog elvétetni hatá-
roztassék; a minthogy Nro eiusdem prolocolli synodalis 
10. sz. udvarhelyi vidék officialissai egy normativum 
plánumot adtak be az iránt, hogy a netalán következett vagy 
következhető némely rendetlenségeknek elkerülése végett 
a most (1829 . ) szokásban levő választások módján bizo-

. . . - vj 

nyos czélirányos jobbítás és változtatás tétetödjék, és 
pedig : 

a) A tractualis notariusokra nézve a fraternitásnak 
határtalan választásbeli jussa azon rendszabással korlá-
toztassék, hogy a választási joggal bíró t. papok és tractua-
lis curatorok egyenkint nem egy hanem három individu-
umokat válaszszanak, s megesvén a választás, canditatio, a 
főtiszt, püspök úrhoz a többséget nyert három candidatu-
sok felküldessenek, kiknek aetassa, felszenteltetésök ideje 
és calculussa stb. iránt magát tudósíttatván, terjessze a 
gener. synodus eleibe, s a kit a három közül a gener. s y -
nodus tagjai alkalmasabbnak Ítélnek, az confirmáltassék 
jegyzőnek, s apertúra esetében választás nélkül az legyen 
successionái fogva esperes. 

b~) A generális notariusra nézve pedig a mltgs fö -
consistorium állal felteendő candidatusok közül a gener. 
synodus válaszszon immediata successio-\al a püspökségre 
gener. nótáriust. A minthogy ezen plánum, mely a gener. 
notáriusságra nézve már azelőtt tiz esztendőkkel kicsin 
változtatással gyakorlásba jött, a gen. synodustól hely-
benhagyatolt és elfogadtatott. A gener. synodusi j e g y z ő -
könyv idézett száma szerint, melynek jóváhagyása iránt a 
mltgos főconsistorium a maga levelét 1830-ban a dévai 
gener. synodusra leküldötte a tractualis notariusokra nézve 
változtatás nélkül, a szilágy-szolnoki egyházvidék mind-
azonáltal az 1829-ben is megerősített usussában az espe-
resi választásra nézve meghagyatván Nro prot. synodus 29. 
az 1830. sub e; — a gener. nótáriusra nézve módosítással, 
melyből következtek a külső és belső rend között a candi-
datio feletti kedvetlen súrlódások, melyek mint a l egköze -
lebbi időnek tényei 1830. Déván tartatott gener. synodus 
jegyzőkönyvéből s részint világ elibe bocsátott iratokból is 
esmeretesek lévén, azoknak elősorolását szükségfelettinek 
tartván, sérelmeinket általánosan erre nézve abban vagyunk 
bátrak nyilvánítani, hogy mind ezek nem a canon szerint 
alakult gener. szt. synodus által és anélkül tétettek szorító 
rendszabályokká, hogy azokra nézve egyházvidékenként a 
papság, kinek törvényszerinli szabad választási jogának e l -
idegenítése felett folyt a tractatus, csak bár megkérdezte-
tett, kihallgattatolt volna; s tudta nélkül elidegenített jogait, 
midőn kérés utján visszaköveteli, alázatos és törvényben 
gyökerező felterjesztései figyelemre és válaszra sem mél-
tatnak azok által, a kik magokat a papság és egész anya-
szentegyház képviselőinek tekintve, jogosítva gondolják ma-
gokat de nobis sine nobis judicare. 

2-or. A tractualis notáriusi választásokat a mi il-
leti : Canonainkban s egyházi alkotmányunk történetében a 
jegyzők seholsem láttatnak a fraternitas több tagjai felett 
megkülönböztetőleg kiemelve, s a legrégibb Convocato-
riáknak megszólításában is tudtunkra nem említtetnek, 
csak az ujabb általunk tudva nem levő idők óta. A 93. Ca-
non is a gener. synodusnak döntő szózattal bíró tagjai 
közt a jegyzőkről nem emlékezik, hanem a püspök, espe-
resek, assessorok, söl az egész canonok rendében általá-
nosan csak ennyiben említtetnek a 29-ik Canonban : „Nó-
tárius in protocollum ecclesiae accurate consignet;" 9 3 -



ban : „Nótárius universitatis protocollo ecclesiae fideliter in -
scribat." S annálfogva azoknak választása módjáról egész 
életig, vagy csak ideig tartó hivatalukról, annyival kevésbbé 
successiojokról sehol legkissebb nyom is nem találtatik. E 
mellett hogy az 1726. évi gener. synodusban telt ajánlása 
a mltgos fÖconsistoriumnak a gener. notáriusi ideiglenes 
successiora nézve a tractualis jegyzőket nem is tárgyalta, 
az első pont alatt felhozott adatból tisztán látszik. Azonban, 
hogy a nehéz idők miatt némely vidékekben a gener. nó-
táriusok példájára a tractualis notáriusok is succedálhat-
nak, arról tiszta általános tudásunk nem lévén, azt tagadni 
nem akarjuk; de egyházi vidékünk részéről j egyzököny-
veinkre hivatkozva nyiltan merjük állítani, hogy az 1829-
diki gener. szt. synodus feliratának azon kifejezése, mintha 
már egy század óta a tractualis nótáriusoknak az esperes-
ségre mindenkor immediata successiojok lett volna, e g y -
házi vidékeinknek százados, söt két százados usussával s 
törvényes gyakorlatával épen nem egyeztethető. Ugyanis 
az 1720. előtti időket, melyekben a successio bizonyosan 
nem létezett, nem is említve, jegyzökönyveink nyomán bát-
ran merjük állítani, hogy 1726 óta is a jelen századig suc-
cessióról szó sem volt. Mind az esperesek, mind a notáriu-
sok szabadon választattak és mikor esperessé is lett a nó -
tárius, szabad választás utján érte el azt; söt mutat j e g y -
zökönyvünk esetet arra, hogy a nótárius nem választatott 
meg. Tanúbizonyságul felhozzuk jegyzökönyvünk tartal-
mát, u. m. 1724-ben mart. 15-én esperesnek választatik 
Margitai P. János, ki meghalt 1754-ben, 30 évig vivén 
hivatalát: ugyan 1724. az irt napon nótáriusnak választatik 
Galambfalvi György. 

1754-ben mart. 13-án Ráskai Sámuel nótáriusnak 
választatik; successióról szó sincs. 

1755. eperesnek választatik Tágoni Aranka György; 
ekkor a nótárius nótáriusnak marad. 

1767. Széken tartatott partialis synoduson Ráskai Sá-
muel esperesnek választatik s fel is eskedtetik. 

1768-ban nótáriusnak választatik Szathmári György, 
a ki 1773. esperesnek választatván, ad confirmandum felje-
lentetik. Ugyancsak 

1773. nótáriusnak választatott Szathmári János és 
fel is eskedtetett. 

1778. Sz. Simoni János nótáriusnak választatott és 
mindjárt feleskedtetett. 

1779. Sz. Simoni János esperesnek választatott és in-
troducáltatott. Ugyanakkor Papolczi János nótáriusnak, 
és feleskedtetett. 

1786-ban nótáriusnak választatott Miskolczi József. 
— Prosenior lett 1791-ben választás utján püspöki he ly -
benhagyással. 

1791-ben nótáriusnak választatott Szilágyi Mihály. 
1793-ban mart. 20-án megválasztatik nótáriusnak 

Török István — püspök Eperjesi Zsigmond által confir-
máltatik és feleskedtetik máj. 28-án. 

1798-ban 18. decembris proseniornak neveztetik Tö-
rök István püspök Abacs János által, és substituáltatik 
jegyzőnek Erdei Sámuel. 

1799. mart. 12-én nótáriusnak választatik Erdei Sá-
muel és püspök Abacs János által confirmáltatik. 1816-ban 
proseniornak neveztetik ki, és 1817-ben esperessé f e l e s -
kedtetik a gener. szt synoduson. 

1816-ban nótáriussá választatik Boros György. 
1825-ben. A püspök Bodola János által candidált 

három egyének közül proseniornak — esperesnek válasz-
tatik Török István — Ugyanakkor nótáriusnak három can-
ditatusok közül Szathmári Sámuel. 

Melyekből világos, hogy az 1829-iki évi rendszabály 
előtt egyházvidékünk maga szabad választási jogát mind a 
notáriusok mind az esperesekre nézve folytonosan gyako-
rolta, a törvényeinkben idegen plántának — a candidatio-
nak csírázását, életbe lépését az 1829- ik évhez közeledő 
időben tapasztalta, de egyenes successiót sehol sem e s -
inert, mit eléggé bizonyít csak az egy Ráskai Sámuel pél-
dája is, ki bárha nótárius — még pedig munkáiból Ítélve 
kitűnő jegyző volt — nem ötet, hanem Tágoni A. Györ-
gyöt — ki később püspök lett, választotta egyenesen espe-
resnek, de azért az alkalmas férfiakat nem mellőzte, hanem 
a jegyzői hivatalból szabad választás által esperesi székre 
emelte, mit megtett 1755-ben elmellözött derék Ráskai Sá-
muelre nézve is 1767-ben. Egyszersmind választott j e g y -
zőinek felesketését, mint azt minden törvényszékek teszik, 
magának tartotta és gyakorlotta mindaddig, mig az 1829-iki 

határozás, mely ellen mindétig reclamált, kezeit meg nem 
kötötte. 

Nem is látja vidéki zsinatunk határtalannak a szabad 
választási jogát a fraternitásnak az esperesre nézve, mint 
az udvarhelyi officialisok által projectált és a szabad vá-
lasztást merőben elnyomó — s a canonainkban esmeretlen 
candidatióra vezérlő planumban iratik; midőn a 86-ik Ca-
non tisztán kiteszi: ,,Non nesciente nec inprobante epi-
scopo, senioribus quoque aliis haud dissentientibus." Mely 
kifejezés a részrehajlás és az érdemetlennek factio ál-
tali felemelésére nézve teljes bátorságú és törvényes kor-
iát, s hogy nemcsak nótáriusokat lehet választani espere-
seknek, megtetszik ugyan a 86-ik canonnak ezen szavai-
ból : „Unum quendam ministrum e suis confratribus 

eligere debent." 
Azt sem tudja képzelni vidéki zsinatunk, hogy midőn 

már ma az esperes és notáriuson kivül más assessoroknak 
és papoknak a gener. synoduson való megjelenhetésre 
nézve a canon szerinti köteleztetésök és egyszersmind j o -
guk is meg van szüntetve, honnan esmerhetnék a jegyzői s 
idővel az esperesi hivatalra lehető legalkalmasabb egyéne -
neket a gener. szt. synodus tagjai jobban, mint maga a vi-
déki fraternitas; mert az egyes informáltatásnak szabály 
szerinti megállított módja, valamint mindenütt és minden-
ben nemcsah uUivsum , ug J «* io m inIn Aonlrnr 
biztos barometere, s feltéve, hogy a szabad választással 
olykor visszaélések is történhetnek: ki kezeskedhetik a fe -
löl, hogy annak eltörlésével mindenek ékesen és jó r e n d -
del folynak, s a részrehajlásnak, érdem elmellőzésének és 
a bureaucratiának tágasabb űt nem táratik! Terem konkoly 

a tiszta búzában i s ; de azért nem mondanak le az emberek 
* 



annak termesztéséről, s mélta'n a történetek ítélőszéke 
eleibe állíttatik az a felsőbbség, mely alattvalóinak consti-
tutionalis jogait önkényü korlátolással — mondhatni — el-
veszi , azért, hogy azokkal vissza ne élhessenek. 

Továbbá a S. szt. Györgyi gener. synodus által a 
successio mellett felhozott, de nem törvényen alapult, ha-

nem csak okoskodásból merített minden okoknak megfon-
tolása s méltánylása mellett is, melyek ellen azonban az 
okosság, a tapasztalás sokkal fonlosabb és győző okokat 
tud felhordani — a törvényes igazságból nem látja vidéki 
zsinatunk kifolyhatónak s az alkotmányos élet lelkével m e g -
egyeztethetőnek azt, hogy a jelen idő válaszszon egy meg-
lehet késő időnek tisztviselőket, holott annak szükségeit, 
addig fejlődhető embereinek capacitását tudni előre em-
bernek épen nem adatott, s midőn minden civilizált társa-
ságok magoknak magok szükségeihez, körülményeikhez 
szabadon választandó tisztviselők által lehető igazgatta-
tásra, és igy a hol nincs is, ott is constitutionalis életre 
emelkedni törekednek az idő lelkével; nem lát vidéki zs i -
natunk oly fontos okokat, a melyekért bölcs elődeink által 
alkotott, s mind a protestantismus lelkével, mind a haladó 
idővel épen egyező sarkalatos törvényeinktől ellálani, j o -
gainktól, melyek ha nem volnának irott és biztos törvények 
által megszentesitve, épen életbe léptetni kellene töre-
kednünk: lemondani hasznos, tanácsos, annyival kevésbbé 
szükséges lenne, söt azok mellé visszatérni, s az egyházi 
alkotmányos életnek felelevenítésével a százados tespedés-
böl és elaljasodásból a magunk jogairól is elfeledkezett s 
alászállott tekintetű önállásunkat kiemelni, ugy látszik, az 
idő maga int, s törvényeink serkentenek. 

Végre ezen pontos, illetőleg jogainknak tetemes sé -
relmét látja vidéki zsinatunk abban, hogy a sokszor érdek-
lett rendszabály szerinti notáriusválasztással, inkább mond-
hatni candidatioval, és annak egyenes successiojával, a 
vidéki papság espereseinek és notáriussának választásában 
nem csak korlátoltatik, hanem választási jogától merőben 
elzáródik. Ugyanis 

a) A rendszabály szavai is tisztán mondják : hogy a 
választás i - joggal biró fraternitas tagjai és az inspector 
curátorok külön-külön 3 — 3 individuumot candidáljanak, s 
a candidátusok közt többséget nyertek hárman felkül-
dessenek, és azok közül a főtiszt, püspök a gener. synodus 
tagjaival egyetértve, kit arra legalkalmasabbnak itél, 
confirmáljon — a dévai gener. synodus 29. jegyzőkönyvi 
száma szerint e betű alatt, miszerint a törvényszabta v á -
lasztás helyébe tisztán candidatio van surrrogálva, mely 
egyházi törvényeinkben merőben ismeretlen dolog, és oly 
idegen plánta, mely ki nem irtva, törvény ellenileg életet 
nyerve, keserű gyümölcsöket is teremhet. 

iciiií-rci i«tj«k ellenkezni 
a megszorítást, hogy minden személy 3-ra adja szózatját, 
holott legérdemesebbnek, csak egyet, kit annak tart, j e -
lelhet ki igazán lelkiismeretesen. 

c) Hogy az csak canditatio gyanánt vétetik, mutatja 
az is, hogy a gener. synodus tagjai, mikor tetszik, ujra vo -
xoínak, vagy a szabály szerint is, a melyik tetszik azt, con-

* 
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firmálják és esketik fel, s néhány évek is már esetet mu-
tatnak, midőn nem a több szózattal biró candidatus tétetett 
nótáriusnak. 

d) Az eképen kinevezett notáriushoz többé szava 
nincs a fraternitásnak, hanem az minden további befolyása 
nélkül is a vidéki papságnak esperese lesz, melyből vidéki 
zsinatunk ugy látja, hogy se notáriussát, se annál inkább 
esperessét a fraternitas nem választhatja, hanem választják 
a gen. synodus tagjai maguknak tagtársul és fel is esketik. 
Ebből látja vidéki zsinatunk következni egyenesen : 

e) Hogy a gener. szt. synodus tagjai közt az espe-
resek és notáriusok szoros értelemben véve nem képvise-
lői a kerületi papságnak, mert ha szinte magokat annak 
nevezik is s a viaticumot a kerületi ekklézsiák és papság 
pénztárából veszik is, de utasítás nélkül, a vidékek kihall-
gatása nélkül, magok személyes nézeteik szerint határoz-
nak — mint ez a többször emlegetett 1829 és 1830-diki 
gener. synodusokon a kerületi papság jogainak tetemes 
sérelmével megtörtént, s ekképen gyakoroltatik máig is, 
söt a mire nézve utasítással elláttatott is, olykor annak 
is ellenére, hogy voltanak esetek, s éppen annálfogva ily 
állásában a dolgoknak, — hogy ezután is lehelnek, azt 
tagadni nem lehet, s éppen azért a képviseleti rendszernek 
életbe léptelését a kor kivánatai közt elsőnek és l egsürge-
tőbbnek látja vidéki zsinatunk. 

Ugyanazért alázatos tisztelettel esedezünk a főtiszt, 
püspök ur és gener. szt. synodus előtt, hogy azon hatalom-
nál fogva, melylyel a notáriusi uj választási mód, a candi-
datio és successio szabályoztatott, ide nem értve mindazo-
kat, kik már successioval megválasztva viselik hivatalukat, 
ezutánra nézve azon rendszabálynak megváltoztatásával 
méltóztassék kieszközölni,, hogy a törvény és az idő lelke 
szerint mind a generális, mind a tractualis nótáriusoknak, 
valamint a püspöknek és espereseknek választásuk, nem 
másként, hanem a törvények tiszta értelmében történjék, 
és a törvényekben merőben ismeretlen és csak a közelebbi 
időknek gyakorlásánál fogva behozatott Successio és Can-
didatio eltöröltessenek ; egyházi igazgatásunk mindenekben 
az 1791-dik beli novellaris articulus szerint régi törvényes 
és diplomalicai állásába visszahelyeztetödjék; az ekklé-
zsiai directiokban szükséges újítások és változtatások min-
denekben a XII és C-dik Canon —• ugy az Apr. Const. I. R. 
I. Tit. 3-dik articulussa szerint az egész anyaszentegyház 
kihallgatásával és aképen történjék, a mint canonaink alko-
tásának a praefatioban foglalt históriája mutatja, s azoknál 
fogva a gen. szt. synodus az idő kivánata és a 85-dik ca-
non értelmében képviseleti lehessen. 

6. §. 

A kérdés határozatilag ismét elesett, hirlapilag pedig tü-
zetesen és tüzesen tovább tárgy altatott. 

A széki egyházvidék fentebbi felirata más évben 
Déésen tartatott gener. synoduson tárgyalás alá is véte-
tett. Az egyházmegyének jelenvolt jegyzője férfias bátor-



sággal, törvények iránt tartozó tisztelettel s ragaszkodással 
és a protestáns szabadság buzgó öntudatával védelmezte is 
a felírásban foglalt eszméket mind a világi mind az egyhá-
zi tagok részéről felmerült megtámadások ellen. Azt l e -
hetett volna várni, hogy a jelenvolt hivatalnokok is a ma-
guk egyházmegyéiknek véleményét feltárják, s azokkal 
egyezö leg az egyedül küzdőt oltalmazni s az ügy g y ö z e -
delmét elő fogják mozdítani. Azonban a harc tüzétől 
visszarettenve, vagy saját érdektől visszatartóztatva n é -
melyek hallgattak, mások az ellenkezők táborába mentek 
s volt olyan hivatalnok is, ki magát azzal mentette, hogy 
megyéjének felírását otthon felejtette. Mi volt tehát termé-
szetesebb, mint hogy a széki egyházmegye kérésével épen 
ellenkező határozat keletkezett s ez következőleg a f ö e g y -
háztanács által is helybenhagyatott. 

Mindkét felsőbb helyen egyértelmű vala ugyan a 
határozat; de mivel az egyházvidékek ily fontos kérdés-
ben kihallgatva nem voltak, egyenesen a föegyháztanács-
hoz intézett felterjesztéseikben fájdalmasan fel is szólaltak. 
Ezek között a szilágysági és sepsi tractusok feliratai külö-
nösen kedvetlen fogadtatásban részesültek, sőt az Erdélyi 
Hiradó szerkesztője is, mint egy augur a pontifex maximus 
intésére rosz jeleket látva, 1845. 80 -d ik számában figyel-
meztetni kívánta a papságot: „Mire vezet azon viszálkodás, 
mely szerint conservativ álarc és püspöki szabad választás 
örve alatt az egyházi főtanács kijelölése jogának m e g -
semmisítése s papi democratia behozatala céloztatik s ez 
állal az úgynevezett Conservativ urak valamint a papságot 
kedvetlen surlódábsa hozzák az egyházi főtanácsosai, ugy 
a rend és a fenálló intézvények fölforgatásával a kormány 
előtt is nem kedves dolgot mívelnek." 

Ezen 1845- ik évben a kolozsvári két hírlap m e g c s e -
rélt szereppel uj sorozatát kezdi meg hírlapi cikkjeinek. Az 
Erdélyi Hiradó „Ref. püspöki successio" cím alatti 91, 92 
és 93. számjaiban és épen maga a szerkesztő még egyszer 
kötelességének tartotta a papságot fölvilágitani, miként tév-
utakon jár s cselekedetei nemcsak törvényellenesek, de ha 
még sem szűnik meg nyugtalankodni, mozgalmai az e g y -
házra, nevezetesen a papságra veszélyt hoznak. Ez a tex -
tussá az idézett cikkeknek, melyek együttvéve, kivált már 
ma silány praedicatiová törpültek. Az I. részében ugyanis 
azt akarja megmutatni, hogy a ref. püspöki successio tör-

Nagyot mondani akaró szavak a kis szerkesztői jegyzés-
ben ; de a melyek a papságnak ezen kérdés körüli e l -
járására teljességgel nem illettek. A kormány kedvet-
lenségétől pedig épen nem tarthatott a papság; már az 
1836-ban 1239, udvari sz. alatt leérkezett püspöki 
megerősítésből tudta a fejedelmi nézetet: Fraofatum J. 
A. in munere superintendentis non ideo confirmatum 
esse, quasi necessario ac immediate gener. nótárius 
in superintendentiam succedere deberet. Megértette 
a szerkesztő maga 7 év múlva 1852. 10,952. szám 
alatti kormányrendeletből azt is, hogy ezen successio 
theoridja törvénytelennek neveztetett és kimondatott, 
hogy a kormány a successiót helyeselni nem kívánja. 

vényes, mert a gener. synodus is elfogadta az egyházi f ő -
tanács ezt illető ajánlatát 1726. (természetesen nem em-
lítve, minő kikötéssel: mig Isten jobb időket ad), és már a 
hosszú gyakorlat által is törvénynyé vált, s a 90- ik canont 
is eltörölte. A második részben azt teszi fel: „ h o g y a suc-
cessio eltörlése szt. vallásunkra s magára a papságra nézve 
is veszélyes ." Azonban nincs egyéb benne, mint az e g y -
házi főtanács kijelölési joga csonkításának féltése, mely 
maga után következtetné a patronuso"knak a papságtóli e l -
idegenülését. Megismeri ugyan, hogy az idővel lehet és 
kell is előmenni, s mikor a kor valamely reformot m e g é r -
lel, könnyű azt életbe léptetni; de ezen egyetlen korszerű 
nyilvánítása után kedvetlen megjegyzéssel tér ki némely 
székely egyházvidékeknek részint tettlegesen létre hozott, 
részint megkísértett újításaira, milyenek : ,,képviseleti rend-
szer behozatala, a közzsinatra küldendő követek utasitás-
sali ellátása, az egyházmegye i esperesek s több hivatal-
nokok és székező bíráknak bizonyos időszakonkénti szabad 
választás utjáni megújítása, az iskolamestereknek adott sza-
vazatjog, az egyházmegyei gondnokoknak kijelölés — s a 
kerületi jegyzőnek esperességre való successio nélküli vá-
lasztása" stb., melyek közül sok más gyakorlatba is v é -
tetett. * ) 

A successionak ezen gyenge oltalmazását mege lőz -
ték volt a Mult és Jelen 84, 85 és 86. számú cikkei, melyek-
ben a sepsi és szi lágysági egyházmegyéknek a déési eljá-
rás elleni élénk felszólalásai jelentek vala meg. Mivel pe-
dig a Successio mint nemcsak a protestantismus sze l l emé-
vel s általában egyházunk igazgatásával más országokban 
is, hanem mint különösön canonainkkal s polgári törvé-
nyeinkkel is ellenkező abusus naponkint mindinkább f e l -
tűnni kezdett, s a védelmére megjelent cikkek is csak a 
közmondatot igazolták: causa mala patrocinio fit pejor: 
végre megjelent az Erdélyi Hiradó Nemzeti Társalkodójá-
nak 63. számában e g y komolyabb cikk, mely a cimjében 
felvett themát:" az erdélyi ref egyházban az egyházijegyzök 
successiója nem abusus1-1, sok idézésekkel , de mesterkélt k ö -
vetkeztetésekkel igyekezett megfejteni. A nevezett cikk 
legelébb is ezen tételt állította fe l : „a 86. canont, mely az 
esperesek, és a 90-iket, mely a püspök választásáról szól, az 
egyházi főtanács és közzsinat 1726-be l i határozata, mint 

* ) Az utolsó állitásnak nem nagy bizonyságára szolgál a 
legközelebbi eset, mely szerint az egyik székely egy-
házmegyében ürességbe jött esperesi széket a trac-
tualis jegyző minden haladási eszmékkel teljes b e -
széde és a t. papság minden figyelmeztetése dacára is 
csak amúgy successio utján elfoglalta s igy erősítette 
meg a gener. synodus is, a helyébe épen nem succes -
sioval választott jegyzőt pedig az e tárgyban köze-
lebbről bevárandó tanácskozáshoz kötötte. Egyébiránt 
a némi hibáztatásokkal megemlített újításokban, u g y -
látszik, hogy a székely egyházvidékek két tizeddel is 
előbb jártak, mint a nt. Seniorum Collegium s mint 
maga a különben korszerű lapnak értelmes szerkesz-
tője is. 



uj törvény, megváltoztatta." Tovább menve azt erősiti, hogy 
meglevő törvényeinké vagy canonaink is igy készültek, s 
fejedelmi confirmatiora szükség nem is volt, az Appr. i s -
meretes 3 - ik articulussánál fogva in directione et ritibus: 
„a mint hogy canonaink a kelésükkor uralkodott fejede-
lem által meg sem erősíttettek." 

Csakhamar jelent meg a Mult és Jelen 81. számában 
ezen állításoknak helyreigazítása ily cím alatt : 

„Szó nélkül hagyni nem. lehet," melynek nem is sokba 
került megmutatni, hogy a törvényhozás nem ugy szokott 
történni, mint az 1726-be l i határozat, s ilyen feltételes intéz-
kedés e g y rendes uton kelt törvényt nem törölhet el. To-
vábbá egy statusfőhatalom s a statusban törvényesen 
létező vallásos társulat közti viszonynál fogva egyházi tör-
vényhozás csak is a statusfőhatalom tudtával s b e l e e g y e -
zésével történhetik; végre idézvén a II. Rákóczi fejedelem 
Confirmationalissának szavait, az is tisztán meg vala mu-
tatva, hogy canonaink fejedelmi megerősítéssel bírnak. Es 
i g y a mely gyakorlat azok ellen fennáll, az abusus; q. e. d. 

Midőn látná az egyházi főtanács, hogy az ilyen hír-
lapi csatázás nem csendesíti a déési gen. synodus s a fő -
egyházi tanács e g y e z ő határozatai ellen felébredt kedvet-
lenségeket , sőt inkább az egyházmegyékben ujabb lángra 
lobbanthatná, elhatározta, hatalomszóval egyszerre leütni 
az éledező tüzet. Igy született ugyancsak 1845-ben nov. 
23-án 345. szám alatt kelt s kőnyomatban az egyházme-
gyékhez szétküldött körrendelet, melynek tartalma a követ-
kező 1846. év jun. 2 l - r ő l a Mult és Jelen 50. számában is 
szerkesztői jegyzésse l együtt közöltetett. 

A körrendelet szellemének s irányának megismeré-
sére elég lesz egy pár sort idézni: „Ha a 90. canonnak 
(püspöki választásról) életbe léptetésével nem volna e g y -
házi főtanácsunk candidandi jogának e lvesztése, a papi 
officialisoknak választási hatásuk csökkentése célba v é v e ; 
ha az ezen rendetlenségekkel atyafias képviseleti rendszer 
létrehozásának minden egyéb státusunkat érdeklő ü g y e k -
ből a polgári rendnek kirekesztése nem volna célba v é v e : 
— ugy valóban szükség feletti lenne, hogy egyházi fő-
tanácsunk figyelmét ezen már elhatározott successio kérdé-
sével foglalaloskodtassa." 

Alább ismét: „Ha figyelemmel kisérjük a széki, szilá-
gyi é sK. -hágón belöli tractusoknak részszerint a successio 
feletti határozataikat, részszerint azzal egybefüggőleg a kép-
viseleti rendszer behozatalára intézett tettleges fellépésü-
ket, a tractualis curatorok kinevezése feletti, néha még az 
illedelmet is sértő visszairatokat: nem lehet meg nem 
győződni arról, hogy tettöknek — határozatuknak célja 
semmi sem kevesebb, mint a világi rend befolyásának csök-
kentése az ekklézsiai dolgokban" stb *) 

(Folytatjuk). 

* ) Nem jogok, vagy törvényes befolyás csökkentése, csak 
a tiszta törvények ellen becsúszott abusus megszünte-
tése volt céljuk az egyházmegyéknek és a felszólaló 
egyéneknek, s miután 1 8 2 9 - b e n maga az egyházi f ő -
tanács teszi az indítványt a püspöki successio m e g -

BELFÖLD. 

D É V A , sept. 28. A VAJDA-HUNYAD-ZARÁNDI 
reform, egyházmegye rendes őszi gyűlését f. hó 15. és 1 6 -
dik napján tartotta Brádon, ezen a 48-diki vihar által szét -
szórt, de temploma, paplaka felépülése s iskolája visszaállí-
tásával már szép reményű virágzásnak indult egyházban. 
Az egyh. község felnőtt tagot keveset, hanem köztük igen 
lelkeseket számlál, 4 0 számot tevő iskolája pedig az e g y -
háznak — csak az illetők ne lankadjanak — szép jövőt 
igér. A rombolás szelleme ama végzetes évben parochiát, 
iskolaházat földdel egyenlővé tett volt itt is, a templom s 
torony erős falai dacoltak a vandalismussal s az égre me-
redtek fájdalmasan fölkiáltó je lül! Most már mindez szépen 
s ékesen fölépült, és azonkívül, hogy a templomban igen 
sok a festék, semmi kívánni való fönn nem maradt. Csak az 
elesett áldozatokat, az elveszett becses életeket nem tá-
masztja föl ismét semmi isten e földön! Vajha mások, és 
mind többen, s mind lelkesebbek álljanak az elhunytak 
helyére, mert fölötte fontos : hogy abban a Zarándmegyé-
ben a magyar elem gyarapodására a megmaradt reform, 
egyházak ápoltassanak, plántáltassanak, öntöztessenek s z e -
rető gonddal. Nem kevés érdemet vivtak ki nevöknek e t e -
kintetben a baráti egyházra nézve Z a k a r i á s D á n i e l 
lelkész, ki a romok közé jővén, addig is, mig .építéshez 
láthattak volna, az utcagyermekekből iskolát gyűjtött maga 
köré és azokat több évig tanította, továbbá az egyház é r -
demes gondnokai, a néhai Bihari Márton s következői Baló 
Mihály s jelenlegi lelkes gondnoka Kirinyi Lajos. A romjai-
ból imigy fölépült egyház óhajtván kebelében látni az 
egyh. -megyei gyűlést, meghívta azt. Egybegyűltünk tehát 
nt. esperes J a k a b B e n j á m i n rendes elnöklete alatt, 
nem teljes számmal ugyan, de elegen arra, hogy a gyűlés 
törvényes legyen. Szép vasárnap regge l levén az idő, min-
denek előtt testületileg templomba mentünk, jelesen prédi-
kálván a hitről t. Dáné Mózses algyógyi testvérünk. 

A gyűlés főtárgya vala a jövő évi rendes közzsinat-
nak, mely sor szerint egyházmegyénkre következik, leendő 
elfogadása s ellátása fölötti módjáról s eszközeiről való 
elöintézkedés. Nem csekély gond egyházmegyénkben, m e -
lyet ezen nyomorúságos évek ugy megviseltek, hogy nem-
csak számra nézve kevesebben vagyunk, hanem anyagilag 
is sokkal gyengébbek, mint azelőtt. Ez okból kértük a 
közzsinatot, rendelje társakul hozzánk a szomszéd k.-fe-
hérvári és szebeni testvérmegyéket; ezen kérésünk m e g -
adatván, esperesünk meg is hivta a nevezett egyházmegyé-

szüntetésére, ki fogja megérteni, hogy épen egyházi 
fötanácsi rendelet 1845 -ben függetlenség-élesztésnek, 
anarchiára vezető rendetlenségek előmozdításának s 
általában minden jelenleg fennálló institutiók felfor-
gatásának nevezi, ha némely egyházmegyékben az 
esperesti successio megszüntetésére nemcsak felszóla-
lások, de lépések is tétettek ? 



ket : küldjék a gyűlésre képviselőiket, kikkel együttesen 
tanakodjunk. Várván vártuk, de szépen otthon maradának. 
Talán csak majd eljönek máskor. Addig is pedig — mivel 
ha ök végkép elmaradnának is, az egészről mi vagyunk f e -
lelősek — tanakodnánk a tárgy két fökérdése fölött: h o l ? 
és mivel ? Az első felöl hamar tisztába jövénk. mert a 
brádi egyház olyan nyomos okokból kéré: fogadhassa k e -
belében a közzsinatot, hogy kérését elvetni nem lehetett, 
és i g y a zsinat helyéül B r á d van megállítva. Nagyobb 
gond ennél, sőt gondjaink gondja a második kérdés, mert 
csak pénz fejtheti meg. Erről is elmondhatjuk a költővel: 
„Kérdések kérdése, melyet ha mélyen vizsgálok, 
még több mélységekre találok."Van némi készletünk néhány 
év ótai magunk megadóztatásából összetéve, de ez még igen 
kevés. Van azonban egy forrásunk, mely bár sokszor 
igénybe véte te t t , mégis csak b u z o g , s különösen az 
1844-be l i dévai közzsinat szükségére gazdag érben folyt, 
e forrás : a megyénkbeli ref. híveknek vallásunkérti áldo-
zatkészsége. Meghatároztuk hát ehhez folyamodni most is, 
s e végre a követeket ki is neveztük. Éreztük pedig, mily 
könnyeden s természetesen oldatnának az ilyen nehéz c so -
mók, ha egyházközségeink megyei gyűléseinkben rendes 
képviseléssel birván, küldötteik által magok is látnák és 
éreznék, mit és miért kell tenni. De hiában, a mi ref. n é -
pünknek még mind e napig nincs képviselete az egyházme-
g y é k b e n ! A „nincsek" között ez a legégetőbb, s orvos-
lása leghalaszthatlanabb, mert ha ez elenyészik egyszer, a 
többi önként elmúlik, mint a naptól az éj. A mit e g y 
nevezetes brit államférfiú a sajtószabadságról mondott 
volt, hogy ez egygyel minden elvett nemzeti jogokat vissza-
szerezhetni, ugy egyházmegyei igazgatásunkban meg l e -
vén egyszer a képviselet, minden hiányainkat megorvosolná. 
Reméljük azonban, ez áldás után is nem sokáig kell már 
várakozni, hiszszük, nemcsak néhányak epedő óhajtásában 
él már ezen eszme, mely különben a reformátioval egy-
idős, annak egyik lényeges elve levén, álmélkodni kell 
rajta, miért hogy csak néhányak kegyes óhajtásában é lhe-
tett ez negyedfélszáz évig egyházunknál, a Királyhágón 
innen ugy, mint túl. I g e n ! reméljük, máskép lesz ez ná-
lunk i s ; mert nemcsak hogy Királyhágón túli derék hittest-
véreink példája fennragyog, hanem m. és főt. föpásztorunk 
is a reformok szükségéről szónokolt hatásteljesen ez évi 
közzsinat alkalmával, és a közzsinat nevezetes nagy e lve -
ket mondott ki s fogadott el magáéiul. 

Az ez évi s . - s z . -györgy i közzsinaton volt hivatalno-
kaink egyike — B e n k ö G y ö r g y közigazgatónk — 
elbeszélé az ott történt közérdeküebb határozatokat, n e v e -
zetesen, hogy a közzsinat az eddigi gyakorlatot, melylyel 
az esperesek élethossziglan, a főjegyzők az esperességre 
következési joggal választattak, elvi szempontból tárgyalta 
s annak leendő megszüntetését elvben elfogadta s a jövő 
közzsinatra véleményadás végett az egyházmegyékhez 
kiküldeni határozta. Örömmel hallottuk ! Valóban a szentlé-
lek ott lebegett a közzsinat fölött, mikor ily szabadságel-
veket határozott és fogadott el. A legnemesebb gyümölcsök 

fejlődése, érése legtovább várat maga után. Ez is e g y n e -
mes gyümölcs egyházunk kertében, melynek magvát szinte 
két évtized előtt ültettük volt el. Mily öröm, hogy már cs i -
ráját láthatjuk! Hanem a Columbus sorsátjuttatja e szembe: 
ez födözte föl az uj világot, és a későbben jött Amerikóról 
nevezték e l ; széki egyházmegyénk még 1843. évben indít-
ványozta ezen elveket, s mégis , mint hallom, most a kézdi 
egyházmegyét tartják anyjául, mert az hozta magával a 
közzsinatba föl. Egyébiránt mindegy, akár hol keresztelték, 
csakhogy a szép reményű gyermek éljen. Hiszszük, megél, 
az egyházmegyék véleménye—nincs kétség benne—tisztán 
fog befolyni. 

Gyülésünk egyéb tárgyai közül közérdeküségök és 
gyors orvoslást igénylő voltuk miatt kiválóan megemlítendő 
a borbátvizi, fejérvizi és v. hunyadi egyházak ügye. A két 
elsőben s azok sorsához kapcsolt 12 leányegyházban nem 
levén sem lelkész, sem iskolatanitó, haldoklásban van az 
egyházi és iskolai élet, hanyatlik és sülyed a magyar 
elem. Itt halaszthatlan és erélyes orvoslás kell, különben 
nagy fe le lősség súlya háromlik azokra, kik itt kormányozni, 
igazgatni hivatva vannak. E régóta szenvedő egyházaknak 
bajait a helyszínén megvizsgálni , s azokat az egyháztagok 
közreműködésével s i l letőleg felbuzditásával elenyésztetni 
a n. t. esperes bízatott meg. A helyi viszonyokkal ismerő-
sök értesítése szerint, egyik egyház sem levén elég erős 
anyagilag arra, hogy külön-külön lelkészt és iskolatanitót 
tarthasson, czélszerübbet alig tehetni, mint hogy iskolát ál-
lítson mindenik egyház, és egy je les lelkészt közösen tart-
sanak, ki az iskolákat is fe lügyelvén, mind az anya- mind a 
leányegyházakban építse, gyarapítsa a hitnek s l e lkese -
désnek erélyével a nemzeti érzületet s az Isten országát. 
Mivel pedig a mulhatlanul szükséges iskolatartás miatt nem 
lehet saját lelkészt tartaniok, épen ott van közelben a bol-
dogfalvi lelkész, a derék F á b r i , kinek székhelyén hall-
gatók hiánya miatt úgyis sok üres vasárnapja van, — szer-
ződjenek vele bizonyos ünnep- és vasárnapokra. Oly kész 
alkalom, melyet, mint a szentkönyv mondja: „áron is meg 
kell v e n n i . E k k o r , tudom, el lesznek látva az igének lelki 
eledelével. Azonban attól félhetni, nem annyira a kisegítő 
tervgondolatban van itt a hiány, mint inkább abban, hogy 
az illetők nem éhezik és szomjazzák az égi mannát, mert 
ámbár régi már olt a baj, még sem magok hozták ügyöket 
az egyházmegyei gyűlés asztalára, hanem maga a gyűlés, 
mely fájlalja, hogy ott az egyházi és iskolai élet lángja s ü -
lyedésben s elhamvadóban vagyon. V. Hunyadon, a haza-
fiúi emlékek e szent helyén szintén nagy baj van, melynek 
orvoslására a gyűlés a visitatió rendkivüli kiszállását hatá-
rozta. Ennek hivatása leend azokat, kik az egyház irányá-
bani fizetésről tudni nem akarnak, felvilágosítás, felbuzditás 
által az egyháznak megnyerni , nehogy e nevezetes helyen 
a ref. egyház, a nemzetiségnek ezen egyik tényezője a 
részvétlenség szikláján összezúzassák. És ha a visitatió 
lelki fegy vérzését ügy használja, a mint kell, a jó eredmény 
felöl nem kétkedhetünk, mert egy község oly érzéketlen 
eltompultságba nem sülyed soha, hogy megmentése felől 



Jtétségbe kelljen esnünk; legalább nem szabad kétségbe 
esni azoknak, kik megmentésére hivatvák. A v. hunyadi 
egyházat hitbuzgó ősük szerzették, épületekkel ellátták; a 
maradék kötelessége csupán e szerzemények fönntartása, 
és kezei között hagyná-e e lveszn i? holott ez által nemcsak 
egyházi , hanem nemzeti érdekek is veszélyeztetnek. V. 
Hunyad oly nevezetes pont — mondhatni szent hely — hol 
a hazafi ösztönszerűen kalapot emel. Fölötte nagy vesz te -
ség lenne, ha ott a ref. egyház tért vesztene ! 

Gyülésünket egy érzékeny jelenet zárta b e : n. t. 
esperesünk — a kedves öreg — ezen gyűlésre is súlyos 
betegségéből alig föllábadozva jöhetett el, testi egészsége 
annyira meg van rongálva, hogy csupán hivatása iránti lel-
kesedése, buzgalma képesíthette ezen gyűlés vezetésére is, 
s ez okból lemondásával lepett meg minket, a gyűlést b e -
záró haltyuszózatával. A lemondás — bár az ok világos 
v a l a _ mégis fájdalmas érzést keltett föl mindnyájunkban. 
A közügyigazgató — bizonyosan legjobb szándékból, mert 
látni való, hogy az érdemekben megőszült esperes csak 
e g é s z s é g e koczkáztatásával folytathatja terhes hivatalát — 
viszonzásában a lemondást elfogadólag nyilatkozott, de ez 
nem a gyűlés nézete vala, hanem egy másik fölszólamlás 
fejezte ki a közkívánatot, mely fölkérte a tisztelt elnököt: 
jelöltessen ki maga mellé segédül becses e g é s z s é g e helyre-
álltáig egy proseniort a szokott módon és törvényes szabá-
lyok szerint. Az elérzékenyült tisztes öreg a közkívánat-
nak engedvén, gyűlésünk nyugodtan és vigasztalódva osz-
lott el. — Az egyházmegyei közügyek érdekében épen jól 
történt, hogy az esperesi szék ürességbe nem jöve ; mert 
egyfelől a közzsinat elfogadásával szemben nélkülözvén az 
érdemes és tapasztalt főnöknek vezetését, nagy zavarba j ö -
nénk ; másfelöl küszöb előtt állván a választási rendszer uj 
szabályozása, jobb ha addig már hivatali változás az e g y -
házmegyékben nem történik, és a hol történni kell is, tör-
ténjék csak ideiglenesen. Aztán — őszintén mondva — 
hirtelenében a lemondás általi meglepetés miatt, sem a v á -
lasztásra készen, sem a választandóra nézve tisztában nem 
leheténk vala. Sok és nehéz teendője van egyházmegyénk-
ben az esperesnek, több és nehezebb a rongált egyházak 
és hanyatló iskolaügyek szükséges fölélesztése miatt, mint 
bármely más egyházmegyében. Nehéz leend itt a válasz-
tás — fájdalom! — nem a sok, hanem az igen kevés egyé -
niség miatt. Ha áll egy régi egyházi atyának nézete : hogy 
egyházi főnökül azt kell megtenni, kit nehezen lehet annak 
felvállalására birni, ilyent a mi megritkult soraikban is 
egynél többet találnánk, mert az itt várakozó teendők n e -
hézsége miatt — ha csak nem tenné föl magában a vállal-
k o z ó : mentökre hagyni a dolgokat — senkit sem lehet h i -
vatalvágygyal gyanusitni. Javunkra lön azért, hogy tisztelt 
főnökünk nem ragaszkodók lemondásához. — Vajha egész-
ségének megujulása s teljes megszilárdulása által minél to-
vábbra essék egy választás szükségessége. Vele, mig csak 
bírja, jól vagyunk. — A főnökválasztás nálunk tehát ezút-
tal szerencsésen elmúlt — legyen jó órában mondva — ha-
nem ezen való örömünkben azon testvéreinknek, kiknél ta-

lán e szükség előállana, szolgálhatunk egy jó tanácscsal: 
olvassák meg Gedeon fiának szép meséjét, s kövessék an-
nak tanúságát (Birák k. IX. 8. 46 . ) Egészen összehangzik 
az érintett egyházi atya véleményével, kétség nélkül ö in-
nen merilette. 

A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET ÖSZI KÖZ-

GYŰLÉSE. 

Mult september 2 9 - és 30. napján tartá a tiszáninneni 
ref. egyházkerület őszi, egyúttal szentelő közgyűlését nem 
sok, nem kevés hallgatóság előtt Szántó mezővárosában nm. 
b. Vay Miklós és főt. Zsarnay L. sup. elnökletök alatt. Meg-
előzte ezt sept. 2 7 - é s 28-dik napjain a gymnasiumi terve-
zetre kiküldött, majd az egyházkerületi , népiskolai választ-
mány ülése ugyancsak Szántón, miután a népiskolát i l le-
tőleg Debrecenben tartott tanügyi bizottmányból, mely 
szept. 2 4 — 2 5 . napjain működött, megérkeztek volna kül-
dötteink, kik Debrecenből egyenesen Szántóra jöttek. — 
Sajnosan esett ama köztudomássá lett tény, hogy a g y m n a -
siumi tanítást illetőleg a négy ref. egyházkerület nem jár 
többé oly egységes uton, mint eleve cél volt, a mely célért 
fogott együvé már régebben ( 1 8 5 7 — 5 8 ) a népnevelés kö-
rül. E napokban épen esztendeje, hogy a tanügyi bizott-
mány kebelében mutatkozó dilferentiára nézve abban lőn 
megállapodás, hogy mind a nyolc osztályú gymnasiurn pár-
tolói magok részéről tervet készítvén, e munkálat alapos, 
gyakorlatban kivihető, önálló, vagy legalább az Entvvurftól 
független, hazai s nemzeti létünket számbavevő szerkesz -
tése, azaz valódi tudományos becse határozzon a két e g y -
mástól eltérő vélemény pártolása, elfogadása vagy elvetése 
iránt; s az idő, mely a végmegállapodást eldöntötte volna, 
a mult tavasz leendett: azonban a két dunai egyházkerület 
nem látta jónak maga részéről bevárni az időt, és már ta-
valy őszön beállitá a h a t osztályú gymnasiumot. Ez ma-
gában lehet jó, de már-már halálos döfést adott az iskola-
ügy körül számba és igénybe veti akarategységnek, m e l y -
ért ezelőtt négy évvel a tiszáninneni egyházkerület való-
ságos előnyökről, melyeket nyert volt, a saját kebelbeli 
mozgalmak által a népiskolai nevelés ügyében mondott le 
nemesszivüleg, midőn saját könyvei — a népiskolai könyv-
tár, első rendszeres tankönyvi gyűjtemény — nem csak g a -
rasokat, hanem forintokat jövedelmeztek már számára. A 
hat osztályú gymnasiurn sok minden oldalról volt már tár-
gyalva, méltatva, ajánlva, de azt még senki sem emlité 
felőle, hogy az a jézsuiták kedvenc osztályozása, kikről 
tudjuk, hogy csakugyan practikus nevelők s tanítók. A 
difformitás, hogy egyik tanintézetből a másikba, a tantár-
gyak különböző beosztása miatt igen bajos lesz az átlépés, 
a ref. egyház követőit távolabb veti egymástól, mint a 
mennyi a testvériséggel , az egy hazai polgársággal meg-
fér, s ez magában elég csapás. Igy a két tiszai egyházke-
rület, akarva, nem akarva, most együtt legesen, de még sem 
az eredeti egységes alapon, saját gymnasiumi terven dolgo-
zik; meg f o g - e maradni még e kettő is együtt, előre meg 



nem mondható*) ; mindamellett a mi tiszáninneni e g y h á z -
kerületünk nem fog kétségbe esni, ha maga marad is, 
annál kevésbbé, mert a történetből világos, miszerint nem 
egyszer és nem fény nélkül volt többször egyedül, s most 
is a nyolc osztályt vallotta magáénak bizottmányában, mely 
terv, mint előre is megmondható, a közgyűlés által is 
szíves örömest elfogadtatott, inegerösittetett. 

A népiskolai választmány tudósítása az egyházme-
gyékből nem volt kielégítő. Az emberek, ugylátszik, más-
ról inkább gondolkoznak, mint erről. — Az egyházmegyé-
ket talán a restauratio eszméje foglalta el. Meglehet, miután 
ezt valami nagy haladási lépésnek kanonizálják némelyek. 
Nagyobb előlépés azonban nem lehet, mint a népnevelés 
által; mindamellett mindössze is két megye mutatá be nép-
iskola körül tett munkálatai eredményét. Nagyon kevés, 
mert az egyházmegyék száma nyolc. 

Mi a kerületi gyűlést illeti, sept. 29-én ünnepélyes 
rend és csend alatt vonult be a megjelent egyházkerületi 
képviselőség a szántai ref. egyházba minden rendű s rangú 
hallgatóság álial környezve. Egyházi beszédet Futó Dániel, 
szikszói lelkész monda ékesen, utána Zsarnay Lajos, super-
intendens egy elmélkedést a fölszentelendő, vagy inkább 
felavatandó ilju lelkészekhez irányozva, alaposan. A 
felavat andók száma tizenkettő volt. Fölavattatott még két 
esperes: Szabó András, csicseri lelkész, ungi, Szentpétery 
Sámuel, pelsöczi lelkész, gömöri esperesek. 

Alig végződöU el az ünnepély, a superintendens már-
már befejezé végimáját, midőn a hallgatóságban egyszerre 
moraj támad: t ü z v a n ! lassú hang kíséretében. A rop-
pant szárazság, felülről fuvó északi szé l ! meghűlt az em-
berben a vér, hogy hamunál egyéb nem marad a városból. 
— Mindenki, lakos vagy vendég, arról kezde gondoskodni, 
hogyan meneküljön, mit mentsen. Valósággal igen nagy 
volt a veszedelem. Egymásután borultak lángba a szalmás 
házak; de nem a cserép födelüek, és ez tartotta meg a vá-
ros déli részét. Elhamvadt azonban több mint ötven épület, 
lakházakban, istállók és csűrökben. 

Másnap rendes folyását vevé a gyűlés a templomban. 
Egyes belügyi tárgyakon kivül nevezetes volt a gymna-
siumi tervezet felolvasása. E tervezet lulajdonkép a két ti-
szai egyházkerület megbízásából készült, alapul szolgálván 
reá mind a két kerület küldötteinek mult aug. 3 — 4 napjain 
Erdöbényén tartott értekezlete, melyre a tiszántulról m e g -
jelentek Kovács János tanár és Révész Imre lelkész, inneri-
röl Árvay József tanár és Hegedűs László esperes. E dol-
gozat újra átnázetvén, a tiszáninneni egyházke rü le t spe-
ciális szükségeihez képest módosíttatott, Pásztor Dániel, 
miskolczi gymn. igazgató tanár, mint választmányi jegyző 
által a közgyűlés szine előtt, mint mondaték, felolvastatott. 
A dolgozat talpra esett, alapos, jeles. Az egészet amaz elv 
vezette, hogy a gymnasium t u d ó s iskola; s mint i lyen-
nek az egyetemes műveltségi tudományos célt kell szem 

* ) A tiszántúli egyh.-ker. e hó első napjaiban tartott k ö z -
gyűlésében szinte a hat osztályú gymn. mellett lett a 
közmegállapodás. Szerk. 

előtt tartania. De a dolgozat e l éggé terjedelmes is, mégis 
meglepő volt a figyelem, melylyel szakadatlanul kisértetett. 
Nem tudni: a dolgozat van-e megdicsérve ez által, vagy a 
hallgatóság. Ugy h i szem: mind a kettő; mert ritkaság, 
hogy ily, egyenesen az értelemhez szóló, magában nem 
igen mulattató előadás oly kellő csendet, s a kellő csend-
ben folytonos figyelmet, nem pusztán szakértő közönség 
részéről, ki tudjon érdemelni. E felolvasás és figyelem sok 
jót hagy gondolni a tiszáninneni kerület dignitásáról és ér -
telmiségéről. 

A gymnasiumi tervezet csak egyes pontokban talált 
némi ellenvetésre, p. hogy a görög nyelv helyett inkább 
francia és angol nyelv tanittassék. Ez ellenvetés világi rész-
ről cáfoltatott. Egyébiránt francia nyelvmester hozásá-
ról is lön gondoskodva h a t s z á z forintfizetéssel , miért 
tartozik minden nap egy nyilvános órát tanítani azok ked-
veért, a kiknek nincs módjukban magánleckét venni, min-
den osztályból vegyesen . 

Van rendelkezés téve a jogi akadémia újonnan felál-
lításáról ; továbbá történelmi és nyelvészeti tanszékekről az 
akadémiában. A főgondnoki felhívásra, mely mult decem-
ber 23-án kelt, körülbelül 40 ezer uj frt gyűlt ezekre a 
meglevő alapokhoz, minők a Teleki-Szeremlei alap, s z e n -
tes-és óvári hagyaték; s a jövő iskolai évre, miután e p é n -
zek rendezve, rendes kamatozásnak indítva s biztosítva 
lesznek, három vagy négy tanszék fog beállittatni az aka-
démiába, i l letőleg a bölcsészeti, jogi karba. 

Némi kevés vitára szolgált alkalmul az abauji e g y -
házmegye fölterjesztése, i l letőleg indítványa, hogy ö r e -
staurál. Az egyházkerület távol attól, hogy ezt i n d í t -
v á n y n a k vette volna, elfogadta t é n y n e k ; s miután 
tömeges lemondás jővén közbe, tudatik, hogy az e g y h á z -
megyének nincsenek hivatalnokai, oda utasíttatott, hogy a 
hivatali ürességben levő helyeket töltse be. Ide ment ki az 
egész , pedig némelyek többet vártak tőle. Azonban ez 
eszme nem fog elveszni, csakhogy egészen másképen 
alakulni. Épen e napokban olvastuk a solti e speres -
ség ide vágó indítványát Szász Károly föesperes és Végh 
Ferenc aljegyző aláírásával. Mindazon ok, a melyet ők 
evangyéliomból, észből , történetből előhoznak, hatalmas 
ok, ha volna ki és mi ellen, ki és mi mellett. Ha azon okok 
érvényesek az örökös esperesség vagy egyházi hivatalok 
e l l e n , bizony nem szólnak a három éves m e l l e t t . Az 
örökös is csak 3 — 1 0 — 1 5 esztendő, m ^ t «Dt lenét tenni, 
abból ki lehet halni j ue csak három évig is tűrni valakinek 
lenhéjázását, ez semmi ajánlatos körülmény, sőt rendesen 
az első hivatali években kevély a kevély, boszuálló a b o -
szuálló ; azután alább hagy vele : hanem, ha igazi evangyé-
liomi értelemben, az emberi gyarlóságnak nem hízelkedve 
akartok indulni: semmi restauratio három évenként, hanem 
örökös folytonos restauratio gyűlésről gyűlésre, mint Skó-
tiában, hol „a zsinat elnöke zsinatról zsinatra választatik, 
esperesi és superintendensi hivatal pedig a közlelkészek 
közül kiválva nincsen is." 

A szántai gyűlésnek fontos rendelkezése, a sárospa-
taki főiskola kebelében fölmerült zavaros viszonyok iránt, 
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bár megtegye hatását. Sajnos lenne, ha e részben csak sze-
mélyekről tétetnék szó. Ott párt van mozgásban, csak az a 
kérdés: ez a párt megfér -e vagy nem az iskola körén b e -
lül. Hátha netalán egyik fél a fegyelem és belső rendtartás 
és nevelés körül engedékeny, a másik tán sz igorú; s ez 
által az ifjúság is bevonatik a játékba stb. ? No de erről 
e lég ennyi! Kinevezvék a küldöttség tagjaiul Ragály Ká-
roly, Dapsy Vilmos, Ragályi Ferdinánd, Szathmári Király 
Pál, v i lági , Hegedűs László, Futó Dániel, Laky Endre, Si -
mon József , egyházi részről. r. 1. 

A C S A . oct. 4. 1861. Helybeli ev. anyaegyházunknak 
van két oly fiókegyháza, hol temetővel nem birunk. Ilyen 
Kálló és Püspök-Hatvan. És vájjon miért? Nem azért, 
mintha a nevezett helységekben evangélikusok nem létez-
nének és igy a temető szüksége szóba sem jöhetne; nem 
is azért, mintha a váci püspökség ezen birtokai egy pár 
sírhelynél terjedelmesbek nem volnának: hanem az eddi-
giekből és a fenálló törvényekből Ítélve, melyek a te -
metők kihasitását meghagyják, egyedül azért, mert az anya-
egyház ez ügyben az illető helyen nem tett lépéseket, s 
épen a tagosítás alkalmával ez iránt nem folyamodott, az 
intézkedök pedig elég bölcsek valának róla szépecskén 
hallgatni. — Mi következett ebből ? Az, hogy a megneve-
zett helyeken egyedül római kath. temető létezvén, a túl-
buzgó plebánusok, milyenekkel itt bővelkedünk, például 
főt. Neszvada ur, a sírhelyet kérő evangélikusoknak azt 
válaszolá: , ,hogy igenis a temető árkában eltemethetik ha-
lottjaikat." Igy történt ezelőtt 3 évvel nemes Turcsányi 
Pállal, ki Püspök-Hatvanban 29 évig lakván s közszeretetet 
birván nagy határában, keresztyének társaságában, s írhe-
lyet nem nyerhetett, s Ácsán—hova utána a rórn. kath. elöl-
járóság, lelkészének megcáfolásaul seregesen eljött, hogy 
temetésén jelen lehessen, eltemettetett. 

A mi volt lelkészünk ezen eljárását én annyiban nem 
követtem, a mennyiben e hó elején ugyanott egymásután 
két halottam lévén, s őket ujabbi biztatásra garádba t e -
metni nem akarván; számos kísérettel a helyszínére men-
tem ; tudván hogy nem a földdeli fukarkodás, mint inkább 
az evangyélmi isteni tiszteletnek római kath. közüli kiszorí-
tása céloztatik. 

Igy egész ünnepélyességgel megtartván a halotti 
isteni Tiszteidet, minrlakétszer a halottakat Ácsára e lkí -
sértem. 

Mindezekből következik : 
1. Igyekezzenek az ev. egyházak minden helységben, 

főleg tagosítás alkalmával, temetöhelyet kieszközölni; mert 
tetszik nem tetszik, ki kell azt bárkinek jelölni, miután ked-
veseinket temetetlenül nem hagyhatjuk. 

2. Ne hagyja magát az ev. lelkész az isteni tisztelet-
társai jogától bárki által megfosztatni; ne tekintse saját ké-
nyelmét, sőt használja fel az alkalmat a római cath. he lye-
ken hivatalosan felléphetni, hadd oszoljanak a felölünk e l -
szórt balvélekedések; közeledjenek a népek, vezetőik da-
cára egymáshoz, s hallván az evangyéliumot szomjúhozok 

annak anyanyelvbeni hirdetését, dicsőítsék velünk együtt 
mennyei atyánkat, s váljanak ellenségekből édes testvérek. 

3. Hogy az ily keresztyéni botrányokat a nyi lvános-
ság elébe hozzuk, ez által is kitüntetvén, hogy mi a keresz-
tyén egyházat nem tartjuk a kárhozatos válaszfalak gyárá-
nak, hanem az emberiség testvéresedése üdvintézetének. 

E l e f á n t M i h á l y . 

DEBRECEN, oct. 6. 1861. A tiszántúli reformált egy-
házkerület azon közgyűlése, mely folyó évi oct. 1 — 6. nap-
jain tartatott, kiváló nevezetességgel , sőt történelmi érték-
kel bir az iskolaügyben tett nagy fontosságú intézkedései-
nél fogva. A nemsokára kinyomatva megjelenendő j e g y z ő -
könyv lehető rész letességgel közölni fogja a határozato-
kat s azok indokait. Meg fog jelenni a főiskola uj szerve -
zete is. Most legyen tehát elég a közönség előleges érte-
sítése végett megemlitni csak azt, hogy azon szervezeti 
javaslat, mely Hegedűs Lászlónak, Árvái Józsefnek, R é -
vész Imrének és Kovács Jánosnak, mint a tiszáninneni é s 
tiszántúli egyházkerületek küldötteinek Erdö-Bényén tar-
tott tanakodásuk alapján készült, oly céllal, hogy legalább 
főbb vonásaiban a pataki és debreceni főiskolákban alkal-
mazható legyen, s mely a gymnasiumot nem csupán e lőké-
szítő, hanem saját céllal is biró önálló tudományos inté-
zetnek tekintvén, azt a kor igényeihez s a tudományok ha-
ladásához képest, ezentúl is mint 8 osztályút kivánta meg-
hagyatni, természetesen a Thun vagy más efféle Entwurf-
tól egészen független oly önálló tanrendszerrel, mely az 
egyház, nemzet és haza s a tudomány érdekeinek megfe -
lelő l e g y e n ; — ezen szervezeti javaslat, mondom, Debre-
cenben elvettetett, s az akadémiai tanárok indítványára, a 
gymnasium csupán előkészítő intézetnek tekintetvén, l e -
szállittatott az hat osztályra. A gymnasium 8 osztályusága 
mellett, a közgyűlést megelőzött választmányi ülésekben 
Tisza Kálmán, Könyves Tóth Mihály, Imre Sándor, Kovács 
János és Révész Imre, a kerületi gyűlésen pedig ismét Ti-
sza Kálmán, Révész Imre, s esperes Ozsvát és Ráttkay 
urak szólottak és vivtak, de egészen sikeretlenül; mert 
minden egyebek egyenesen és határozottan a hat osztály 
mellett szólottak, a mely csakugyan általános nagy több-
séggel el is fogadtatott. Van tehát je lenleg Debrecenben : 

egy hat osztályú gymnasium 8 rendes tanárral, 
e g y három éves bölcseleti tanfolyam, mintegy tiz 

tanárral; 
egy másféléves tanfolyarnu tanítóképezde, melybe a 

VI. gymn. osztályból lehet lépni, három rendes tanárral; 
egy kétéves jogi tanfolyam, két rendes s egy kise-

gitő-gymn.-tanárral; 
egy két, i l letőleg 3 éves theologiai tanfolyam, há-

rom tanárral. K J 

K.-VÁSÁRHELY, oct. l - j é n . A köz szent zsinat idei 
felszólítására az oláhországi alapítandó ref. egyházak fe l -
segélése tárgyában k.-vásárhelyi ref. egyházunk is s ie -



tett letenni áldozatját a nemzeti és vallásos szent ügy o l -
tárára, hogy általa is avagy bár néhány porszemmel emel-
kedjék a kelet felé terjedő protestáns világosságnak épü-
lete. Ehez képest testületileg és magánosan a követke-
zendő kegyes adományok küldettek be alulirthoz : 

A városi nemes t. törvényes tanács 4 frt, a nemes 
kereskedő társulat 5 frt, a nemes suszter-céh 1 frt, a n e -
mes üstgyártó céh 1 frt, vásárbirák 1 frt, a nemes szabó-
céh 6 frt, nemes mészáros-céh 5 frt, a nemes szijgyártó-
céh 5 frt, t. Szabó Sámuelné asszonyság 1 frt, a ns. aszta-
los-céh 2 frt, ns csizmadia-céh 5 frt, a ns borkereskedő 
társulat 1 frt, t. Nagy Lázárné asszonyság 1 frt, t. Dézsi 
Mihály ur 3 frt, t. Nagy Pál ur 1 frt, Baka Mihály ur 2 frt, 
t. Tóth Istvánné asszonyság 1 frt, t. László Károly ur 40 
kr, t. Szabó István ur 40 kr, a nemes kalapos-céh 2 frt, a 
ns fazekas-céh 2 frt, a kantai csizmadia társulat 1 frt, mél-
tóságos Cserei Jánosné úrasszony 1 frt, a nemes timár-céh 
5 frt, t. Jancsó József ur 1 frt, mind o. é.-ben, összesen 57 
frt 70 kr. Méltó a nyilvánosság terén felmutatni ezen ke-
gyes adományokat, egyfelől a hálás köszönet elismerése 
tekintetéből, másfelöl pedig, hogy más egyházainkat is ha-
sonló nemes tettekre lelkesitsen. 

Én részemről kötelességemnek ismerem, a vallás, és 
azon vallásnélküli hazánkfiainak nevében nyilvános köszö-
netet mondani mind az illető testületeknek, mind pedig az 
egyeseknek, kik előtt e nemzeti és vallásos közügy fe lse-
gélésére történt felhívás nem maradt ,,kiáltó szó a pusztá-
ban Isten a maga kegyelmét áraszsza e nemes társulatokra 
és egyes adakozókra! hogy vallásos buzgóságuknak ezu-
tán is ily szép jelét adhassák, valahányszor a vallás s az 
emberiség közügye áldozatra hivja f e l ! ! 

Az adományok összege az illető helyre leendő kéz -
besítés végett fötiszteletü és méltóságos Bodola Sámuel 
püspök úrhoz a mai postán elküldetett. 

S z é k e l y j á n o s s. k. 
ref. pap. 

Minthogy annak idején előre nem jelenthet-
tem, legalább most utólag jelentem jóakaróink-
nak, hogy a pozsonyi evang. lyceumnak 8 gym-
nasiumi és 3 theologiai osztályaiban a tanitások 
f. é. sept. 19-én hajdani jobb időkre emlékeztető 
nagy számú tanuló ifjúsággal kezdődtek. Az első 
évi jogi tanfolyamot, más protestáns főiskoláink 
példája szerint, most october havában kezdjük. 
Az átmeneti szerveződő tanév miatt a beiratás 
illő időig még nyitva áll. Pozsonyban, oct. 1.1861. 

L i c h n e r P á l tanár és lyceumi igazgató. 

A MAGYARHONI EVANGY. KERESZTYÉ-
NEKNEK, AZ ÚRBAN SZERETETT ATYÁNK-

FIAINAK ! 

Midőn mi az evangy. árváknak Pesten me-
nedéket nyitottunk, kettős meggyőződéstől vezé-
relteténk. Ugy vélekedtünk hogy ez által urunk 
üdvözítőnk akaratát teljesitjük sMáté 18 5. sze-
rint cselekszünk: Valaki ily gyermeknek gondját 
veszi fel az én nevemben, nekem veszi fel gondo-
mat. És viszont azt hittük, hogy midőn ily mun-
kához fogunk, az egész magyarhoni ev. egyház 
örvendetes gyámolitására számolhatunk. Isten 
iránti hálás szívvel jelentjük, hogy ezen kettős 
meggyőződésünkben nem csalatkozánk. Az ur 
megáldotta fáradalmainkat s hitünk kedves sor-
sosaiba vetett bizodalmunk nem volt hiábavaló. / 
Arvaintézetünk ügye a körülményekhez képest 
jó karban van. 

Hanem van egy oldala ezen szent ügynek, 
mely az evangy. közönség részéről, mint látszik, 
még nem részesült azon figyelemben, melyre az 
oly nagy mértékben méltó. Ertjük az árvaintézet 
gyámolitását termékekben. 

Az Isten kimerítlietlen jósága az idén gazda-
gon jutalmazta a szántóvetők szorgalmát. Nem 
volna-e illő dolog akkor, midőn betakarítjuk ma-
gunk és kedves mieink számára a mezők, kertek, 
szőlők gyümölcseit, megemlékezni az árvákról is, 
a kik számára Istenen kivül senki nem gyűjt, 
sem a csűrbe nem takarít, ha mi bezárjuk előt-
tük éléskamráinkat. Ugy mint tavai, az idén is 
megbíztuk Bauhofíer, Török és Székács lelkész 
urak nejeit, hogy a vidékről jövő főzeléket, g y ü -
mölcsöt, gabonát és mindennemű élelmi szereket 
fogadják el és szállítsák az árvák kamrájába. A 
vidékről, a mult ősztől kezdve mostanig csak a 
következő élelmi szereket vettük. 

A palotai evangy. gyülekezettől: 2 zsák lisz-
tet, — 1 zsák burgonyát; Agárdról % mérő ba-
bot, V4 mérő lencsét; Bánkról 2 véka babot. 

Kérve kérjük hitünk kedves sorsosait, emlé-
kezzenek meg árváinkról ez idén is; különösen 
kérjük a két evangy. egyház tiszt, lelkészeit és 
tanítóit, hogy ezen atyafiságos szózatunkat az 
egyház és iskola körében minél többekkel ismer-
tessék meg. Semmit nem kételkedünk, hogy még 
a távollakó hívek is örömest fogják fogadni és tel-
jesíteni bizodalmas kérelmünket, miután a ked-



vező közlekedési eszközök a távolságot nagy 
mértékben megszüntették. 

A gazdag Isten pedig áldja meg mindazo-
kat, kik eddig adakoztak, mind pedig azokat, kik 
adakozni fognak, s tegye sziveiket hajlandókká 
a könyörületességre, mely kedves dolog Isten és 
az emberek előtt. 

Kelt Pesten, oct. 4. 1861. 
A pesti evangy. árva-egylet bizottmánya. 

KEDVES LAP A PESTI EVANGY. ÁRVAIN-
TÉZET TÖRTÉNELMÉBŐL. 

• í j r & A . á u t a p J f ö t ó p o fiO&itr • • 
Vannak tények az életben, melyek ha nyil-

vánosság elé kerülnek, talán sértik az illetőnek 
szerénységét: de mégis tartozunk azokat a nyil-
vánosság elé juttatni, hálánk fejében s másoknak 
intő például. Ily tényt kell közölnünk jelenleg — 
a pesti árvaintézet igazgató választmánya által 
1861. sept. 6-kán tartatott gyűlése jegyzököny-
vének 84. pontja folytán. Az emiitett pontban 
ez áll: 

„Olvastatott nagyszokoly ref. lelkész t. 
Parragh János urnák, Szegszárdról aug. 22-ről 
főtiszt. Székács superintendens úrhoz irt abbeli 
levele, melyben egy bizonyos földjének ez idei 
tiszta jövedelmét — korábbi Ígéretéhez hiven — 
100 o. frt. Árváházunk számára megküldi. 

Ezén nagylelkű emberbarát gazdag adomá-
nya közlelkesedéssel fogadtatott, s elhatároztatott, 
hogy neki nemcsak külön válaszlevélben me-
leg köszönet mondassék, de egyúttal levele a 
pénz tá rnok ur á l ta l a Protestáns Egyhkzi és Isko-
lai Lapban és a Házi Kincstárban, m á s o k n a k buz-
dító például, egész terjedelmében közöltessék. 

Az említett pont ezen határozata folytán 
kötelességünknek tartjuk csakugyan közzé tenni 
e levelet, — mint becses okmányát az igazán 
kegyes, keresztyéni szeretetnek, s azon nem 
kényszerűségből, hanem jó kedvből való adako-
zásnak — melyet az apostol szavai szerint — 
szeret az Isten. A kedves levél szóról szóra itt 
következik. 

Szegszárd, aug. 22. 1861. 

Főtisztelendő Superintendens ur! 
Miután Isten jóvoltából és kegyelméből az 

aratást szerencsésen megértük s a nyomtatást 
is elvégeztettem: sietek beváltani igéretemet, 
melyet ez évben a protestáns árvák intézetére fel-
ajánlottam. 

Levonva ugyanis az arató- és nyomtató-
részt, lett felerésze a megnevezett földtermésnek 
24 mérő, vagyis 12 kila; ezt eladtam Enyingre 
állítva 9 frton, esett érte 12 X 9 = 108 frt. Ebből 
a szállítási dijt, kilájától 50 kr. — levonva, járna 
102 forint; küldök tehát, részint hogy az összeg 
kerekszám legyen részint mert a póstai kiadásokat is 
fedeztem 100 = száz osztr. forintot egy darabban. 

Bocsánatot kérek, hogy Főtisztelendő urnái 
alkalmatlankodom, mert ez összeget Fuchs Rudolf 
elnök úrhoz kellett volna küldenem, de annak la-
kását nem tudtam volna feljegyezni. Kérem, le-
gyen szíves a pénzt neki átadni s engem átvéte-
léről megnyugtatni. 

Többire teljes tiszteletem kifejezése mellett 
maradok a Főtisztelendő urnák 

alázatos szolgája 
Parragh János, 

nagyszokolyi ref. lelkész. 

Eddig a levél. Ajánlásra, dicsérésre nem szo-
rul. Minden sora, minden szava egy dicséret. 
Dicséretet azért mi sem adhatunk, —nekünk csak 
forró, kérő szavaink vannak, hogy a kegyelem 
mindenható Istene áldja meg gazdag áldásával 
azon kegyes férfiút, a ki ily nemes tettel mutat 
példát a jóban, a kegyességben. 

A pesti evangy. árvaintézet választmányá-
nak megbízásából 

Fiedler József 
pénztárnok. 

SZIVES FIGYELMEZTETÉS. 

Egy idő óta számos levél érkezett szerkesz-
tőségemhez, melyek mint hivatalos tartalmúak 
és hivatalos alakban küldve nem bérmentesí-
tettek. Minthogy azonban a szerkesztőségek nem 
bérmentesek, nekem nemcsak a rendes dijt, ha-
nem azonfelül még bírságot is kellett fizetnem. 
— Hogy ezentúl ily kiadásoktól engem is meg -
kíméljenek, a hivatalok is mentek legyenek, mél-
tóztassanak hivatalos küldeményeiket a superin-
tendensi hivatalhoz intézni . Szerk. 



MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

XV. 

Alig képzelhető bánatosabb megilletődése a léleknek 
és azoknak, kik a mindennapinál magasabb célokért küzde-
nek : mint midőn magukat mindenektől, még barátaiktól is 
elhagyatva látják. A nép áldáskivánása közt indulni el egy 
hajón, melynek vitorláit nem épen kedvezőtlen szelek lát-
szanak lebeghetni; s élet-halál veszélyei és gondolatai közt 
alig menve néhány futamatnyit s czélt nem érve, partra nem 
jutva, összetöretve, meghalni anélkül, hogy csak egy segitő 
kezet is látnánk, mely megmenteni igyekezet t : kínos fájdal-
mas sors.—Elvész az élet, s annyi szent remény után annyi 
kínok közt megtörik a kebe l ; — jól van, ha megvan, ha ez 
volt rendeltetése. De ki fog felülni a sajkára, melyet a sok 
vihart kiállott és küzdött hajós is csak nagy erőfeszítéssel 
vezethetett? A gyenge nem mer; minek i s ? semmit nem 
használna; a bátor nem akar; amaz fél küzdés és haláltól; 
emez pedig a megszégyenüléstől , mely magasan lángoló 
lélekre bizony lesújtóbb a halál gondolatánál. Mindkettő-
nek igaza van. A cél elérésének reménye nélkül hasztalan 
ösztönözzük magunkat, igazán és maradandólag nem lelke-
sülhetünk. Feláldozzuk éltünket egy magasabb célnak? 
Nagyon helyén van, dicső dolog s nem mindennapi lélek 
tulajdona. De a magas célszerű küzdés mellett elhagyat-
tatva lenni: uraim ez nem lelkesítő, ez a legfájdalmasabb. 
Teremteni úgyszólván eszközöket célunkhoz, ez a mi dol -
gunk; mert minden eszközök bírása mellett könnyű a pálya-
futás. De midőn már lehetetlen, midőn minden követ m e g -
mozgattunk s minden buborékot hullámmá növeltünk s 
mégsem folytathatjuk pályánkat : meg van lángolásunk, de 
az cél nélküli, sőt káros, mert éget, s öntüzében lelkűnket 
égeti el. — Elvesztegetni ifjúságunkat, erőnket, tehetsé-
geinket, s még e mellett az önvád súlyát is érezni, hogy 
nem jól gazdálkodtunk ; az Isten által sáfárk'odásunkra b í -
zott ta lentomokat kamatozóbb helyre fordíthattuk volna 
csak egy kevéssé jobb sors mellett i s : ez magunk előtt is 
megszégyenítő. Nem mondom, hogy egészen ilyes érzések 
borujában voltam ; — nem mondhatom, hogy sokalnám szen-
vedésimet az elhagyatott magyarokért, mert akkor magam 
ellen szólanék; de egy pár hónap óta nem egyszer keserű 
érzet szállt meg, s magamnak sem merem megvallani mily 
kínok lmllámcsapkodásait érezém. Ha magamnak számolni 
akarnék, oda jutok, hogy immár egy éve, mióta mostani épen 
nem irigyelhető pályám gondolataival s küzdelmeivel tépe-
lődöm. Ha nem is tapsok közt, mit soha nem sovárogtam, jó 
reménynyel indultam volt el, mert számot vetvén magam-
mal és tehetségemmel, ugy gondolám, hogy mind mint hazafi, 
mind mint az evangyéliom hirdetője, itt tehetek valamit. 

Teendőimre nézve nem csalódtam. Nem mondhatom 
meg, hová érnek el azok, — talán egykor a titkok kopor-
sója felnyílik, — s akkor kétszeres oka lesz örvendeni a 
magyar protestantismusnak, hogy engemet pártfogolt, s jó 
szelleme az általam kezdett célt és ügyet magáé gyanánt 
vette és fogadta. A moldva- és oláhországi missio-ügy t e -
hát a magyar protestantismusé, s kell is, hogy az l egyen , 

mit eddig — a nehéz idők dacára is — reá áldozott: a leg-
szebb tanuja az élő s éltetni kivánó vallásos érzelemnek. 
Azonban ha a körülményekhez mérjük az áldozatot; ha az 
életmódot s a szünetleni járás-ke lés költséges voltát t e -
kintjük : a moldva- és oláhországi missio számára minden 
eddig jött segélypénz egy évi fentartás és utazhatásra való 
s csak n a g y g a z d á l k o d á s mellett e legendő. Az ösz -
szes segélypénz, mi eddig kezemhez jött, még az erdélyi 
zsinaton gyültet is bele számítva — 216 és fél arany. A 
bukaresti lelkész évi jövedelme talán épen meg is üti a 200 
aranyat s mégis nem nagy bőségben él, pedig neki nincs 
nyakában az utazási költség, melyre egy éven át g y e n g e 
számítással 130 arany kell, ha c s a k az apostolok pél -
dája szerint — mit ily nagy mértékben ök sem tehettek — 
Pitestről Galacra, Galacról Odessába, hová szintén el kell 
mennem, mely legalább 120 mérföldnyi ut, gyalog menni 
nem akarunk. Én a nekem küldött pénzt nem a magam fen-
tartására fordítottam. A pitesti épülő templom s a ploesti is-
kola szükségelte azt, s még többet; s hogy én mint utaztam 
s mint éltem eddig: azt csak én s az én Istenem tudja. Ha 
valaki mégis szeretné tudni, elégelje meg, hogy hetekig szá-
raz kenyérrel s egy pohár borral élek ; s midőn a l e g e g y -
szerűbb ember is teritett asztalhoz ül : én kimegyek a sza -
bad természetre, vagy elrejtőzöm, hogy elhagyván az élet 
és küzdéseim zaját, dolgaimmal, gondolatimmal tépelődjem. 
De nekem mindez nem esik nehezen, s ha fájdalmat emlí-
tenék, az csak az lenne, hogy az elhagyatottak épülő templo-
mára sehonnan nem kapok semmi segedelmet, s majdnem 
vádolnom kell magamat, mintha hallanám a kárhoztatást; 
minek fogtál hozzá ? Kellett, azért. Az én cselekedetimet 
nehéz s nem veszély nélküli sorsomban — mint máskép 
nem is boldogulhatnék — gonddal teljes napok, álmatlan éj -
jelek előzik m e g ; s ha csak annyit mondok is, hogy szét -
szórt híveinknek templom kell, hová gyűljenek Istent 
imádni; ha a más s messze kiható érdekeket, melyeket kell 
hogy szem előtt tartsak, elhallgatom is : ugy gondolom, nem 
vagyok érthetetlen. 

De elég ebből ennyi. — Kínos számadás, mikor nem 
elég hogy nyugodtan szenvedjük és éljük át keserűségeinket, 
de azokat még le is kell írni, hogy másnak talán benne 
kedve teljék, s a mi keserű napjaink tovább folytattathassa-
nak. Nem panaszlok, mert ez bántana; Isten látja lelkemet, 
semmit nem panaszlok. A magyar protestáns buzgóság e l e -
get áldozott eddigelé s ha én azt nem a magam fentartá-
sára, de templom- s iskolaépítésre, fentartásra fordítottam, s 
talán volt e lég erőm nem világ szerint cselekedni: magam 
vagyok oka. De nekem igy kellett cselekednem, lelkem e l -
lenére nem teheték. Nyugodt vagyok. Tudom, hogy a ki 
boldogtalanokat boldogítani s elveszendöket megmenteni 
akar: annak minden nyomorúságon, még a halál tusáján is 
át kell evezeni. 

S most még ezek után kérjem-e a magyar protestáns 
jók $ a reform, superintendentiák s egyesek folytatólagos 
részvétét ? — Kérjem-e Erdélyt, honnan bár még semmi nem 
jött, de mint hallom, kérő ivek nyomattak s küldettek szét 
szegény de szent ügyünk pártfogolására ? Nem kérek, már 



sokat kértem. Várok és remélek kedvező szelet, mely a há -
nyatott sajkát tovább segítendő! 

Isten velünk! 
Ploest, sept. 3. 1861. 

C z e l d e r M á r t o n . 

R E G I S É G. 
( V é g e ) -

II. Az ekklézsia elöljárónak. 
Az Úrban szerelmes atyánkfiai! Ugy nézzük és ve sz -

szük kegyeteket , mint Ecclesiam representativam, mint olyan 
érdemes személyeket, a kikben szemléljük és látjuk azt az 
egész ekklézsiát. És ugyan abban a tekintetben szólunk 
kegyeteknek, mintha az egész ekklézsiának szólanánk. Arra 
kérjük kegyeteket is az Úr nevében, hogy jó lélekkel adja 
által kegyetek beszédünket a sz. ekklézsiának vagy 
annak több elöljáróinak, és a mely jó rendeléseket tettünk 
vagy teszünk, minden tehetségével igyekezzék felállítani 
és munkába vetetni az ekklézsiában. Ugyanis régenten 
Móses és Áron ketten vezérlették az Istennek népét, kelten 
hordozták az Isten népének terhét, — ketten állottanak az 
Isten és a nép között középben a törésen, Áron pap a belső 
elöljárója, — Móses vezére, törvényadója, birója lévén az 
Isten népének. Igy vagyon ma is a dolog az Isten uj testa-
mentomi lelki Izraelében, hogy a belső egyházi szolgálat a 
lelkipásztornak, a külső igazgatás pedig a bíráknak és külső 
elöljáróknak tiszte. Ezekre bizta Isten a törvénynek és 
igazságnak kiszolgáltatását, a jóknak oltalmazását, a g o n o -
szoknak megzabolázását. De ö reájuk bizta az ekklézsiának 
békeségére , előmenetelére és terjedésére való vigyázást 
is és annak teljes erejekkel való munkálkodását. — Becsülje 
m e g azért kegyetek a lelkipásztort magáért is ugyan 
mint keresztényt, de kiváltképen az ö legfőbb uráért a Jé-
zus Krisztusért, úgymint a kinek szolgája és követe kegye-
tek között. Mert az egyházi szolgák, kik jól forgolódnak, 
kettős tiszteletre méltók 1. Tim. 5. 17. Micsoda kettős t isz-
t e l e tre? vagy feljebb való tiszteletre, mint az özvegyek, 
kikről v. 16 szólott a sz. apostol, — vagy tiszteletre és 
il lendő tápláltatásra, hogy igy, a kik az evangyéliomot pré-
dikálják, az evangyéliomból éljenek. 1. Kor. 9. 14-

Adja meg hát, vagy adassa meg kegyetek is a l e l -
kipásztor hűséges szolgálatának jutalmát; mert méltó a 
munkás az ő jutalmára. Máté 10. 10. És ha a testi munká-
soknak, aratóknak letartatott bére kiált Istenhez az égbe 
és azoknak kiáltásoknak szava felhat a seregek urának 
fülébe, Jak. 5. 4., mennyivel inkább azoké, a kik vetnek, 
aratnak, munkálkodnak az Isten mezejében. E mellett 

Tartsa meg kegyelmetek egymás között a léleknek 

egységét a békességnek kötele által. Efez. 4 : 3. Legyen jó 
tibennetek, legyetek békességesek egymás között, Márk. 9 : 
50. Minden dolgok és okok az egymással való békességre, 
egyes ségre , szeretetre kötelezik kegyelmeteket. Az Isten 
a ti Istentek békességnek Istene; — a Jézus a ti idvezítö-
tök békességnek fejedelme; — a szentlélek békességnek, 
szeretetnek le lke; — az evangyéliom, mely hirdettetik kö -
zöttetek, békességnek evangyélioma; — ti magatok békes-
ségnek fiai és leányi vagytok; mert békességre hívott min-
ket az Isten. 1 Kor. 7 : 15. 

Imé ! mely jó és mely nagy gyönyörűség 
Az atyafiak közt az egyenesség . 

Ha békével együtt laknak. — Ott parancsolhatja az 
Isten az áldást és az életet örökké. Zsolt. 133. Oh micsoda 
boldogság és dicsőség lészen, mikor amaz utolsó napon 
a hűséges lelkipásztor az ö engedelmes hallgatóiról ezt 
mondhatja az itélö bírónak. ímhol vagyok én, stb. Zsid. 
2. 13. Akkor mind a hűséges pásztor, mind a szelid 
juhok, mind a szorgalmatos tanitó, mind az engedelmes 
hallgatók, — mind a tiszta buza, mind a munkás aratók az 
Isten mennyei csűrébe betakaritsatván, együtt lesznek és 
megdicsőülnek ! 

Ha azért a keresztyéni intésnek valami helye, ha 
a szeretetnek valami ereje, — ha a szent léleknek valami 
közlése vagyon, teljesítsétek be atyámfiai, a melyek i g a -
zak, a melyek tisztességesek, stb. Fii. 5. 8. 9. Amen. 

(Néhai t. Koncz István, pálfai lelkész kéziratából 
1762-dik évből.) 

Debreczenben Telegdy K. Lajos könyvárusnál m e g -
jelent Magyar mondattan az irály- és verstan rövid 
vázlatával és utasítással a magy. nyelv gymn. tanítására, a l -
gymnasiumi használatra irta I m r e S á n d o r , a debr. föisk. 
gymnasiumában class. nyelvek és irod. tanára, magy. tud. 
akad. 1. tag. 178 lap. Ára 70 kr. o. é. 

ADAKOZÁS. 
Gróf Ráday könyvtár megszerzésére Mezö-Berény 

község 200 frt adott. Közli Török Pál. 

IGAZÍTÁS. 

A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 40. számában a „G y á in-
i n t é z e t i é v k ö n y v " hirdettetvén, hibásan van közölve, 
mintha a tiszta jövedelem egészen a s z e g e d i e g y -
h á z n a k o l t á r k é s z i t é s r e volna szánva, miután erre 
a jövedelemnek csak fele fog fordíttatni, másik fele pedig 
a k ö z p o n t i p é n z t á r r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t -
t a t i k . Szeged, oct. 8. 1861. S z e b e r é n y i L a j o s . 



O s z t e r l a m m K á r o l y könyvárusnál épen megjelent: 

Batizfalvi István: 
Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. 

Algymnasiumi kézikönyvül. E l s ő r é s z . Az ó kor történetei. Ára 50 kr. 
A 2-dik (közép kor) és 3-dik rész (uj kor) s a j t ó a l a t t v a n és legrövidebb idő alatt 

megjelenik. Á r a egynek 4 0 — 5 0 kr. 

A magyar királyság földrajza, 
Az alkotmányos felosztás szerint iskolai és magánhasználatra. 

t 
Második kiadás. A r a f ű z v e 4 0 kr. k ö t v e 4 8 kr. 

A földrajz elemei. 
Az algymnasium és ipartanoda alsóbb osztályai számára. 

Ara f ű z v e 5 0 kr. 

BALLAGI KAROLY. Magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. 
M á s o d i k átdolgozott kiadás. Á r a fűzve 60 kr. 

Ajánlom továbbá a következő nálam megjelent könyveket: 

Andorlaki Máté. V i l ágkrón ika . — 6'0 k r . 
— — Magyar krónika. — 60 kr. 

Bauhofer György. Negyven confirmatioi emléklap. • — 80 kr. 
Boross Mih. Kegyeletek oltára. A világtörténet drágakö'darabjaiból épitve. Kötve 1 ft. — ,, 
Dorner József. Az ásványtan elemei. Algymnasiumok és alreáliskolák számára. — 42 „ 
Dürringer Ján. Az alak- és mértan elemei. Tanulói használatra magyar és né-

met nyelven. — 28 „ 
Fischer N. A magyar nyelvtan és ismétlő könyve. — 40 „ 
Gászner Laj. A gyorsírás (stenographia) rövid és magyar nyelvre alkalmazott tana. — 80 „ 
Karacs Fer. Magyarország és Erdély térképe az alkotmányos felosztás szerint 4 lap. 2 ft. 60 „ 
Ugyanaz vászonra húzva iskolai használatra, vagy utazók részére. 3 ft. 80 „ 
Korner Fr. Lehrbuch der Handelsgeographie. 4 ft. — „ 
Nagy Soma. Népszerű gyakorlati mértan. — 60 ,, 
Pálfy J. Utasitás evang. népiskolatanitók számára. — 40 kr. „ 
Sebessi János. Egy protest. gymnasium terve. — 60 „ 
Számvetés az ujpénzzeli. Népiskolai s magán használatra. Irta egy karcagi ref. tanitó. — 21 „ 
Sztehlo A. Vallástan. Vezérfonal az ág hitv. evangelikus konfirmálandók oktatásában. — 12 „ 
Warga János Kézi ABC és Olvasókönyvecske. Az irvaolvastató tanmód szerint. Hatodik 

kiadás. Kötve. — 12 „ 
— — Magyar olvasókönyv, 1-sŐ kötet. Negyedik kiadás. — 42 „ 
— — Magyar olvasókönyv, 2-dik Icütct. Harmadik kiadás. — 80 „ 
— — Nevelés és oktatástan kézikönyve. 1-ső kötet. N e v e l é s t a n . Harmadik 

kiadás. 1 ft. — „ 

Ugyanott kaphatók a soproni evang. iskolatanitói képezde, és a sárospataki 
főiskola által kiadott népiskolai és minden más iskolai könyvek. 



Pályázat nevelönöi állomásra. 
ta . I ' I . . . . jj i *i a - a- ( 

A maros-vásárhelyi helv. hitv. egyháznak jövő 1862-dik év január hava 2-kán megnyi-
tandó „Felső két osztályú leányiskolája"* mellett a nevelőnői állomás betöltendő lévén, minden nők, 
kik e felső leányiskola vezetését elnyerni akarják, pályázatra felhivatnak. 

A neveló'nő kötelessége leend: 
a) A felső leányiskola mindkét osztályainak összes működését naponként délelőtt 4 és 

délután 3 órán, kivéve az ünnep és vásáros napokat, saját felelőssége alatt vezetni. — Az oktatásban 
segédkezik egy férfi tanitó, kinek közreműködésével a következő tárgyak tanitandók: 1-ször az 1-ső 
osztályban a magyar nyelvtan (inkább gyakorlatilag: helyesírás, olvasás, fogalmazás), b) Természet-
tan. c) Általános földrajz, d) Világ- és hazai történet, c) Számtan, f) Szépirás. 

A II-dik osztályban, mely egy év múlva az 1-ső osztályt végzettekből alakulna: Számtan. 
Iielyesirás. Fogalmazás magyarul. Történelem s ezzel kapcsolatban Földirat. 

b) Kötelessége oktatni mindkét osztályúakat a női legszükségesebb munkákban, u. m. 
varrás, himzés, kötés, horgolás, stb.; a II-dik osztálybelieket megismertetni a háztartás, 
gazdasszonyság egész körére vonatkozó teendőkkel, s előkészíteni őket általán női szép hivatásukra. 

A vallás- és énektanítás egyházunk egyik lelkésze s egyik énekvezetője feladata leend. 
A nevelőnő évi fizetése: 1) szabad szállás, 2) 600 frt. o. é. készpénz, 3) harminc erdélyi 

kis (16 kupás) véka tiszta és husz véka elegybuza, 4) tűzfára50 frt. o. é., miből a tanszoba isffítendő. 
A segédtanító fizetése 300 ft. o. é. 
A nevelőnő és tanitó, fizetéseiket közvetlenül az egyház pénztárából veszik és a növendé-

kektől semmi dijt nem követelhetnek. 
A pályázni kivánók csak protestáns vallásúak lehetnek, kik között elönynyel birandnak má-

sok felett a férjes nők, kiknek férjeik a fenn elősorolt tárgyak tanítására képesek. 
Jelentkezhetési határidő folyó évi november 15-ke, a meddig a pályázó nők kellő okira-

tokkal, különösen gyakorlati készségüket és sikeres működésüket tanúsító bizonyítványokkal fel-
szerelt folyamodványaikat egyházi gondnok Péteri Ádám úrhoz beküldeni kéretnek. 

Kelt Maros-Vásárhelyen, sept. 22-én 1861. A helv. hitv. egyházmegye nevében. 
(2 — 3) Szathmári József\ jegyző. Petri Ádám, egyházi gondnok. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

N Y I L T T É R. 

V á l a s z L - n e k , a ,,Pr. Egyh. és Isk. Lap" idei 36 . 
száma 1 1 6 8 . hasábján homlokon kezdve álló, részben ma-
rosi ev. ref. egyházmegyénket érdeklő, egyéni — s lehet , 
kol legiál is — beszövésekkel saturált köz lésére . 

Mellőzve annak megeml í tésé t , miszerint az e g é s z 
pótló köz lemény, talán csak is azért készült , hogy az e lég 
gyöngédte lenül érintett P é t e r f i F a j - ra , még e g y jó adag 
epe ömölhessen — melyek, ha ü g y tetszik, igazílnak az il-
l e t ő k ; — csupán nyomra vezető , i l letőleg mindannyiunk 
közje l l emének bántalmazását helyreigazító szempontból, 
kívánunk néhány szót váltani L. úrral. 

E l ő s z ö r és mindenekelőtt: Gönci Lajos ke l emen-
telki l e l k é s z , nein e g y h á z i l á t o g a t á s o k k ö p ö -
n y e g e a l a t t t ö r t é n t v i s s z a é l é s e k m i a t t l é -
pett vala föl, mint L. urnák tetszik mondani ; — hanem 
e g y é b tudatlanság- és más indokból eredhető, puszta ábránd 
után henceget t és botlott m e g ; mit tudósító urnák is a rég 
folyó vitából jó lesz vala jobban megnézni , s aztán oly 
szembetünöleg nem tévedni, minek nyelvünken olyan k i f e -
j e z é s e is van, a milyen embernek — ha rajta éretik — 
máskor nem igen szoktak hinni. 

T o v á b b á : nem tudjuk, pap-é vagy világi ember 
lebocsátott sisakával L. ur ? ; de mindenesetre kár volt 14. 
papról feltenni, hogy azokat — mint a r é s z e g c igányt — 
toborzani lehet. Ha pap, u g y elitélte magamagát ; ha vi-
lági , akkor nem méltó, hogy egv bölcs és tapintatos tes tü-
letről u g y e m l é k e z z é k : egyházi fötanács-u n k !; melynek 
intézkedéseiről szóló tudósítását, ugylátszik — csak v i s z -

ke teges kiindulásul kasználja, hogy takart sebeket piszkál-
jon — verba magistri :, — s kalákába személyeskedve , 
mosdatlan kezekkel keresztül kasul s z ő j j e a d í á k n é 
v á s z n á t . És mi ezért önt L. u r ! ha m é g e g y s z e r akkora 
szerepet kívánna is játszani, s talán a fe l legek közül into-
nálna, egyen egyen vilipendáljuk, és megvetjük. 

V é g ü l : még nagyobb kár L. urnák ferialni, és ta -
nitni part. synodusunkat; mert annak asztala mellett ülhet 
e g y két olyan legény, kiktől L. ur is tanulhatna még törvé-
nyes eljárást. S az ilyen erőtlen intimidálásra számított, 
gögszer l i eljárás, mindég a szekérrudon ülő légy n e v e t s é -
ges meséjére emlékezteti a világot. 

S l e g v é g ü l : tudja meg L. ur, hogy akárki és 
akármit határozott a hírlapok utjáni felszólalhatásról; de 
mig áll, s maga rendén el nem töröltetik a 89. ge l e i Kánon, 
— ámbár tiszteljük a világra appelláló igaz Luthereket; — 
az olyanokkal mint Gönci uram, ki hazugságot és rosz aka-
ratot hirdetve gyanusit, maga rendjén elbánni, nem mu-
lasztjuk most, és ezenlúl ! 

Már most, magyaráztassa meg magának ismeretlen 
bajtárs L. ur, miért írták meg oly régen : C a u s a n o n 
b o n a p a t r o c i n i o p e j o r e r i t . S ha mind ezekre, 
kedve lenne még valamit ezután mondani, azt bizonyosan 
theologizans korában Máth. 10, 24-böl rosz értelemben 
tanulta : n e m f e l j e b b v a l ó a t a n í t v á n y m e s t e -
r é n é l . Melyre, mig jobban nem tanul beszélni — csak 
e g y árva szóval is fe leselni , nem tartja érdemesnek. 

Ö t - Ö n k é n t e s . 

Pest, 1861. Nyomatott Enge l és Mandel lonál , ( E g y e t e m utca) 2. sz. 



PEOTESTANS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI 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 : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint, 

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 fr t . 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 yor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Nagyméltóságú idősb báró Vay Miklós w\ tiszán-
inneni helv. hitv. egyházkerület fogondnokának be-
széde melylyel, a folyó évi sept. hó '29-én s több 
napon Szántó városában tartott egyház kerületi 

gyűlést megnyitotta. 

Főtiszteletü egyházkerületi közgyűlés ! 
Kevés napok liiján egy éve immár, hogy 

utólszor vettem részt a főt. egyházkerület tanács-
kozásaiban. Keblem érzését a viszontlátás e 
rám nézve örvendetes s rég nélkülözött pillana-
tában azon tengerész lelki hangulatához képze-
lem hasonlithatónak, kinek partra törekvő 
sajkáját csalfa szelek űzték s kergették hónapo-
kon által, mig végre szirtek s örvényeken á t -
hatolva, visszakerült megint szokott biztos kikö-
tőjébe. — meglehet, hogy törődve s fáradtan az 
az ezernyi sikertelen küzdések miatt, de okulva 
egyszersmind és szilárdulva meggyőződéseiben 
s gazdagodvatapasztalataiban, melyeket örömest 
fordit most már azok hasznára, kiket hit, hon s 
testvéri szeretet fűznek szétszakithatlan lán-
cokkal irányukban! kötelességeiről soha egy 
percig is megfeledkezni nem tudó szívéhez. 

Igen ! sokon ment kedves hazánk, s men-
tem azzal együtt én is, ez emiitett egy év le-
folyta alatt keresztül; mert a pillanatnyi, — 
mindnyájunkat uj tevékenységre kötelezett, — 
bárha kezdetben is már halovány remény nyo-
mába a csakhamar csüggesztő s lankasztó kéte-
lyek léptek, — mignem aztán ezeknek helyét 
nagy mérvű bizalom- s hitrázkódtató keserű csa-
lódások foglalták el. 

A még naponként történők utánitélve, csak 
az ég tudhatja; mi minden vár még ezentúl a 
szeretett honra, s ebben mireánk is helv. hitvallá-

sú lakosira! Azon egyről meg lehetünk azonban 
győződve, hogy a reánk mért közös sorsban, 
mint azon egy hon gyermekei, hitkülönbség nél-
kül osztozandunk s egyformán mindnyájan, mert 
Istent lehet különbzőképen imádni, de a honszere-
tetnek egy neménél többet a magyar nem ismer. 
— A vallások dogmái különbözhetnek egymás-
tól, de az összes haza egyedül idvezitő politikai 
hittana nem lehet ez idő szerint más, mint szen-
tesített mindannyi törvényeink paizsa alatti 
egyetértő rendithetlen összetartás. 

Hanem nekünk magyarhoni protestánsok-
nak az ilynemű alkotmányos összetartáshozi 
szoros csatlakozás, — csak nem régi tapaszta-
latinkra is még visszaemlékezve, — különöseb-
ben, és igy kétszeres kötelességünk. 

Nekünk ugyanis nem szabad felednünk, 
hogy egyházi alkotmányunk s ettől lényegesen 
feltételezett lelkiismeret- s vallásszabadságunk 
csak addig maradhat fen teljes valójában, tiszta 
épségében, s szilárdul s biztositva a több izben, 
sőt már saját magunk által is visszavert megtá-* 
madások ellen, — mig az összes honunk impro-
visált alkotmányellenes vésztanok ragályától 
menten maradt organikus életéből merítheti s 
szívja magába éltető, a tespedést s erkölcsi rot-
hadást csak ily módon lehetlenitő, szellemi örök 
létünket pedig csak ekként biztositható tápsze-
reit. Nekünk magyarhoni protestánsoknak tud-
nunk kell, hogy nagy részben ugyanazon alap-
törvények biztosítják hazánk önállását, függet-
lenségét, jogait s szabadságát, melyek egyszers-
mind vallásszabadságunknak is talapzatai. 

Midőn tehát a magyar protestáns hona ős 
a l k o t m á n y á é r t küzd; midőn azt az opportunitá-



sok koholta divatszerü fictitius álconstitutionalis-
mus és tétovázó állameszélyek ámitó s romboló 
törekvései ellen védi, vallásának és vallásszabad-
ságának is óvja szent ügyét. Midőn végre a ma-
gyar protestáns hona összes törvényei fentartása 
mellett buzog, egyúttal vallásszabadsága sérthet-
lenségének tíízi ki üdváiasztó, minden percben 
millióktól követendő zászlóját. 

De viszont épen oly igaz az is, hogy vala-
hányszor saját ereklyeként óvott autonómiája 
alapján gyakorolja egyházunk törvény-engedte 
s szabta jogait és kötelességeit, mindannyiszor 
összes honunk alkotmányos életébe is egy-egy 
uj szikráját lehelli a hazafiúság kiolthatlan tüzé-
nek ; s mint erre épen esen a próbáitatások nap-
jaiban egy percig sem ingadozott s tétovázott 
egyházkerület emlékezhetik legelevenebben, — 
tette ezt egyh.-kerületünk még akkor is, midőn 
vészfellegektől környezett, s már-már haldokló 
saját autonom életén kivül sehol nem mutatko-
zott többé hazánkban csak legkisebb jele is az 
eltiprott alkotmányos létezhetésnek. — Es ám 
Ítéljék majd meg honunk elfogulatlan évlapjai 
annak idejében: volt-e? és minő befolyása összes 
honunk sorsára s későbbi megtartására ezen el-
szántságig folytatott, de akkor majdnem egé-
szen izolálva állott sanyarú küzdelmünknek. 

A honnan bátran merem állítani, hogy ho-
nunk hasonló körülményei közt ismét ugyanaz 
lenne, vallását s hazáját mindennél többre becsülő 
anyaszentegyházunknak, az ős magyar alkot-
mány ezen egyik, magát az érintett legközelebbi 
évekbe is teljesen igazolt védbástyájának, — 
bárminő akadályoktól s veszélyektől is vissza 
nem rettenő, saját igazaiban az összes hon jo-
gait is védeni tudó magaelhatározása. 

Es ime ily nézetektől s meggyőződéstől 
áthatva üdvözlöm én ma egy viszontagságos év 
elforgása után s küszöbén egy talán válságos uj 
időszaknak a főt. egyh.-kerületet! Üdvözlöm azon 
hitben s reményben, hogy jelen tanácskozásaink 
felett is a rendületlen honszeretettel párosult 
tiszta vallásos érzet öntendi el melegítő sugarait! 
Üdvözlöm azon kéréssel, — hogy kegyeskedjenek 
velem, ki egyéb hivatalos gondjaimtól szaba-
dulva, örömest szentelendek most már mennél 
több időt egyh.-kerületünk ügyeire, — ezúttal 

már éreztetni oly sokszor tapasztalt szivessé-
göket! 

Üdvözlöm végre azon imaszerű óhajtással : 
hogy legyen Isten egész működésünk ideje alatt 
velünk és közöttünk, — legjobb áldása pedig 
folyvást szeretett honunk s hitfelekezetünkkel!! 

SUCCESSIO ÉS KÉPVISELET AZ ERDÉLYI EVANG. REF. 

SUPERINTENDENTIÁBAN. 

(Folytatás.) 

Suceessio és képviselet! Ezek valának tehát az ijesztő 
képek 1829- tő l kezdve a jelen évig. Harminckét év folyt 
le az előbb is most is Sepsi. Szt. Györgyön tartatott két gen. 
synodusok között. Az 1829-bel i zsinat hosszú argumenta-
tioval igyekszik a successiot mint üdvös intézetet megörö-
kíteni; de már e f. 1861-bel i a kézdi egyházmegye in-
dítványára megrendeli, hogy legalább az esperesi succes -
siora nézve az egyházmegyék a maguk véleményöket jövő 
évi gener. synodusra küldjék be, s a kézdi jegyzőnek állá-
sát is már ezen kérdés elhatározásától függeszti fel. Igy, 
igy kellett volna mind 1829. mind 1845-ben az egyházme-
gyéket ezen életkérdésökre nézve kihallgatni! Most több 
élet lenne egyházi intézkedéseinkben, több ösztönük pap-
jainknak önmivelésökre, hivatásuk buzgóbb teljesítésére, ele-
venebb s áldozatkészebb vallásos élet egyházainkban. Hisz-
szük is, hogy ezen kérdés, miután már az egyházi főtanács 
teljes be leegyezésével küldetett k i : fel fogja villanyozni 
még azon egyházi megyéket is, melyek a hosszú harminc-
két év alatt hivatalnokaik lidércnyomásai alatt hallgattak. 
Hiszszük, hogy az egyházmegyék általában a successio ellen 
fognak nyilatkozni: de mi történjék azon jegyzőkkel , kik 
successio reményével választattak? Meg kell ismerni, hogy 
e z e k öröklés utján léphetnek előbb; a kik pedig a jegyzők 
közül azon lelkierőt tanusitják, hogy az esperesi széket 
annak idejében üresnek nyilvánítják, az ilyeneket minden 
szavazattal, vagy épen teljes acclamatioval esperesnek e l -
választani. Mintegy husz évvel ezelőtt épen ezt cselekedte 
egy tractualis j egyző az esperes halálával, midőn az e g y -
behívott részletes zsinaton az üresen maradt székre mu-
tatva, felhívta a gyűlést, gondoskodnék választással az espe-
resi hivatal betöltéséről. Gondoskodott is a gyűlés, mert 
teljes felkiáltással esperessé választotta, s a szék elfogla-
lására szívesen felkérte; de már az utódjánál sőt magában a 
részletes zsinatban is ez azerkölcsierőnemnyilvánult .Vane.-
megye,hol már a második hat évre választva viseli az érdemes 
férfiú az esperesi hivatalt, s hiszszük, hogy ö maga is egész 
éleiében díszére lesz e hivatalnak. Van azonban olyan egy-
házmegye is, mely csak három évre választotta esperesét, 
s mikor az idő eltölt és hiába várná a gyiilés a nyilatko-
zatot, maga szólitá fe l ; de feleletül azt nyerte: „ « « 
mondhat le az esperességröl, nehogy a jó rend a tractus-
han megbomoljon. Hírlapjainkban olvastunk olyan példát 
is, hogy az egyházmegyei jegyző az esperesi szék megüre-



sedésével protestánsi szellemben dicsérte egyházunk auto-
nómiáját, s különösen azt is, hogy hivatalnokait maga vá-
laszthatja ; ö maga azonban minden választás nélkül, söt a 
kérésnek ellenére is, hódolván, mint rnondá, a püspöki 
rendeletnek, az esperesi széket elfoglalta. 

De hagyjuk el a szomoritó példákat, melyek a hosz-
szu törvényellenes helyzetnek s ebből következett némi 
servilismusnak szülöttjei; inkább forgassuk szemünk előtt 
a megnyílt alkalmat, melylyel a kétszázados törvényeink-
hezi visszatérés mellett nyilatkozhatunk, s hogy azokra 
méltók vagyunk, ezután tettel is bizonyítsuk. 

Jelen értekezésnek épen az a célja, hogy az egyház-
megyék előtt tárja fel a successio-nak szerencsétlen szüle-
tését hiteles adatokból, figyelmet ébreszszen sok kárt oko-
zott kétszázados folyamára, s különösen a legközelebbi 
harminckét év alatt ezen kérdést illetőleg fölmerült küz-
delmeknek bármily rövid vázát adhassa. Ezen egész suc-
cessionalis harc fejtegetésében kikerülni igyekezett érte-
kező minden résztvevőknek — elhunytaknak ugy mint élők-
nek — legtávolabbról is valamely kedvetlen érintését; mert 
nem személyek és nem is testületek, hanem maga a dolog 
fontossága lebegett előtte. 

Es már ezen nyilvánítás után menjünk által a másik, 
egyházunkat szintúgy közelről érdeklő fontos tárgyra, az 
egyes ekklézsiákban rendezendő presbyteriumra s általá-
ban egyházi képviseletre. 

II. Szakasz. 

A képviselet. 

7. §. 

Az egyház-alkotmányról. 

A keresztyén egyházban három dolog bír általános 
fontossággal: hitvallás, isteni tisztelet és egyházalkot-
mány ; s ez utolsó többnyire a két elsőnek kinyomata. Maga 
a hitvallás sokat vett által azon népek műveltségétől, a kik 
között legelőbb terjesztetett, az isteni tisztelet pedig na-
gyobbára a vallásos fogalmak kifolyása volt. Igy p. o. ke -
leten a görögöknél a műveltség állott különösen a philoso-
phiában és művészetben, s azért is a keresztyén tudomány 
a görög és persa philosophiával összekötve szülte a Gno-
sticismust, Manicheismust, Montanismust, stb.; a művészet 
pedig az isteni tiszteletbe átvitte a képeket, s ezeknek tisz-
teletét. Végre a tudomány és a cultus mindinkább elvá-
lasztván s idegenitvén a keresztyénséget részint a zsidó 
theocratiától, részint a pogány külső hatalomtól, a neve-
kedő vallásos társulatban, az egyházban — melynek na-
gyobb darabjai egymástól úgysem függöttek — elöálliták 
a papi aristocratiát, püspökök, metropoliták és patriarchák-
ban, mind feljebb-feljebb emelkedő fokozatokkal és m e g -
határozott kormánykörökkel. Az egybekötő pontot szinte 
csak a conciliumok képezték; de ezek is a praesidium és a 
dogmák feletti zajos vitatkozásokkal csak a szakadozottsá-
got tették nagyszerűvé, s ez által a muhamedanismus ter-

jedését, a keresztyénség gyengülését, s Kis-Ázsiában és 
Afrikában kipusztítását okozták. 

Nyugoton a műveltséget különösen a jogtudomány és 
a politika képezték, s ezeknek befolyása alatt fejlődött a 
keresztyén egyház is. Csakhamar az egység eszméje k e z -
dett összeköttetni a világ városának püspökével, s a k e -
leti elszóródott papi aristocratia és oligarchia helyett nyu-
goton monarchia alakult. Itt a philosophiának nem volt 
annyira kelete, s az egész középkorban szinte minden egy-
házi tudományos munkásság a jogtudománynak feküdt. Igy 
állott elő a Corpus Juris Canonici. 

A XVI-ik század elején — nem minden előkészítés 
nélkül ugyan, de mégis szinte véletlen előállott reformatio 
valamint nagyszerű újítást hozott a tudományba, ugy az 
egyházi kormányzatban nagy változtatást tett szükségessé. 
Azonban itt is két irányt lehet megkülönböztetni. Az e g y -
szerű szerzetes, de erös theologus Luther a hitjavitásnak 
feküdt, az alakuló egyház védelmét s kormányának fej-
lesztését pedig az ügy nagy pártolójára, az ő nemesszivü 
fejedelmeire bizta. Némely hitcikkekre nézve kevesebb el-
távozás, s a külsőkben annál nagyobb egyformaság látható 
ma is ezen egyházban, s mint az isteni tisztelet külseje a 
tudománynak, ugy az egyházalkotmány a kettőnek kinyo-
mata. Fennmaradott némi fokozatos megkülönböztetés a 
papi rendben, s némely országokban állanak ma is a prae-
positurák és püspökségek ; az egyházalkotmány pedig á l -
talában a megyei, kerületi és országos consistoriumoktól, 
melyeknek tagjait a territórium fejedelme nevezi ki, Consi-
storialis-nak nevezhető. 

Más irányban fejlett a reformatio Schweizban, Hol-
landban, Francia- s Németországban és hazánkban is. A 
mit Zwingli kezdett, azt a polgári törvényekben is jártas 
Calvin vitte megállapodásra. A fenállott hittudománytóli 
távozásban merészebb, a külső isteni tiszteletben szára-
zabb, s az egyházi kormányzatban szabadabb elvű volt 
Calvin, mint a föld maga, melyen működött, egy szabad tár-
saságé volt. Symbolikába nem elegyedve, az isteni t iszte-
let külsőjéről is csak annyit jegyezünk meg, hogy a r e -
form. templomokban nemcsak egyéb muzsika, de orgona 
sem volt megszenvedve. Schweiczban ma is csak egy két 
városban lehet orgonát látni; Erdélyben már a mult század 
közepén itt-ott kezdették ugyan behozni, de Magyarhonban 
csak e jelen század elejétől kezdve, s különösen Debre-
cenbe csak egy pár tizedtől fogva engedtek orgonát állít-
tatni. — A másik szélső! 

Nagy fontosságúnak tartotta Calvin az egyházi kor-
mányt*"*) s azt akarta, hogy abban az emberi egyen lőség , 
keresztyéni szabadság elvei legyenek kifejezve, é letbelép-
tetve. De épen az erre törekvés okozta azt, hogy a külön-
böző polgári alkotmányu országokban, különböző körülmé-
nyek és sokszor ellenkező világi érdekek kíséretében, sok-
kal nagyobb különbözéssel fejlődött ki itt az egyházigaz-
gatás is, mint a lutherana egyházban. Lássunk bár néhány 

* ) Institut. 1. 4. Cap. 10. §. 27. 



^él dákat a külföldről, s azután tekintsük honi egyházi igaz-
g í tásunknak sokat változott formáit. 

8. §. 

Külföldi egyházak igazgatásformája a honunkbelivel össze-
hasonlítva. 

Schiveiczban, vegyük a zürichi canton egyházi igaz-
gatását. Fel van osztva 10. dékánságra (Classis Tractus) s 
ezek között maga a város egyik külön dékánság. A városi 
egyházban volt eleitől fogva presbyterium, egyháztanács, 
mely állott a városi papokból, professorokból, a városi con-
sul- s néhány tanácsosból ós választott presbyterekböl. 
Az első pap antistes (superintendens) elnöke volt nemcsak 
a városi presbyteriumnak, hanem a zürichi canton provin-
ciális synodusának is.—Jegyzőjét választotta a papok közül, 
kik közül volt a szegények gondviselője is. Az egész egyházi 
igazgatás a polgári kormánynyal, s igy a zürichi — a vá-
rosi tanácscsal szoros egybefüggésben állott, de e g y -
szersmind a papok is a városi dolgokban fontos szerepet 
vittek. *) . A dékánságok évenkint legalább kétszer egybe-
gyűltek a dékán elnöksége alatt; tagjai voltak azon megyé-
nek minden papjai és a polgári főtiszt (Landvogt). Minden 
protestáns cantonnak egy provinciális synodusa volt, mely-
nek elnöke az antistes, tagjai a cantonbeli papok ; a vilá-
giak közül pedig nemcsak a cantonbeli kormánytanács, ha-
nem a nagy tanácsnak is mely tulajdonképen a felségi 
jogokat gyakorolta, öt tagjai. Az antistes rendszerint a 
Canton fővárosának első papja volt. Mig tovább mennénk, 
alkalmazzuk már honi egyházunk régibb alkotására: A 
mely magyar város szinte csak egy reform, ekklézsiát al-
kotott, annak tanácsa és presbyteriuma egy volt, s az első 
pap (pastor primarius) és az első polgári tisztviselő ( fő -
bíró, hadnagy stb.) együtt elnökösködtek, a szerint, a mint 
egyházi vagy polgári dolgok folytak benne. Később, ha a 
város kebelében több ekklézsiák keletkeztek s vegyessé lett 
a tanács is : akkor különvált ugyan a presbyterium, de a 
protestáns föbiró rendszerint lett föcurator, s a reform, ta-
nácsosok minden választás nélküli presbyterekké lettek, sőt 
még a választott képviselők is (centum páterek) szintén 
minden egyházi választás nélkül a presbyterium vagy con-
sistorium tagjaiul tekintödtek. Dé a superintendensek is 
nagyobbára az egyházi kerületek nevezetesb városi ekklé-
zsiájának első papjai szoktak lenni. A tractusok part. sy-
nodusaiban a senior vagy esperes az elnök, tagjai minden 
tractusbeli papok. Igy a provinciális vagy kerületi syno-
dusnak elnöke a superintendens, tagjai az egész kerület 
papjai — minden tiz papból egy otthon maradván * * ) ; más-
fél századtól fogva pedig a föconsistorium követei is, mint 
feljebb a püspöki successio eredeténél láttuk, megjelen-
nek. Azonban a kettős elnökségnek, mely a magyarhoni re-

*) L. Révész Imre. Protestáns egyházalkotmány alapelvei, 
80 1. 

* * ) L. Can. Eccl. 89. és 93. 

form. superintendentiale és tractuale consistoriumokban 
gyakoroltatik, a schweizi cantonok egyházi gyűléseikben 
semmi nyomát nem találjuk; holott nemcsak kerületi, de a 
nagy tanács tagjai közül is többen szoktak ott jelen lenni. 

Különösen az erdélyi reform, superintendentia igaz-
gatásával egybevetve, tisztán látszik nemcsak egyházi és 
polgári törvényeinkből, de az egyházi történelemből is, 
hogy a 18-ik század elejéig mind a tractualis mind a g e -
nerális synodusok csupán papi gyűlések voltak, s igy az 
igazgatás formáját synodalis-nak lehet nevezni *) . Nem 
maradott azonban a világi rész is képviselet nélkül s ezt fe-
jezi ki az Approb. törvény és a 12-ik canon**) , söt mivel 
ezekben s a valóságos gyakorlatban is az aristocratiának 
ily nevezetes része volt, azért mondja a 85-ik canon ari-
stocraticum regimennek, s mivel pedig az egyes városi és 
falusi ekklézsiák helybeli presbyteriumaikban a polgárság 
és a nép is képviselve volt, mintegy megjobbítva nevezi 
az egyházigazgatást aristocratico democraticum-nok. A 
fennebbiekböl s az idézett törvénycikkek egybevetéséből 
kitetszik: a) A status-föhatalomnak az egyházat illető jogai 
(jura majestatica circa sacra) a fejedelem és az ö tanácsa 
által gyakoroltattak, b) Minden fontosabb s az egész egyhá-
zat illető dolgokbani intézkedések csak a birtokos és hit— 
sorsos nemességnek (patronusoknak) a diaetán egyben-
gyült képviseletével együtt történtek. Néhány példák azo-
kon kivül, melyek az Erd. Pred. IX. füzete 151. lapján f e l -
hozottnak, bővebb világot deríthetnek. Ilyenek a régibb sy-
nodalis jegyzőkönyvből : 

Synodus habita Albae Juliae anno 1671. 4. 5. diebus 
octobris,praesidente Reverendissimo ac clarissimo viro Dno 
Petro Kovásznai. V. D. Ministro apud Claudiopolitanos, 
Episcopo Ecclesiarum in Transilvania Reformatorum dignis-
simo. 

* ) L. Erd. Prédikátori tár IX. füzet, 143. lap. 
* * ) Appr. Conss. I. R. 1. T. 3. a. Az ekklézsiai directiók-

ban és ritus-okban reformál-niok vagy varial-niok 
az ekklézsiáknak eleitől fogva szabados volt, mely 
keresztyéni szabadság ezután is el nem rekesztetik és 
tiltatik; de ugy a mint más keresztyén országokban, 
s ez miénkben is éltenek és élnek mostan i s ; tudniil-
lik, hogy in minoribus és a melyek csak az egyházi 
rendeket illetik, magok az egyházi rendek is conclu-
dál-hatnak és constitutio-kat csinálhatnak, de azokat 
is közönséges Generális gyűlésekben. A hallgatókkal 
és külső rendekkel köz, avagy azokra is nézendő dol-
gokban pedig, nem különben, hanem azokkal is köz-
értelemből, úgymint kiki maguk religióján lévő Ma-
gistratusok-nak és Patronusok-nak egyenlő tetszé-
séből. 

Can. Eccles. XII. — Siquid omnino mutandum 
aut emendandum in ritibus fuerit, unanimi totius E c -
elesiae necnon Principis ac statuum evangelicorum 
Helv. Confessioni addictorum consensu in provinciali 
vei vero Nationali Synodo fiat. 



Deliberatum super causa reverendi viri D. Mathaei 
Pathai : 

Pathai Máté uram mind az egész consistoriumot 
deprecalja büntetésünket, s méltó depositiójának censurá-

ját agnoscálja. stb. stb. —• — — — 
Melyek a Consistorium előtt igy menének végbe, 

praesentibus regni proceribus magnifico Georgio Kapi, 
Spectabilibus Paulo Béldi, Thoma Nagy, Michael Teleki, 
consiliariis Regni Transilvaniae Generoso Stephano Kun, 
et Michaele Kalnoki 5. die octobris. 

Ezen jegyzőkönyvi kivonatból a dologra csak is 
a kezdete és bezárása tartozik, s világosan is látszik b e -
lőle, hogy Gy. Fehérvárt a fennirt napon és esztendőben 
gener. synodus tartatott püspöki elnöklet alatt; és hogy 
abban a fejedelem oldala mellől a nevezett főrendek és 
tanácsosok voltak jelen. Másfelől minden félreértés eltá-
voztatásáért meg kell jegyeznünk, hogy itt ezen szó alatt 
,,ConsistoriumCi nem a synodussal e g y jelentésű kifeje-
zést, vagy amaz ilyen nevezet alatt fennálló külön egyházi 
testületet kell érteni és nem egyebet teszen, mint Együtt-
iilés, Gyűlés. 

Ugyanezen szó , épen ilyen értelemben jön elö a 
XCIII. canonban evocatis seeunt in Consistorium seniori-
lus ac assessoribus. — Alább ismét: Cum universo Con-
sistorio peremtorie decidat. Végre kitetszik az is, hogy a 
gener. synodus legfelsőbb Ítélőszék is volt. 

Lássunk már egy más nevezetes adatot, mely szerint 
az erdélyi reform. Összes egyház képviselete nemcsak g e -
ner. synodusban, hanem fejedelmi intézkedés mellett e g y -
behívott vegyes gyűlésben is nyilatkozott, s egész egyházat 
és iskolákat illető tárgyakban határozott. 

A nemes Erdély országnak reformata Religion lévő 
secularis és Ecclesiasticus statusokból álló, a mi kegyelmes 
urunk ő nsga kegyelmes dispositiojából; ezen reform, r e -
ligion levő Ekklésiák és Collegiumok dolgainak megvizs-
gálására, és jó rendben való álliltatására öszvegyülekezett 
rendeinek 

Conclusuma. 

7. (szám) Istennek kegyelmes indítása és segedelmé-
ből ily karban állíttatván az Ekklésiai és Collegiumi dolgok, 
tetszett hogy a Secularis Curatorok mellé, ugy mint a mi 
kegyelmes Urunk és a Tanácsi Renden kivül, Bethlen Mik-
lós, Macskási Boldizsár, Keresztesi Sámuel, Petri Lő-
rinc, Lázár uramék mellett, Tiszteletes Püspök Uram, 
Solti János, Debreceni Mihály, Némethi Mihály és 
Eperjesi Mihály uramék, az Ecclesiasticus statusból ren-
deltetvén ö Klmek. 

1 ) A fenn megirt Ekklésiák és Collegiumok j a -
vait, jószágát, és akárminémü proventussit, hitelesen v e -
gyék kezökhez. 

2 ) Tegyenek azokról az Ekklésiák és Collegiumok 
hasznára szolgáló jó dispositiokat. 

3 ) Subordináljanak az Ekklésiáknak, Collegiumoknak, 
és a jószágoknak javára, s emlékezetes hasznára szolgáló 
Vice Curátorokat és Tisztartókat is, kik által a dolgokat és 

az jókat is folytassák és procuráltassák emlékezetes ha -
szonnal. 

4 ) Az Ekklésáknak kívántató succursust, és a Collegi-
umok mind épitésbeli mind pedig az ifjúság rendes Correc-
tioját stb. — ministratioját szép renddel disponálják és 
procurálják. 

5 ) Holott pedig occurrálhatnak vagy az Ekklésiák, 
vagy a Collegiumok, vagy pedig a megirt Ecclesiasticum 
Bonum iránt holmi dificultások, melyek feljebb való 
inspectio vagy Judicium discretioját kívánhatják, azokat ő 
Klmek regestrumba vévén, cum neccessariis eorundem r e -
quisitis, a jövő orzág gyűlésének alkalmatosságával mi Ke-
gyelmes Urunk ö Nsga és vallásunkon lévő Statusok eleibe 
reportálják, és ezekről kívántató Dispositiot sollicitáljanak, 
ezután is pedig a derekabb dificultások iránt ehez tartsák 
magukat ö Kegyelmek. 

Dátum in Generáli Congregatione Politico Eccles ias-
tica, ex Edicto Illustrissimi ac Celsissimi Principis Transil-
vaniae Domini Domini nostri Clementissimi, in Oppido N . -
Enyed celebrata Anno 1682. die nona Mensis Decembris, 
ultima videlicet praefatae congregationis nostrae. 

Extradatum per Magistrum Illustrissimi ac Celsissimi 
Dni. Dni Principis Transilvaniae prothonotarium, et pro 
tempore Sedriae pfatae Notarium 

Petrum Alvintzi.u 

Ugy látszik, hogy ekkor egy permanens politico 
ecclesiastica congregatio állíttatott fel mintegy a fe jede-
lem mellé az egyházi és collegiumi javak fölvigyázatára s 
azok körüli intézkedésre, sőt épen a collegiumi javak fe lv i -
gyázatára is. 

Kitetszik továbbá az is, hogy a tanácsurak fökurá-
toroknak tekintődtek, s azért is az ekklézsiák és col le-
giumok mellé csak Vice Curátorokat kiván neveztetni. 

Ezen nevezetes gyűlésről jegyzet t fel Bod Péter 
Smirn. Polyk. 129. lapján egy ekklézsiát illető rendezke-
dést, mely szerint a Gilányi Gergely fejérvári háza és a 
körülfekvő M. Boros, Bocsárdi, Sárdi, Portzis, a püspök To-
feus Mihály és az ö utána következő püspökök használá-
sára adatnak által; és ismét a collegiumi ifjúságot illető 
intézkedést, melynél fogva a hosszú mente vagy tóga a 
deákok viseletéül akkor határozlatott. De ezen gyűlésre 
alább még visszatérünk. 

(Folytatjuk). 

— - j O í w 

ISKOLAÜGY. 

A REF. EGYETEMES TANÜGYI BIZOTTMÁNY IDEI KÖZ-
GYŰLÉSE DEBRECENBEN. 

Az idén Debrecenen volt a sor, hogy vendégszerető 
keblébe fogadja azon bizottmány férfiait, kik a ref. tan- és 
nevelésügy, különösen pedig a népnevelés ügyének előmoz-
dításában, szervezésében és célszerű irányban való lendí-
tésében már évek óta oly szép sikerrel működnek. A s z o -



kott buzgóság- és ügyszeretet nem is hiányzóit ezúttal sem 
azok részéről, kiket a közbizalom e szép hivatással tisztelt 
m e g ; megjelentek mindnyájan, azok kivételével, kiket e l -
hárithatlan körülmények gátoltak a megjelenésben s Debre-
cen, e tekintélyes fészke az ős protestantismusnak, jelen 
alkalommal is szokott e lőzékenységéve l és barátságos sz í -
vességéve l tette kedvessé vendégeinek az ott-mulatás ide-
jét. — Az ülés sept. 2 4 - é n kezdődött s a következő napon 
folytatódott Török Pál superintendens és Tisza Kálmán e l -
nökletök alatt. 

A négy egyházkerület részéről jelen voltak mint 
képviselők: Török Pál, Ballagi Mór a dunáninneni, — B o -
csor István a dunántúli, — Hegedűs László, Kun Bertalan 
és Erdélyi János a tiszáninneni, — Benedek Lajos, Révész 
Imre és Kovács János a tiszántúli kerületből. Mondanunk 
sem kell, hogy a kétnapi tanácskozmányt folytonosan a 
tárgyhoz illő méltóság, komolyság és testvéri öszhang 
lengette á t ; eredményül itt közöljük annak hiteles j e g y z ö -
könyvét : 

1. Olvastatott SzŐnyi Pál s László József urak j e l e n -
tése , melyben tudatják az elnökséggel , hogy betegség s 
más elhárithatlan okok miatt je len bizottmányi ülésben 
meg nem jelenhettek. 

Jelentésök tudomásul vétetvén, — óhajtásként nyil-
váníttatott, hogy miután minden egyh. kerületben vannak 
választva az egyetemes tanügyi bizottmányhoz póttagok, 
kik a rendes tagok akadályoztatása esetében ezeket pótol-
ják : szükséges , hogy kik a rendes tagok közül valamely ok 
miatt meg nem jelenhetnek egy vagy más bizottmányban, 
— jó eleve értesítsék az illetőket, hogy helyökbe póttago-
kat küldjenek. Valamint figyelmeztetni kívánja jelen bizott-
mány az illető tagokat arra is, hogy ki levén je lö lve ese t -
ről esetre jegyzökönyvünkben a következő bizottmány ha-
tárideje, ne várjanak külön meghívást az elnökségtől, ha-
nem a kitűzött határidőre a kijelölt helyen megjelenni sz í -
veskedjenek. 

2. Elnök Török Pál ur jelenti, mikép a folyó évi ta -
vaszhó 4 - é n Pesten tartott bizottmányi ülés jegyzökönyve 
5. sz. a. „ k é s z í t s ü k e l n ö v e n d é k e i n k e t stb. 
jel igéjű b e s z é d - é s é r t e l e m - g y a k o r l a t o k r a " 
beadott pályamunka megbirálásával megbízott egyének, u. 
m. Árvái József, Gönczi Pál, László József, Szönyi Pál urak 
beadván bírálataikat, a pesti j. k. 4. sz. a. kiküldött alvá-
lasztmány ezen bírálatokat átvizsgálta, mely eljárásnak 
eredménye lett, hogy említett pályamű három biráló által 
első, e g y biráló által pedig másodrangú jutalomra méltónak 
ítéltetett: oly feltétel alatt azonban, hogy szerző, munkájá-
ban azon hiányokat, melyeket bírálók abban egyértelmüleg 
kijelöltek, a bírálati utasítások szerint kellőleg kijavítsa. 

Az alválasztmányi jelentés jóváhagyatott; ennek fo ly -
tán a pályamű szerzőjének, a vezérkönyvekre kiszabott első 
rendű jutalom oda ítéltetett. A pályamű szerzője köteles 
levén azonban a felfedezett hiányokat kijavítani, munkája 
visszaadatik oly utasítással, hogy a bírálatokat, — az e célra 
elnökileg felkérendő Szönyi és Gönczy Pál urakkal e g y b e -
vetvén, a szükséges javításokat azoknak befolyásával e s z -

közölje. Az ekként kijavitandott pályamű S.-Patakon 3000 
példányban nyomassék ki Árvái József tanár ur felügyelete 
alatt. 

A szerző, Nagy László ur, a körösi helv. hitv. k é -
pezde igazgatója. 

3. Ugyancsak elnök Török Pál ur jelenti, miszerint 
folyó 1861. tavaszhó 4 - é n tartott bizottmányból 6-ik sz. a. 
bírálat végett kiadott négy rendbeli ábécés-könyvek, 
mint szinte az azokhoz tartózó vezérkönyvek is megbirál-
talván, — a bírálók, névszerint Nagy László, Veres László, 
Zsindely István, Vályi Ferenc és Kovács János urak b í rá -
lataikat beadták, s azokat az alválasztmány ugyancsak át-
nézte, s eredménye az lett, — hogy 

a) „ K i m i n t v e t u g y a r a t " jeligéjűpályamü, 
három biráló egyező véleménye szerint, 

b) „ S a p e r e a c c i p e , i n c i p e " jeligéjű, e g y e z ő 
vélemény után, 

c ) „írj, t égy" stb. jeligéjű nem különben, — juta-
lomra, sőt dicséretreméltónak sem találtattak — hanem 

d) „ T a n í t s d a g y e r m e k e t a z ő u t j á n a k 
m ó d j a s z e r i n t" je l igés pályamű, mint a melyben szerző 
leginkább megfelel a pályakérdésben kitűzött kellékeknek s 
alapelveknek, — gondos utánnézés és kijavítás mel lözhet-
len feltétele mellett három biráló által másodrendű juta-
lomra méltónak ajánltatik. 

Az alválasztmány ezen je lentése is helybenhagyatik, 
s az utolsó „Tanítsd a gyermeket" jel igés pályamű szerző-
jének a másodrendű jutalom oda Ítéltetik ; oly feltétel alatt 
mindazonáltal , hogy a bírálatban kimutatott hiányokat 
kellő gonddal kijayitsa, a szükséges rövidítést megtegye . 
Az ekként kijavított munka felülvizsgálására Kovács János 
és Veres László urak kéretnek fel, meghatározván bizott-
mányunk azt, h o g y h a a felülvizsgálók nem lennének a kija-
vítás alaposságára nézve egy véleményben, — a pálya-
munka további határozatig fe l függesztet ik; ha pedig a felül-
vizsgálók egyező véleménynyel lesznek, a mű 4 0 0 0 példány-
ban nyomassék ki Pápán, Tarczy Lajos ur fe lügyelete alatt, 
nemkülönben a vezérkönyv 3000 példányban; — az egyes 
példányok ára megszabása az alválasztmányra bizatik. 

Ezekután a szerző nevét rejtő je l igés levél felbontat-
ván, belőle Öreg János és Farkas Dezső, pesti ref. s e g é d -
lelkészek neve tünt elő, — a többi jel igés levelek tüstént 
elégettetlek. 

4 . Beadván f. t. Zsarnay Lajos ur az általa átdolgo-
zott heidelbergi kátét és az ehez szükséges vezérköny-
vet ; szinte főt. Török Pál ur jelentvén, miszerint n. t. Dobos 
János ur is kívánja tudatni a tanügyi választmánynyal, misze-
rint e tárgyra vonatkozó munkálatával ő is nemsokára k é -
szen lesz : 

Mind főt. Zsarnay Lajos superintendens ur által b e -
adott, mind Dobos János ur befejezendő müveinek átnézé-
sére László József esperes, Révész Imre s Ballagi Mór 
urak azon megjegyzésse l kéretnek fel, h o g y ezen munkákat 
átnézvén , észrevételeiket különösen azon iránypontok 
figyelembe vételével tegyék meg, melyeket a s. pataki 
1859-dik évi őszi bizottmányi ülésünk az átdolgozás v e -



zérfonalául megalapított, — a netalán teendő észrevételek 
a bizottmány eleibe terjesztendök. 

5. A bibliai szent történelmet illető pályakérdésre, 
mely már másodízben tüzetett ki, eddigelé be nem érkezvén 
a pályamüvek: 

A september 30-dik napjára mint határidőre beérke-
zendő pályamüvek megbirálására : föt. Zsarnay Lajos, Széki 
Béla, Dobos János s Révész Imre urak kéretnek fel. 

6. Szönyi Pál ur jelenti, hogy prágai r é z - és kő -
nyomdász Iírecshmár Frigyes 6 hüvelknyi átmérőjű, e g y -
szerű faálványnyal s körmozgatás által az egész délkörre 
alkalmazható, féldélkörrel biró földgömböt 2 ft. 35krért , a 
Pestre szállítást is beszámítva, kész népiskoláink számára 
szolgáltatni. Szinte Gönczi Pál úrhoz intézett levelében 
Felker prágai mükészitö kisebb és nagyobb átmérőjű föld-
gömböknek leszállított áron leendő küldésére ajánlkozik : 

Ez ügybeni eljárásra, a már e célra megbízott kisebb 
választmány tagjai, névszerint Ballagi Mór, Szönyi Pál és 
Gönczi Pál urak kéretnek fel, oly utasítással, hogy megte -
kintés végett mindkét müárostól hozatván páldánydarabo-
kat, ha azokat célszerűeknek találandják, a nagyobb átmé-
rőjű földgömbökből 200, a kisebbekből pedig 400 darabot 
rendeljenek meg. 

7. Az egyetemes tanügyi bizottmány többször felkér-
vén az egyházkerületeket, hogy a népiskolai szervezet 
miként s mily sikerrel ? történt életbeléptetéséről adnának 
értesítést az egyetemes tanügyi bizottmánynak — miután 
ilynemű értesítés csupán a dunáninneni egyh.-kerületböl 
küldetett be, és pedig következő részletes kérdésekre: 
, ,életbe léptette-e már és mennyiben a népiskolai szerveze-
tet ? Mi siker mutatkozik az után ? Van-e a lelkész vezetése 
alatt szervezve helybeli iskolai igazgatóság? Ki vannak-e 
jelölve egyházmegyénként a körlelkészek ? S név szerint 
kik azok? Van-e alakítva egyházmegyei népiskolai bizott-
mány? Kiket jelöltek ki az egyházmegyék az egyetemes 
tanügyi bizottmány rendes és pót. tagjaivá ?" : 

Az egyetemes tanügyi bizottmány örömmel értesült 
arról, hogy a dunáninneni egyh.-kerületben a népiskolákat 
illető határozatok részint már életbe léptettek, részint f o -
ganatosításuk iránt a kellő intézkedések megtétettek. Mire 
való nézve egyetemes bizottmányunkból ujolag felkéret-
nek a többi egyh.-kerületek is, hogy legyenek szívesek 
legközelebbi bizottmányunk ülésében a fent sorolt r é sz l e -
tes kérdésekre felvilágosító előterjesztéseiket megküldeni. 

8. A kitűzendő pályakérdések iránt javaslatadással, 
s azok formulázásával megbízott küldöttség beadván je l en-
tését, indokolva előterjeszti, miszerint magyarnyelvtani, 
természettani és természetrajzi pálya- kérdéseket tartja 
legsürgetösben kitüzendöknek, s azokat következőleg 
véli formulázni : 

I. A m a g y a r n y e l v t a n r a n é z v e . 
Készíttessék magyar, ref. népiskolák, 3-dik 4-dik 

osztályu gyermekek számára magyarnyelvtani kézikönyv, 
mely tanmódszeresen összeállított olvasmányi példák alap-
ján, de ezekből kivonva röviden adja elő a magyar nyelv 
alaktani és mondattani szabályait. 

Ehez készíttessék vezérkönyv, mely utasítást adjon a 
tanítónak mikép járjon el a kézikönyvben összeállított 
nyelvanyag elemezésében, hogy abból a nyelvtani sza-
bályokat gyakorlatilag kifejtse. Mindakét osztály számá-
ra készítendő munka lehet együtt mintegy 5 nyomtatott iv. 
Bővebb utasítást találhat pályázó a népiskolai szervezet 
1 3 - 1 4 és 3 1 — 3 2 - d i k lapjain. 

II. Készíttessék történelmi kézikönyv három folyam-
ban. 

A z e l s ő f o l y a m : bibliai történettel csatlakozva 
tartalmazza a bibliai történelemben szereplő s a zsidó 
néppel szoros viszonyban élt szomszéd, és a szent történe-
lemre befolyást gyakorolt népek lakhelyeik szerinti megis -
mertetését, s ezzel összeköttetésben ezen népek nagy fér-
fiainak életrajzát. 

A második folyam tartalma legyen mindazon neveze-
tes népek történelme egész általánosságban, melyek a ma-
gyarok mostani hazájokba bejöveteléig a világ színpadán 
szerepeltek és ennek folytán „a m a g y a r o k t ö r t é n e -
t é n e k f ő b b v o n a l a i " kiemelvén abban főleg a ma-
gyar nemzet nevezetesebb férfiait. 

A harmadik folyam tartalma Magyarország történe-
tének főbb eseményei, beolvasztva a 2. folyamban megismer-
tetett férfiak életrajzát. Ezzel összeköttetésben az e g y e t e -
mes világtörténelemből az emberi mívelödésre nagy befo-
lyással biró népek és események fővonalai. 

Ehez is készítessék tanitók számára vezérköny, mely 
utasítást adjon a tanítónak, mikép bánjék a tanitó a kéz i -
könyvvel, egyszersmind micsoda módszerrel adja elö s t e -
gye érthetővé és kedvessé az abban foglalt tárgyakat. 

A történelmi kézikönyv első folyama 2 — 3 . Második 
folyama 2 y 2 , — s harmadik folyama 5 ivnyi lehet. — B ő -
vebb utasítást meríthet pályázó a népiskolai szervezet 
1 5 — 1 6 és 3 1 — 34-dik lapjain. 

III. Készíttessék természetrajzi kézikönyv a 2-dik 
3-dik osztály számára. Tartalma:az á l l a t t a n b ó l a k ö -
zönséges házi s a hazában található s feltűnő hasznos v o l - • 
tuk vagy kártékonyságukról i smeretes ; a külföldiek közül 
a nevezetesebbál latok. A n ö v é n y t a n b ó l a hazában 
található gazdasági, mérges és a köznép által orvosszernek 
használt legnevezetesebb, a külföldiekből az eledel és fűsze -
rül szolgálók közül az ismeretesebbek, milyenek a bor, 
kávé stb. Az á s v á n y t a n b ó l a sók, földnemek, ércek és 
éghetők közül a közéletben legszükségesebbek és ha -
zaiak, valamint az ékszerül szolgáló drágakövek közül 
is a legközönségesebbek. 

Ehez is készíttessék vezérkönyv, mely a tanítót uta-
sítsa a kézikönyvben előadott természeti tárgyak módsze-
res ismertetésére. 

Bővebb utasítást meríthet pályázó a népiskolai szer-
vezet 1 6 — 3 1 — 35. lapjain. 

A vezérkönyvek általában legyenek ugyan kimerí-
tők és a tantárgyak természetéhez alkalmazottak, de 
semmi esetre túlságos terjedelműek. — Terjedelmük két 
annyit tehet, mint a kézikönyveké, — ezen fölül dij nem 
fizettetik. 



Mindhárom rendbeli pályamunka beküldésének határ-
idejéül kitüzetik 1862. év sept. 1 - s ö napja. 

A választmány javaslata hírlapok utján közzététetni 
rendeltetett. 

9. Az egyetemes tanügyi bizottmány jövő ülésének 
helye S. Patak 1862. sept. 24 . 

10. Ezen jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesíttetett 
s kinyomatása 500 példányban elrendeltetett. 

Jegyzette K u n B e r t a l a n , 
helyettes jegyző. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

KÖNYVISMERTETÉS ÉS MÉG VALAMI. 

N é g y hó előtt az Osterlamm általi bibliographiai é r -
tesítőben e g y igénytelen munka vonta magára f igye lme-
met. „Johann Pogners Verzeichniss über den Bau der 
ewang. Kirche in Pressburg und Johann Liebergott's Ta-
gebuch." Ennyi volt az egész , sem több sem kevesebb. Az 
egyszerű cim alatt valami egyháztörténelmi forrást gyanítva, 
— mert a följegyzések egyikét sem ismerem — siettem a 
munkát meghozatni. De a kiadó nevét azon sem árulta el 
semmi; azonban a cimből megtudtam annyit, hogy Lieber-
gott naplója 1 6 7 2 - ö n kezdődő üldözésekről szól . 

Feszült figyelemmel fogtam az olvasáshoz, növekedő 
érdekkel folytattam azt, de elkomorult bánatos érzelemmel 
tettem le a könyvet. Nem a tartalom miatt. Nem ma k e z -
dem olvasni a történeti följegyzéseket s naplókat, melyek 
a protestánsok üldözéseit tárgyazzák, vagy a monogra-
phiákat, melyek hazánk legszerencsét lenebb epocháit illu-
strálják. Megtanultam a nil admirari-t, mihelyt törvénysze-
gésekről , kegyet lenségekről van s z ó ; mint az orvos, ki a 
nyögésekhez, fájdalom jajjaihoz hozzászokott s a legkín-
zóbb mütételeket tudományos vizsgálódással nézi végig . 
Bármennyi uj van is e könyvből s bármily érdekes is az— 
egyéb hatott rám. 

Szerkesztő ur! 1848-ban a sajtószabadság meglepte 
a nemzetet: Senki sem volt rá elkészülve — s mire a tör-
ténelmi működés ennek megfelelő irányt vehetett volna, 
megkezdődött a küzdelem korszaka. A nemzet egyébbel 
volt elfoglalva s ez egész időszak felhasználatlanul folyt le. 
Söt pótolhatatlan veszteségeket szenvedénk. Ki fogja n e -
künk visszaadni Tököli naplóját s az ezzel együtt Enyeden 
elhamvadt drága gyűjteményeket ? Tanultunk-e hát az e lőz -
ményekből ? 

1860. november óta a sajtó szép szabadságnak ör-
vendett. No valahára rájött az idő a protestáns történeti 
emlékekre, melyek, mert kizárólag üldözésekről beszélnek, 
csak itt-ott veszendő kéziratokban kerenghettek. Most 
semmi sem gátlá, hogy ezek egymásután napvilágot ne l á s -
sanak. Ott van például Bod nagy becsű egyháztörténete, 
melyet a fáradhatatlan Salamon József mentett meg — hála 
neki érte 1 — az örök elveszéstől , ott van a theatrum eper-
jesiense s más ismert és kevésbbé ismert források, a Zü-
richben Ádám Gerzson és Antalfi János által lemásolt em-
lékirat stb. 

Tizenegy havi szabad lélekzés volt engedve. Midőn 
a protestáns autonomia megtámadtaték, akadtak lelkes és 
buzgó férfiak, kik azt megvédelmezék. Ur és földmives, gaz-
dag és szegény részt vett a küzdelemben. Ön szerkesztő, 
életének elét a dunaparti irodában tölté s lapja iránt a kö -
zönség szokatlan érdekeltséget tanúsított. Főuraink elöl— 
jártak s ama lelkes és g a z d a g ifjú nemes nem késett v a -
gyonát és szabadságát kockára tenni. E 11 hó alatt ön is, 
amaz ifjú is, elfeledkeztek a nyomor éveiről. A s z e n v e d ő 
ő s ö k e m l é k é r e ö n ö k m i t s e m á l d o z t a k , s e m 
ö n , s e m a m a z i f j u . Önnek lapja egyet len történelmi 
adatot sem tartalmaz, mely 1860 előtt meg ne jelenhetett 
volna, s a legtudósabb protestáns búvár elfeledte ama le l -
kes ifjút figyelmeztetni, hogy fillért áldozzon abból Bod mun-
kái kiadására, a mit csak néhány hó előtt oly nemes fe lá l -
dozással, oly mély vallásossággal e g é s z e n kockázta-
tott. S a két protestáns „Monumenta", mely időközben i n -
dult meg, a sárospataki és a Fabó-é, nem nyújthatott vo lna-e 
tért ilyes munkákra, mert hisz kézirat dolgában csakugyan 
egyik sem szorult volna meg. 

A t izenegy hó elmúlt s itt vagyunk egy ujabb sajtó-
törvény küszöbén. Most már elmélkedhetünk mulasztásun-
kon s azon tanulságos körülményen, hogy 11 hó alatt épen 
11 ív oly munkát adtunk ki, mely azelőtt nem jelenhetett 
volna meg. Nem tudom, van-e szemrehányás e szavakban ? 
én nem akartam sérteni, sem önt szerkesztő ur, sem mást.*) 
Csak a tényt mutattam fel ugy, a mint van. Ó bizonynyal a 
világtörténet egyik legfényesebb, legszebb lapja a magyar 
protestánsoké. S hogy az ősöknek méltó utódaik vannak, 
azt szemünkkel láttuk. De mi szörnyű indolens, gondatlan 
nép vagyunk. — Mert a hálátlan szót készakarva nem hasz-
náltam. Avagy az ősök önfeláldozása, kitartása s s zenve -
déseinek emléke nem le lkes i tö -e? s ha a multak tanulsá-
gaira nincs szükségünk, nem köte lességünk-e áldozni a 
multak emlékeinek? Avagy ha mi az 1672-ön kezdődő tiz 
évet nyomtalanul engedjük elenyészni , kivánhatjuk-e, hogy 
századok múlva az 1 8 5 0 - e n kezdődő tiz év emléke fe le leve-
nittessék ? 

Mindenki feleljen meg szive szerint e kérdésre s mi 
pirulva bár. de meleg, köszönő kézszorítással forduljunk 
Lichner úrhoz. 

Mondom, Lichner úrhoz, mert időközben kisült — mit 
különben is sejtheténk, ex ungve leonem, — hogy ő a 
kiadó. Néhány héttel ugyanis az első kiadás után ujabban 
megjelent mint első kötetje egy gyűjteménynek következő 
collectiv czimmel: „Annales Evangelicorum in Hungaria, 
ad fidem Codicum Bibliothecae Evang. Posonien. nunc pri-
mum typis^ exscripti. Volumen I." Az ajánló levélből é r -
tesülünk, hogy a II. k. tartalmát Burius Micae-i teendik. 

A gyűjteményről f e l e s l eges volna sokat beszélni. Az 
előszó tájékoztatja az olvasót. Egy lelkiismeretes szaktu-
dós munkája, mely beszámolásában semmi kívánnivalót 
sem hagy fen. Pogner és Liebergott naplói első rangú for-

* ) Én nem csak hogy sértve nem érzem magamat, söt k ö -
szönöm a figyelmeztetést. S z e r k . 



rások, annyi ujat és nagybecsüt tartalmaznak, hogy a l e g -
kényesebb búvárt is kielégítik, az előadás élénksége k ö z -
vet lensége s a tárgy nagyszerűsége azokat a nagy közön-
ség előtt is kedves olvasmánynyá teendik.—Kiegészítik Lie -
bergott naplóját a szerkesztő szavai a kimenekült pozsonyi 
lelkészek további sorsáról. Az okmányos toldalék XXXIII. 
darabot tartalmaz. Az összes protestáns kutfőgyüjtemény-
nek e z e g y i k g y ö n g y e . Szelepcsényi levelei az üldö-
zések éveiből, Barkóczy prímás tanácsai 1763-ból a pro-
testáns üldözések belső, ugyszólva szinfal mögötti történe-
teit tárják fel előttünk. Az utálatos és embertelen reversa-
lis históriát oly alakban látjuk, milyenben alig lehetett va-
laha reményünk bírhatni. S ha csak ezeket veszszük is, e l -
mondhatjuk, hogy a sajtószabadság hónapjai még sem mul-
tak eredménytelenül. 

A gyűjteményt apróbb közlemények zárják be, m e -
lyek közt az 1683- iki pozsonykörnyéki Tököli mozgalmak 
egyetemes magyar történeti fontosságúak. 

S z i l á g y i S á n d o r . 

' O f N — 

BELFÖLD. 

PRO ET CONTRA A BEREGI EGYHÁZM.-BÖL. 

(A b e r e g i h e l v . h i t v . e.-rn e g y e s z é p s z o -
k á s á n a k , b u z g ó r e n d t a r t á s á n a k , j ó t ö r v é -
n y e i n e k m á r - m á r p o r b a d o h a t á s a . ) Ha valaki 
visszatekint a beregi helv. hitv. e . - m e g y e oly idős, de 
mégis szép törvényeinek cél- s haszonszerüségére; m e g -
tekinti azon munkákat, melyeket e helv. hitv. e .-megye k e -
belében egykor fáradhatlan szorgalommal, vallásos k e g y e -
lettel, lelki testi készséggel teljesítettek annak mind papi, 
mind világi elnök férfiai, kik már rég csendesen nyugsza-
nak, söt ha valaki általánosan tekint szét e.-megyénkben 
s forgat lapjai közt egyházaink becses j . -könyveinek; 
szóba áll id. tdö, s némely tek. urakkal: örömmel vehet s 
vesz is tudomást arról, hogy a beregi helv. hitv. e . -megye 
egykor csakugyan előtte állott bizonyos tekintetben több 
e . -megyéknek, oly szép harmónia létezett a papság a v i -
lági s papi egyének között, a milyen egykor csak János 
evang, hallgatói között, vagy ő közötte s hallgatói között 
lehetett, midőn e szavakat predikálgatta : „szeressétek 
egymást síi).'* 

Messzire elhangzottak a beregi helv. hitv. e . - m e g y é -
ben létező áldásteljes s eredménydus törvényeknek édes 
szavai, örömmel tért be több idegen jeles ifju papi pályára 
magukat felszentelendők, hiszen itt szépen, csendesen, b é -
késen teltek az egyházi élet napjai! 

Hajh, de most már mint nt. B. L. ur is mult tavaszszal 
egy esperesi körlevelében komoly érzéssel féltévé, megvál-
tozott e . -megyénk ege, napja nem ugy világit, sugara tisz-
tán nem hat el messze ki, holdja igen gyönge fényű s 
erejű, csillagai a szép célt tévesztve, gyakran bukdosnak, 
a rendes helyből a nem rendesbe k i - s becsapnak, szóval 

a jó rend felbomolva, busán kell felkiáltanunk Cicero ko-
moly szavaival í 

Érintett e . -megye boldog emlékű szép szokásának, 
jó törvényének sirja, mint tudom, nem egy vagy két év óta 
ásatott s áll készen, de jóval elébb, fájdalom 1 a papi testü-
let (kivételkép) engedékenysége, erélytelensége, a világi 
részről (értsd prot.) különösen pedig egy vagy két tek. 
urnák, kevés kivétellel a papság ellen h'evülése furcsa okok 
miatt, kimérte ama sírhelyet s megásta; csak hogy még 
martalék nélkül, s hantolatlan áll. 

Nem célom terjedelmesen sokat beszélni, bár időm 
van, de papirosom s tintám szűken. 

Röviden, felületes töredékben csak azon nem kedves 
dolgokat idézem ide s mutatom fel, melyek nemcsak enma-
gamat, mint érintett e . -megyében egy igénytelen kis hiva-
talnokot, de némely más hivataltársaimat is bizonyosan 
közvetlen kellemetlenül érdekelnek. 

Nevezetesen : 
Részemről kedvetlenül esik, hogy ama régibb s fia-

tal rendes lelkész urakat s lelkészeket és világi prot. 
egyéneket illető egyházi törvények különösen pap-hivási-
eseményeket véve fel, oly uj színezetben tűnnek f e l , mint 
a mesebeli különféle szinü tollakkal magát fölékesített 
madár. És én azt mondom: a mint e madarat gyászos sors 
érte, ugy fogja érni hova tovább ily körülmények között 
ama törvényeket is. Eme közmondatot: rend a lelke min-
dennek! alkalmazzuk csak ide i s ! Bizonyára ama szép ren-
det, szokást, több jobb s hasznosb eredmény követte, mint 
e már nem épen most érkezett, ugyanazért igen elhara-
pódzóit, csekély véleményem szerint nem üdvös rend-
formát fogja bármikor követni. 

Az ezelőtti szokás szerint a tractusi elöljáróság aka-
ratávali lelkész — osztályozás, elhelyezésnél, mely gonddal 
s vigyázattal történt, s az oly példáknál is, bár ritkán tör-
tént, hol egyik vagy másik lelkész ülnök ur erősen mun-
kálta övéinek már kezdetben mindjárt a jövedelmesebb pa-
roehiára jutását, mondom, az oly eseteknél, némi kel lemet-
lenség dacára is, a mennyire lehetett, tekintet volt arra, 
hogy ez vagy amaz egyház hiányt ne szenvedjen, kedve 
m e g l e g y e n , kívánalma teljesíttessék. — De hogy egyhá-
zunkhoz tartozó mindenféle tagok, gyülekezet , különösen 
annak egy, vagy két előlállója vagy ülője, tractusi s su-
perint. gyűléseken hangosan sokat beszélni tudója v á -
laszszák, átalánosságban a lelkészt, többeket megsértve, a 
tractusnak gyalázatára : ez szomorú dolgokat eredményez, 
ellenkezik a prot.-mus szel lemével , Isten országa k e r e s é -
sének szabályaival. 

E becses lap t. hü olvasója ! Ne véld, mintha én, ki által 
e néhány sorok ide illesztetének, már attól remegnék, hogy 
ily körülmények közt nem lehet szerencsém r. lelkészi 
állomásba jutni. Ne sajnálj! . . • e kedvetlen körülmények 
között is, ha Isten erőt, egészséget ad, hiszem, hogy majd; 
csak egykor bejutok én a küszöbről a szobába is. 

Oh, de lelki szempontból van ez mondva! 
Bátran mondom, a furcsa érdekeket s körülményeket 

eltudva, e . -megye i , kivált helyoszt. gyülésünk dolgai is 



szebben, csendesebben folynának, mint ahogy most oly-
kor-olykor láthatni. 

Nem jól hat én rám annak meggondolása is, hogy 
mikor 1858-dik évben isk. pályámat bevégezvén, a szóban 
levő e. megyébe bekebeleztetésemért folyamodtam, a nt. 
S tek. e . -m. kormányszék sajnálkozva, a kápláni helyzetet 
komoly figyelembe véve, igy szólott: nem akarjuk már 
káplánokkal a tractust elhalmozni (pedig akkor sz. szerin t 

hét volt), de mégis mint benszülöttet, mint féligmeddig i s -
merőst bevessszük.) — És rosz hatást bennem nem szült, 
mig eleinte arról voltam is meggyőződve, hogy még vár-
nom kell, sőt a nt. s tek. kormányszéknek szíves részvétét 
meghatólag bámultam. — Ugy de alig mult ez el, a káplá-
nok eddigi száma csakhamar kétannyinál többre rúgott fel. 
És a beregi helv. hitv. e .-megyében több káplán állását 
illetőleg oly példák voltak s vannak, milyeneket ezelőtt 
2 — 3 évvel ingyen sem gondoltunk leendeni. 

1856. 98. s 99. sz. a. (6. köri.) a főt. superintenden-
tiáról érkeztek ily tartalmú határozatok: „a káplán ta-
nitó nem lehet. A káplán csak szükségelt helyre alkalmaz-
tassák," csak épen beírattak az egyházak j.-könyvbe. És itt 
nem egy két eset arra, hogy a káplán több helyen tanítós-
kodott, vagy tanítóskodik is, vagy valamelyik, tanítói hiva-
taloskodásának mindjárt kezdetén káplánoskodik is. — Es 
nem egy példa arra, hogy káplán papi kötelességet mitsem 
végez, mivel nem szükségelt helyen áll, ugyanazért több-
nyire csak lovagol s szekerkézik. (Nevelő formák.) 

Azt kérdi valaki: miért rontja el kedvemet az ily 
eseményekrei gondolás ? 

Azért, mert én is tehettem volna ugy, ha kezdetben 
a törvényeket oly szorosan nem veszem. És bátran mon-
dom, váljon én, ha jövő alkalommal kápláni állásomat vál-
toztatni akarnám, ugyan nyerhetnék-e olyan két színezetű 
hivatalt? Kétlem! Akkor ismét változik e rend. Oh, csak 
változzék is inkább ! . . . A nem szép rend kellemetlensé-
get szül, ez pedig üdvöt nem áraszt. 

Nem jól eshetik a beregi helv. hitv. e.- inegyebeli 
kápláni testületnek, kivéve a nevelői s egyszersmind taní-
tói hivatalban is levőket, az, hogy a s. lelkészi dijacskára 
nézve a superintendentiáról még 1859-dik évben megérke-
zett rendelet szinte csak beíratott, de sehol nem alkalmaz-
tatott. Az 1859-dik évi (20 köri.) 138. sz. a. a papi s taní-
tói stolárék fölebbemeléséről van szó. Szinte a következő 
139. sz. a. ez áll: a s.-lelkészi fizetés a tehetősebb és né-
pesebb egyházakban legalább 60 osztr. forint, s e mellett 
szabad lakás, fűtés, koszt, mosás és gyertya legyen, a 
kisebb s néptelenebb, szegényebb egyházakban alkalma-
zandó s.-lelkészek díjazása, a helyi körülmények tekintet-
be vételével, az egyházvidéki kormányszék intézkedésére 
hagyatik. 

A mult tavaszi gyüjés alkalmával két világi tekinté-
lyes férfiú, s vagy két káplánféle egyén által fölemlittetett 
azon határozat érvénytelenítésére az lön a felelet: Bereg-
megyére nem tartozik; mert itt átalában csekély jövedelmű 
egyházak vannak. — Én azt mondom, ha a beregi helv. 
hitv. egyházmegyére nem tartoznék e határozat, meg se 

küldötte volna neki a főt. superintendentia. 
Azonban ugy tudom, hogy a debreceni tractusban 

s annak szomszéd vidékeiben is vannak oly kisjövedelmű 
egyházak, mint itt a tarpai, derceni, cs. papi, munkácsi, 
rákosi, beregszászi stb. és mégis amott tekintetbe vétetett 
ama határozat. Ha az elsőbb pont tetszett a t. közönségnek, 
mért ne tetszenék a 2-dik is, hiszen még akkor is csekély-
ség az! 

A főt. superintendentia bölcsen belátta azt, hogy a 
mai körülmények változtatást igényelnek a kápláni fize-
tésecskén. — Tapasztaltam, s tudom én azt, hogy a káplán 
gyakorlaton a 2-dik s 3-dik akadémián van, hol kivált n é -
mely helyen, csupa betű szerinti értelemben vétetik he ly -
zete. Én egy kissé más magyarázatot is tulajdonitok 
neki. 

Most már kívánom, hogy e.-megyénkben, minden 
dolgaink szép renddel folyjanak, hogy igy megelégedés 
uralkodjék, nemcsak itt mi köztünk, hanem az iskolákat 
végzendő fiatal barátim között is. Legyenek e.-megyénkről 
örömbeszédek, mind itt körünkben, mind a távolban I 

S. J., 
rákosi helyettes lelkész. 

A BEREGI HELV. HITV. E. MEGYÉBŐL, sept. 30. 
1861. K é t p a p v á l a s z t á s , egy a Magyar Sajtó 217. 

számában közlött J e r e m i á d és e g y ó h a j t á s . 
Engedje meg tisztelendöséged e néhány szerény sor 

felvételét kérnem becses lapjába, ha fontos közlenivalók 
számára helyet engednek. 

1859-én sept. havában meghalálozván a V.-Naményi 
egyház lelkipásztora, helyettes lelkészül s. lelkész K.... P. 
rendeltetett oda ;— a derék h. lelkész hivatalának a tractus 
helyes megelégedésére megfelelt, s mi természetesebb, 
minthogy a kifogás nélküli h. lelkész az egyházközség s z e -
retetét is megnyerte, és elkövetkezvén az idő, midőn ren-
des lelkészszel kellett betöltetni a megüresült papi állo-
másnak, — az 1861. évi april havában tartatott helyosztó 
gyűlésen egy szívvel lélekkel, egyetlen szavazat megosz-
lása nélkül rendes lelkészül kéretett tőle. A n. t. e. me-
gyének valának törvényei jegyzőkönyvbe beirva, melyeket 
hébe, hóba elővett ily alkalmaknál. — A jegyzőkönyvből 
ezek olvastatnak körülbelül: ,,s. lelkész oda, hol szolgált, 
meg nem választathatik; a káplánok között sorozat van, az 
első juthat megüresült állomásba; az egyházak között osz-
tályzat van, az idősb, kifogás nélküli lelkészek jutnak a 
megüresült jobb egyházakba," Már most K... P... ur a 

meghívó egyházban szolgált, nem volt első káplán, s ily 
jövedelmező egyházat sokára fog még megérdemelni. Most 
megbövittetett ez ujolag egy cikkel, mely igy hangzik : 
„paphalál esetében, hogy a pártoskodás és korteskedésnek 
utja e lzárassék, intézkedjék az elnökség, hogy a meg-
üresült egyházi állomás két hét lefolyása alatt rendes pa-
rochiákon lakó papok közüli szabad választása által az egy-
házközségnek — betöltessék." 

FeJszólittatott ezen sa fentebb irt határozatok követ-



keztében a választó egyház küldöttsége, hogy álljon el vá-
lasztottjától és az e. megyében rendes állomásokon levő 
62 lelkész közül válaszszon (itt megszűnt a graduatio). Az 
egyház küldöttsége állhatatos maradt s az ügy mindkét 
részről a főt. superintendentiára felebbeztetett. — A főt. 
sup. bölcs s bizonyára igen megfontolt okokból a kérel-
mező egyházat kedvező válaszszal ajándékozá meg, s a n. 
t. e.-megyéveljegyzőkönyvileg tudatá. 

Fentirt helyosztó gyűlést követő sept. 10-én tar-
tatott e. megyei gyűlésen jelentetvén volt rákosi lelkész s 
e. megyei ülnök néhai t. P. J. ur halála, az elnökség meg-
bízatott emiitett e. megyei határozat szerint a rákosi lel-
készi hivatalt választás utján betöltetni. — Az elnökség 
Rákoson megjelent s öszhangzó szavazattal b — i lelkész t. 
P... K... ur választatott el. — Ez felterjesztetvén a septem-
ber 24-én tartatott e. megyei gyűlésre, az elnökség néme-
lyek által kárhoztattatott engedékenységeért, miért adá 
beleegyezését, egy, csak négy év óta szolgáló ifja lelkész 
megválasztásába, — nagy hiány az a fiatalság ! !! azonban 
mégis helybenhagyatott. 

Még két egyház van kérdés alatt, üresen, melyek 
tavaszszal lesznek betöltentők; itt mindegyik helyen s. lel-
készek vannak alkalmazva, egyik helyütt a 3-ik, a másodi-
kon az utolsó s mindkettőhöz ragaszkodnak híveik. Hogyan 
fognak itt a tractus törvényei tiszteletben tartatni ? ? Két hét 
után megtudjuk, mivel az elnökség utasíttatott itten is pa-
pot választatni. 

A „M. Sajtó"ban közlött cikk irója az ily bizonyta-
lanságban tartott helyzetek miatt lágyul el s óhajtja vissza 
a régi jó időket, mikor a szegény káplánt váratlanul lep-
ték meg ekklézsiával, ott még ki sem hagyták jól pihenni, 
már karon fogva ragadták valamely jó s jövedelmezőbbe, s 
igy tovább. — Azon kesereg, hogy egy pár tekintetes ur 
titkos ellenszenvből megásta a törvények sirját. — Bizo-
nyosan ez égető könyektöl nem tudja belátni azon teme-
tőt, hová évek hosszú során az érdekek azon kedves törvé-
nyeket eltemetgették. Mert bün volna állítani, hogy azon 
törvények számtalanszor le nem rontatlak, a szúnyogokat 
és legyeket ugyan megfogták, de a darázs tetszése szerint 
járt azokon ki s be. 

Rend a lelke mindennek! igy kiált fel — s ez elve-
szett. Vájjon kiforgatta fel azon boldog emlékezetű ren-
det? És különös, hogy ez mind cikkíró ur emlékezete óta 
történik, — még mikor belépett ez egyházmegyébe, az ígé-
ret földét ölelte keblére, a kedves e l d o r á d ó t, és mióta 
káplán — még csak nem is lovagolhat s szekérkézhetik. 

Kissé különös az ily kiszabatlan helyzet az igaz, ki-
vált azoknak, kik felejteni nem képesek; ezek előtt gon-
dolkodni is botrány. 

Vajha kiszabná valahára a betű azon kört, melynek 
határai között összeütközés nélkül mozoghatnának minden 
atomok. 

Jövel azért ohajtott zsinat, hogy tekintélyed óvja 
meg, kiknek még fáj a sértés, a gőg. — Vagy csak az ér-
dek, ez az ember sarkát mardosó kígyó üzettetíiék a társa-
dalmi élet kapuin kivül, — hjah!! pedig épen az alkotja 

emezt s az érdeket kipusztítani Csak az ember megtaga-
dásával magunkban sikerülend, — hanem az ember min-
dig hatalmasodik a földön. N. . . F. . . 

s. lelkész. 

TISZÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS. *) 

A tiszáninneni h. h. egyh. kerület folyó évi sept. 29 — 
30-ik s oct. 1-ső napjain tartotta közgyűlését Szántó vá-
rosában, f. t. Zsarnay Lajos superintendens, s főgondnok 
idősb báró Vay Miklós ő kegyelmessége elnökletök alatt; a 
superintendens huzgó imával, — főgondnokunk pedig ko-
runk viszonyaihoz mért, vallásos s honfiúi meleg kebelből 
folyó lelkes beszéddel nyitották meg a gyűlést. Főgondnok 
ő nmltga beszéde (lapunk elején olvasható.) 

Jelen gyülésünk nemcsak közigazgatási ügyeink el-
intézésével foglalkodott, — hanem a még hivatalukba ün-
nepélyesen fel nem avatott ifjú lelkészek felavatásá volt 
egyik fontos végzendője. 14 ifjú lelkész avattatott fel a 
szent hivatalba, szokott ünnepélyes szertartással, — mely 
ünnepély végét, fájdalom, Szántó városában véletlenül kiü-
tött tűzvész, mintegy 50 ház s több gazdasági épületek el-
hamvasztásával, megzavarta, s fájdalmasan emlékezetessé 
tette. 

Papavatási egyszerű de lélekemelő szertartásunkat, 
az ungi és gömöri egyházmegyék nemrég választott espe-
reseinek az esperesi kar diszes koszorújába történt szinte 
ünnepélyes felavattatásuk előzte meg; mindkét vallásos 
cselekvény áldáskivánás és a seniorok kezeiknek a fel-
avattatandók fejére való vetése által ment véghez. 

Ezen vallásos cselekvény felemlitésénél legyen sza-
bad röviden ennek eredetéről s jelentéséről szólani, azért 
különösen, mert ezen symbolicus ténynek némelyek több 
erőt tulajdonítván mint kellene , valóságos papszente-
Iésnek tartják azt, — mely által az ifjú lelkészek a papi hi-
vatal folytatására mind erősebb jogot, mind több képessé-
get nyernek. 

A lelkészavatás az apostoli ősegyházban veszi ere-
detét, nevezetesen az apostolok azokat, kiket a tanításra 
kijeleltek s a gyülekezetek által elválasztattak , imádság 
és kezeiknek azok fejére való tétele által mint symbolicus 
cselekvény által avatták fel szent hivatalukba, miként Ist-
ván és a vele együtt elválasztott diakonok példája mutatja 
1. Csel. 6. 6., hol világosan az mondatik, hogy ezeket „ál-
latván az apostolok eleibe, imádkozással kezeiket azokra 
veték." Továbbá kitetszik Pál és Barnabas példájukból 
Csel. 13. 3., kik apostolokká választatván, szinte imádság 
és a vének kezeiknek fejökre való tétele által avattattak 
fel. De a szentírás több helyén is van szó ezen cselekvény-

*) Lapunk mult számában a „ M a g y a r o r s z á g " után 
közlött tudósítás épenséggel nem teszi feleslegessé 
ezen hiteles kézből jött kimerítőbb tudósítás közlését. 
Bár találkozrték á t i é z á n t ú l is válaki, ki a közlött 
rövid jelentést egy kimerítőbb tudósítással kiegészi-
tférii szíveskednék. S i é r ft. 



röl. Pál 1. Tim. 4: 14. igy inli Timotheust: „A míg oda 
megyek, légy figyelmetes az olvasásban, intésben és taní-
tásban, meg ne vesd az ajándékot, mely adatott neked, a 
tanítóknak kezeiknek reád való vettetésük által"; ugyan-
csak 1. Tim. 5 : 22., 2. Tim. 1: 6. Magok az apostolok bár 
ünnepélyes szent dolognak nézték a lelkészavatás vallá-
sos munkáját, de érzették, hogy ez által semmi rendkívüli 
ajándék nem közöltetik a felavatandókkal; hanem azon jó 
hatás miatt, melyet gyakorol ez ugy a felavattatandókra, 
mint a gyülekezetekre, — látván különösen az utóbbiak, 
hogy nem titokban, de ünnepélyes nyilvánossággal jeleltet-
nek ki azon egyének, kikre a vallástanítás szent munkája 
bizatik, — kegyeletes tisztelettel tanulják nézni a lelkészi 
szent hivatalt. 

Mind alakjára, mind jelentésére nézve ily egyszerű-
ségben maradt a lelkészavatási szertartás az elsőbb szá-
zadokban ; csak idöfolytával történt, hogy mint minden jót, 
igazat, ugy ezt is megelegyítette a nyugtalan emberi 
ész, hozzáadásaival. Végre a tridenti zsinat a szentségek 
közé sorozza, mint olyat, mely eltörölhetlen jellemet köl-
csönöz (qui nec deleri, nec auferri potest) és ,,signum 
spirituálé, indelebile" nevet nyert. Sess. 7. c. 9. Később a 
papi felavatás végetlenül bővíttetett, s más szertartásokkal 
köttetett össze, a mint Martane ,,de antiquis ecclesiae riti-
busu cimü munkájának II. kötelében, 8. fejezetben előadja. 

A reformátorok eleinte mellőzték a formaszerinti or-
dinatiot, elégnek tartván a gyülekezet általi meghívást a 
tanítás folytatására s a szentségek kiszolgáltatására. Aug. 
Conf. A. XIV. s Apol. p. 205. Azonban már a smalkáldi 
cikkelyekben ez áll: „quapropter, sicut vetera exempla ec-
clesiae et patrum nos docent, idoneos ad hoc officium ipsi 
ordinare debemus et volumus." — Luther maga csak 1525-
ben avatta fel az első lelkészt Vittembergben máj. 14-én, a 
mikor is bizonyos határozott formuláját adta a lelkészava-
tásnak, — nevezetesen a kéznek a főre való tételét, imád-
ságot és a felavatandók részéröli fogadást s igéret kifeje-
zését; az egész szertartást ily erőteljes imával végezi : 
„Isten ! égi atyánk ! te mondád nekünk tulajdon fiad által, 
hogy sok az aratás, de kevés az arató; kérjétek azért az 
aratás urát, hogy aratókat küldjön ki a maga földjére: 
ezen atyai tanácsodból kérünk mi tégedet, add szent lelkedet 
ezen te szolgádnak, kinek fejére kezeinket a te szent ne-
vedben teszsziik, — s vele együtt mindnyájunkkal közöld 
kegyelmedet, hogy legyünk hü evangyélistáid, erősen meg-
állván a hitben, az ördög, a test és világ ellen" stb. 

A helvétiai reformátorok hasonlóan értettek. A Hel-
vetica Confessio post A. XVIII. azt mondja, „Et qui electi 
sunt, ordinentur a senioribus, cum orationibus publicis, et 
impositione manuum: damnamus hinc omnes , qui sua 
sponte currunt, — cum non sint electi, missi, vei ordinati!" 
Ily értelmet fejeznek ki a Helv. Conf. prior XVIII., Conf. 
Boh. c: IX. — Conf. Gall. A. XXV. Conf. Angi. A. VI. VII. 

A papavatás történelmi kifejlődésének e rövid vázla-
tából látni lehet, hogy ezt mindig tiszteletre méltó tény 
gyanánt tekintette a keresztyén egyház, annak tekintjük mi 

is, noha szentségi bélyeget annak nem adunk, s nem tart-
juk, miként a reformátorok sem tartották ezt oly nélkülöz-
hetlen eljárásnak a lelkészre nézve, mely nélkül az hivata-
lát nem folytathatná; papi szigorát kiáltott theologusainkra 
nézve a papi hivatal viselhetésére képesítő tény a püspöki 
exmissio. — Kálvin ugyan a vének kezeinek a felavatan-
dók fejére való tételének látszik némi erőt tulajdonítani, 
midőn „Institutiójában" Lib. 4. c. 19. §. 31. azt mondja : 
,,lmpositionem manuum veris, legitimisque ordinationi-
bus sacramentum esse concedo"; de azért ez nem több, 
mint oly tény, mely által a felavatandónak a rendes lelké-
szek sorábai felvétele jelképezletik, — esküvel kötelezvén 
ugyanakkor az egyház a maga szolgáját arra, hogy az 
egyház közönséges tanaival s hitével ellenkező tudományt 
tanítani nem fog, és az evangyéliom szelleme szerint 
fog eljárni mind az egyházigazgatásban, mind az egyházi 
fegyelem gyakorlásában. 

Ezen elvek szerint végezte tiszáninneni e.-kerületünk 
mindig s jelenben is a papavatást, s ily szellem lengette 
át annak egyszerű ünnepélyét, — superintendensünk fel-
avatási lelkes beszédében is ily lélek nyilatkozott, — vala-
mint Futó Dániel szikszói lelkész jeles szónoklatának azon 
részében is, mely a papi hivatalra vonatkozott, — söt az 
ifjú lelkészeknek kiadott papi oklevelek világos szavai is 
ily értelemről tanúskodnak : „teljes felhatalmazással kibo-
csáttatott, úgymond N. N. Isten igéjének hirdetésére, az 
uj szövetségi sakramentumok kiszolgáltatására s az egy-
házi fegyelem gyakorlására ?" 

Előadván röviden a papavatás valódi prot. tartalmát 
s annak rövid történetét, — áttérek a gyűlés közigazgatási 
tárgyaira. Először is emlitésre méltó, mikép fögondnokunk 
ö nmltga gyűlést megnyitó beszéde, azonkívül hogy egy-
házi közlönyeinkben közzététele meghagyatott, 2000 pél-
dányban kinyomatni s egyházainkban és a testvér egy-
házkerületekben szétosztatni határoztatott. 

Érdekesebb tárgyai voltak a gyűlésnek a d o m e s -
t i k a és a most egyházi irodalmunk terén vita tárgyául 
szolgáló egyházi r e s t a u r a l i o . 

Az elsőbbre alkalmat szolgáltatott azon anyagi szük-
ség, melylyel számos egyházunk s iskolánk küzd, — me-
lyeknek jobb jövőt nem teremthetünk máskép, mint egye-
dül a közösen felkarolandó domestika által. — Ez iránt kér-
dés intéztetett az elnökséghez, — hogy miben van e nagy 
horderejű ügy állása ? Feleletül adatván, — hogy a legkö-
zelebbi conventböl a domestika alaptervének készítésére 
megbízott központi választmány munkálatát még meg sem 
kezdhette, mivel az egyházkerületek egynémelyike az 
ezen munkálathoz szükséges statistikai adatokat ez ideig 
sem küldte meg: — egyházkerületünk testvéri bizalommal 
szólítja fel a többi egyházkerületeket, hogy ebbeli felada-
tuknak tegyenek mielébb eleget, hogy igy a központi bi-
zottmány munkájához láthasson, — s ennek bevégeztével, 
a Convent összeülendvén, mindenek előtt a domestika 
ügyét, mint égető szükség kérdését vegye tárgyalás alá. 

A másik kérdésre, a r e s t a u r a t i o kérdésének 
tárgyalására alkalmat szolgáltatott az abauji egyházmegye. 



Ez ugyanis még mult tavaszi gyűlésében, leköszön-
tetvén hivatalnokai nagy részét, magát az esperest is, — 
elrendelte a szavazást a megürült hivatalok betöltésére, — 
a szavazatok be is szedettek; de az öszi gyűlés, hol fel 
kell vala bontatniok a szavazatoknak, — észlelvén a dol-
got, eszébe jutott, hogy ezt az ügyet mégis fel kellett volna 
jelenteni az egyházkerületnek, melylyel patriarchalis vi-
szonyban él, fel is jelentette, ugy a mint a dolog tör-
tént, hogy Abauj restaurál, egyszersmind felkérte a su-
perintendentiát, hogy a restauratio életbeléptetését eszkö-
zölje minden traktusokban. — Kétszer is megújított vita 
után határozatunk a legegyszerűbb (de nem tudom, a leg-
üdvösebb-e? lett : hogy az abauji lemondás bevégzett tény, 
a hivatalok üresen nem maradhatnak a közadminisztra-
tio hátránya nélkül; tehát az abauji egyh.-megye oda 
utasíttatott, hogy a megürült hivatalokat mielébb töltse be. 
Egyébiránt az abauji felterjesztés azon ágára, mely a res-
taurationak a superintendentiábani általánossá tételét kéri, 
— egyházkerületünk nagy bölcsen (!?) semmit sem ha-
tározott , holott többen sürgették annak kimondását, 
mi egyházkerületünkben közvélemény gyanánt tekinthető, 
— hogy t. i. a tisztujitás, vagyis inkább a forgó hiva-
taloskodásnak van jó oldala, — de nem időszerű a hon 
és egyház jelen viszonyai nem alkalmasok arra, hogy ujit-
sunk; ily válságos időben a most birtok!ott ősi intézmény 
megóvása legfőbb feladat, annyival is inkább, mert oly 
sarkelv életbeléptetése mint forgó hivataloskodás célsze-
szerün csak synodusi közmegállapodás utján történhetik, 
vagy egyházkeriiletileg a gyülekezetek kihallgatásával; 
de bármint léptetnék is életbe, ezt minden esetre jól ren-
dezett képviseleti rendszernek kell megelőzni, hogy az 
ily alapon összehívott gyűlések a lelépett tisztikar he-
lyett rögtön ujat válaszhasson; különben mostani válasz-
tásmódunk szerint , mely egyházankénti szavazat utján 
történik, örökös szavazással foglalkoznának az egyházak, 
midőn egy tisztikart nagy nehezen megalakítottak, rög-
tön a másik választáshoz kellene fogniok, hogy a ha-
mar elrepülő 3 évre, midőn a volt consistorium rúdja 
kiáll, az ujjal már készen legyenek. — Mindezen el-
mondott elvek dacára a restauratio elvének lehető, vagy 
nem lehető alkalmazásról egyházkerületünk szót sem szó-
lott, hanem nyitott kaput hagyott a tractusok szabad tet-
szésének. Adja Isten, hogy eltaláltuk légyen a legjobb utat! 

Ezen két tárgyon kivül, magát a szoros értelem-
ben vett egyházi életet érdeklőt, alig említhetnék fel több 
olyat, mi említésre méltó s melylyel gyűlésünk foglalko-
zott, hanem annálinkább többet a köznevelés és okta-
tás ügyeire vonatkozók közül, — legtöbb időnket ezek 
vették igénybe. 

Először is az akadémia és gymnasium szervezésének 
ügye érdemel itt említést,* mely közhatározatilag épen 
e gyűlésre volt halasztva, midőn hittük, hogy fő- és isk. 
algondnokunkhoz is szerencsénk leend. E tárgyban egy 
szakavatott küldöttség tett előleges munkálatot, egyet-
értve a tul-a-tiszai kerület kiküldötteivel. E munkálatot, 
egyházkerületünk népesebb választmánya bírálta előbb 

meg, s ugy terjesztetett fel az e.-ker. gyűlés elébe, hol 
is némi csekélyebb módosítással elfogadtatott. E tanterv-
ben a g y m n a s i u m o t i l l e t ő l e g VII. tanév van 
megállapítva 9 tanárral, kik közül egy mint szaktant a ter-
mészetrajzot s magát a természettant fogja tanitani; az al-
gymnasiumban osztályrendszer, a felgymnasiumban szak-
rendszer van elfogadva, ugy azonban, hogy a mennyire 
lehet, a rokonságban álló tudományokat ugyanazon tanár 
tanítsa. Felette népes levén gymn. osztályaink, elannyira, 
hogy az algymnasiumban 150—170 növendék is van, mely 
miatta tanitás felette terhes, — ezen a magántanitás vissza-
állításával kívántunk segíteni, ugy azonban, hogy az ezérti 
fizetés meghatározásában figyelemmel lesz az iskolaigaz-
gatóság az ujabb időben tetemesen felemelt tandijakra. 
Gymnasiumunkból a tisztán philosophiai tantárgyak áttétettek 
a bölcsészeti tanszakba, egyedül gondolkodástan fog itt ta-
níttatni lélektani alapon. — Gymnasialis tanáraink száma 
részint halál, részint akadémiába lelt visszaléptetés által 
megfogyván, egynek választása halaszthatlan szükséggé 
vált, — azért a IV-dik osztály tanárává miskolci gymn. 
tanár Orbán József ur választatott el közakarattal, — je-
les derék egyén ! e választás nagy nyereség főiskolánkra 
nézve ! 

Az akadémiában három tanszék állapíttatott meg, u. 
m. b ö l c s é s z e t i , h i t t a n i és j o g i . A b ö l c s é -
s z e t i , most még egy évvel, három tanárral; — egy évvel 
azért, mert gymnasiumunk 8 osztályű levén, tekintettel 
kellett lenünk a más tanintézetekben megállapított iskola-
pálya tartamára, ennél a mienk sem lehetett sokkal hosz-
szabb; különben közkívánat volt, hogy a bölcsészeti 
tanszak kétéves legyen, s kimondatott, hogy mihelyt az 
alkalom s körülmények meg fogják engedni, a második 
tanév is beillesztetik főiskolai tantervünkben; az itt fel-
állítandó két uj tanszék a történelmi és irodalmi, me-
lyekre a tanárválasztás iránt jövő gyülésünk fog intéz-
kedni. — Itt lehetlen sajnálattal meg nem említenünk, mi-
kép Erdélyi János ur bölcsészeti tanárunk hivataláról, bi-
zonyos veszélyessé válható betegség miatt, mely beszélő 
orgánumát támadhatná meg, lemondott, — azonban je-
len iskolai évben hivatalát még folytatni fogja. 

A t h e o l o g i a i t a n s z a k három évre terjeszte-
tett ki három tanárral, — benső szervezete kevés válto-
zással a régi. 

Végre a j o g i t a n s z a k halottaiból feltámasztat-
ván, 3 tanárral s két tanévvel állíttatott vissza, — jelenben 
mindkét tanfolyam megkezdetett; Csorna Mihály és Antalfi 
János derék tanárok működnek itt, — az első, mint állan-
dó s már 1848 előtt is e szakban tanár, az utóbbi ideig-
lenesen, de mint e szakban avatott s magát erre képzett 
férfi; egyébiránt két rendes tanár választásáról szinte 
jövő közgyűlésünk fog intézkedni. 

Ez röviden uj tantervünk vázlata, melynek keresz-
tülvitelére uj taneszközök, nevezetesen kézikönyvek szük-
ségeltetvén, összes tanári karunk oda utasíttatott, hogy mi-
elébb számbavevén a kézikönyvek közül azokat, melyek 



továbbra is használhatók, valamint a használatból kiha-
gyandókat, különösen az idegen szellemüeket, azok he-
lyébe ideiglenesen is ujakat ajánlva, — véleményöket jövő 
sz. Pál napi szigorok alkalmával a kerületi küldöttségnek 
terjeszszék fel. — Megemlítendő még, hogy a tantervben 
a régi nyilvános vizsgák megtartása ajánltatván, az e.-
kerület azt elfogadta, s a miként leendő visszaállítás iránti 
javaslatkészitésre elnökeink, magok mellé veendő szakértő 
tagokkal kérettek fel. 

Az egész főiskolai tanrendszer megállapításának 
fontos munkája azon örvendetes jelentéssel fejeztetett be, 
miszerint főgondnokunk ő mltga lelkes felhívása következ-
tében a főiskolánkban ujonan felállítandó tanszékek alap-
jául eddigelé 200 íven, holott mintegy 1000 ív bocsát-
tatott ki, 34,082 frt. 32 kr. gyűlt be o. é., mely örvendetes 
jelentés következtében elhatároztatott: 

1-ör. Hogy ezen begyült és még begyülendö öszszeg 
ezen cim alatt fog alapitványnyá tökésíttetni: ,,A. S. pataki 
főiskola háromszázados innepének emlékére, főgondnok 
idősb báró Vay Miklós ő nmltga gyűjteménye/' 

2-or. Köszönőirat szerkesztessék, egyetértve ő excja 
és Erdélyi tanár űr által, a kegyes alapitóknak megkül-
dendő. 

3-or. Minthogy a kérő iveknek nagyobb része kint 
van, — felszólitandók lesznek az ivtartó urak, hogy kitű-
zendő határidőre a még nálok levő iveket legyenek szíve-
sek az isk. igazgatósághoz beküldeni. 

A főiskolát illető tanügyi kérdéseken kivül az e. 
ker. főleánynövelde ügye is szóba jött; élénk vita kelet-
kezett azon, hogy ezen intézet szükségei addig is, mig 
alaptőkéje elő fog állíttatni, honnan fedeztessenek ? A 
mellett, hogy évi segélygyüjtés rendeltetett el egyházme-
gyéinkben, f. t. superintendens ur elnöklete alatt választ-
mány neveztetett ki, mely a miskolci egyháztól mindeddig 
át nem vett tőkéket átvegye s véleményt adjon ugy ezen 
intézet évi szükségletének, mint az alaptőkének honnan, s 
miként leendő fedezése iránt. 

Majd az e. k. népiskolai választmány jegyzökönyvé-
ben felterjesztett, a népiskolai fontos ügyre vonatkozó né-
mely javaslatok hagyattak helyben; sajnálatát fejezvén ki a 
választmány az iránt, hogy az egyházmegyék a népisko-
lákróli tudósításaikat, kettőn kivül, most sem adták be. 
Boldog Isten! csak már szoknánk rendhez és pontosság-
hoz, s közhatározatainknak adnánk életet! Mig ez nem tör-
ténik, egyházi ügyeink elintézése csak döcögve fog ha-
ladni. 

Gyűlésünkön azt mondá egy valaki, „hogy pro-
testáns egyházunknak szegénységében van gazdagsága." 
Igaz ez ! a jóltevök szivében van az az örök forrás, mely-
ből a prot, egyház tápláltatik, bizonyíték erre nézve leg-
közelebb a főiskolára befolyt szép összeg, bizonyíték az, 
hogy ritka gyűlés az, melyen lelkes alapitókkal ne talál-
kozzunk; mint ilyet mutatom be jelen gyűlésünkről is f. 
t. superintendensünket, ki leánynöveldénkre 100 frtot, és 
tolcsvai Nagy Gedeon alsó-borsodi segédgondnok urat, ki 
papi özvegy- s árvatárunk gyámolítására 200 frtot alapí-

tott. Éltesse Isten őket sokáig egyházunk javára, s jutal-
muk legyen a hálás elismerés. Örvendetes tudomásul véte-
tett gyűlésünkön azon jelentés is, miszerint főiskolai tápin-
tézetünkben jelen évben 98 ifjú tápláltalik; hanem ag-
godalmat költött igazgatóságunkban azon körülmény, hogy 
az élelmiszerek drágasága aránytalanul növekedvén, az 
alap nem fogja fedezhetni a szükséges kiadásokat : ki-
mondtuk megnyugtatásul, hogy a szükségelt pótlékot főis-
kolai pénztárunk fedezze. 

Ezek voltak gyűlésünk fontosabb végzései. Adja az 
ég, hogy kivánt gyümölcsöket teremjenek egyházkerüle-
tünk és összes egyházi életünk virágzására ! ! K. B. 

NAGY-KÖRÖS, oct. 13. Nagy tiszteletű Filó Lajos ur 
ma tartá beköszöntő beszédét, melylyel helybeli ref. első 
lelkészi székét elfoglalá. Alapigéje János evang. XXI. r. 
15, 16, 17 v. volt. Beszélt arról hogyan szeretjük a Krisz-
tust igazán : annyi melegséggel és annyi tudománynyal 
mennyit csak ily kitűnő tudós s ily jeles szónoktól várhat-
tunk. Beszédét leendő működése és elvei programmjának 
mondhatni, ez utóbbinak, mennyiben a hitetlen rationalis-
must erős okokkal ostromlá. Föesperes n. t. Miskolci ur ve-
zette be öt lelkészi székébe rövid és velős szónoklattal, 
melybe a körösi lelkészi szék megürülésének története 
is be volt fűzve. A beköszöntés után a helybeli tanári 
s tanítói kar mutatta be magát az ujon választott lelkész-
nek, kiben oly örömest talált szaktudós és baráti elöljá-
róra. Az ünnepet fényes és nagyszerű bankett zárta be 
tizenegy személyre. X. 

T Á 2FL C A. 

MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

XVI. 

Hegedüszóban szép mesét jelentek. Szent Dávid. 

Ha csakugyan politikai agitatorságot vetettek sze-
memre nem régiben : tehát megillet, ha csak néhány sorban 
is helyt engedni keblem hazafiúi érzelmeinek. Ki venné ezt 
rosz néven ? Hisz ha a vallás szolgája hallgatna is, a bár 
kicsinyke érdemet vivott s egy időre eltemetett poétában a 
szenvedések sem nyomhatják el annyira a hazai érzet lán-
golását, hogy ha csak egy szikrában is a szenvedő anya 
kebelére ne hulljon. Mióta távol vagyok hazámtól annyi 
próbáitatáson ment keresztül a nemzet; s ha a vihar zúgá-
sát mérföldre is megérzi a kicsiny fészkébe rejtőzött ma-
dárka ; a nemzet küzdelme, a feje felett kerengő gonosz vi -
harok miként ne hatottak volna a távolban is egész lel-
kemig. A vihar zúgása messziről még ijesztőbb, a szenve-
dés jajaiból idő és tér távolán is áthat a keblek fájó remé-
nyeinek egy-egy sóhajtása, mely elég hogy fájdalmat költ-
sön, elég hogy elborítson. De a haza mostani boruja nem 



oly kedvezőtlen, — tul rajta aranyszivárvány ragyog-, mely-
nek ívezetén ez vagyon felírva: m e g v á l t a t á s ! Én lát-
tam ez aranyszivárványt, éjjel és nappal lelkem előtt van; 
közel is juték hozzá; egy vándor égi szellő csókot hozott 
tőle, mely még jobban, mint a szerelmest hév szerelmi csók : 
lelkem minden idegét lángba boritá. Ne félj kedves nem-
zetem! a ki mellett az Isten van: az nem veszhet el. Az 
erős legtöbb próbáitatásoknak van kitéve, s reménye, szív-
vérével táplált reménye, az éj vihara és árnya közt is el 
nem mosódhatik. Bármennyire szomorú legyen is a jelen, 
kétségbe nem ejt, mert annál szebb lesz a jövendő; s én 
nem hogy n szenvedéstől, de még a haláltól sem félek, mert 
hiszem, hogy azt feltámadás követendi. 

Feltámadunk, feltámadunk 1" Boldog hit, lelkem magá-
hoz ölel. Küzdjünk és fürjünk; — midőn a feltámadás reg-
gelén meglátjuk egymást, előre érzem, hogy az lesz leg-
boldogabb köztünk, a ki legtöbbet szenvedett. Oh a szenve-
dés nagyon jó; megmos, megszentel; csak mi ne legyünk 
békételenek; a s z e n v e d ő k é a m e n n y e k n e k o r -
s z á g a . 

Be jó ez az élet mégis. Valami égi van az érzésben, 
midőn a lélek a szenvedések közt is gazdag és boldog tud 
lenni. — Maradjatok magatoknak pénzben és hatalomban 
gazdagok, hir- és dicsöségkeresök. Én is álmodoztam egy-
kor, mint ti; eltiint az álom ; — valóság maradt helyette, — 
jól teszek és boldogítok. 

A halál megint közeljárt hozzám. Megcsapkodott fe-
kete szárnyaival s azt mondá : betegséget hoztam rád s el-
viszlek magammal, ugy is csak szenvedsz, minek élned? 
Már merevültek tagjaim, de a halálszóra megrázkódtam, nem 
mintha félnék még messzebbre vándorolni, de nem tudom, 
vár-e ott reám valami fenséges kötelesség. Kértem, könyö-
rögtem, mondtam neki, hogy még sok elhagyatottfvan a ki-
nek meg kell mutatnom az eget, — nem engedett — minden 
hiába volt, s akkor hirtelen felállván, rákiálték: eredj, ne-
kem dolgom van; én hiszek és élni akarok, mert érzem 
hogy nekem még élnem kell !" 

S megmaradtam; el nem vitt a ragály,melybenvalék! 
Korán volna lefeküdni; — még felén sem vagyok a mun-
kának ! még szenvedni és élni kell! Meghallgatott Istenem, 
hála neki! Én tudom, hogy ö nekem még sok örömet ád; 
óh tudom, hogy hazám földén még boldog leszek és ott ha-
lok meg ! 

Mily jól esett ez az érzés. Isten ezzel is szeretett. 
Most merre menjek gondolatommal, mit mondjon a szenvedő, 
melylyel távoli testvéreinek örömet szerezhetne ? A napok-
ban különös alkalomra prédikáltam a mennyei jelenések 
könyvéből az idvezitöröl, ki ezt mondja, ott magáról. Én va-
gyok ama fényes és hajnali csillag. Az épülő templomra 
tettük fel a gombot és csillagot. Hadd ragyogjon Istennek 
s az evangyéliomnak dicsőségére; — az nap estve gondo-
lám: az ég több csillagainak örömük lehet; egygyel többen 
vannak, s kedves társait ki ne üdvözölné ! 

A sötét haragszik, ha a világosságnak csak egy szik-
rája is áthatott kebelén! Hadd haragudjék, semmit nem 

tesz; a világosságé az előny, a világosságban Isten van s 
annak győznie kell. 

Az a kis magyar templom, melyre a csillagot költség-
kímélés tekintetéből elkészülte előtt feltettük, még befedve 
sincs egészen, pedig már nemsokára bekövetkezik az esős 
idő s miatta rajtam csaknem elviselhetetlen teher van. Bent 
rosz az idő; oh be fázom, most melegültem fel, s már hide-
get kell éreznem. 

Nem, én nem hidegülhetek meg. Most is két szikra 
jött hozzám, mely elég, hogy nagyon sokáig felmelegülve 
tartson. — Egyik üdvözlet attól, ki távol van, de a legna-
gyobb magyar, a ki szenvedve él, kit nemzetem legforrób-
ban tisztel és szeret. Ö pénzt nem küldhetett nekem, de 
küldött annál drágábbat, s százszorosan drágát, hogy nem 
is álmodva épen őtőle jött a n a g y tói a kicsinnek — e l i s -
m e r é s . 

A másikat már megmondhatom. A mily erős, ép oly 
j ó R é v é s z I m r e a másikkal csaknem egy időben örven-
deztetett meg becses soraival. Jól estek azok nekem. Az 
égő sebnek egy-egy üditö hullám kedves és gyógyító ! 

A való olyan hideg, csaknem fagyos; folytassuk to-
vább, de ne irjuk le a merengést; a valóság homálya neve-
gye el a tündérképek fenségeit. Merengeni oly jó a szen-
vedőnek! most ugy is éjszaka van; a nap nemsokára fel-
kel ; a hajnal már látszik; — uj munkához kell fogni, mig 
kibírjuk, vagy véres karjai között halunk meg. 

Isten velünk ! 
Pitest, sept. 16. 1861. 

C z e l d e r M á r t o n . 

Nemcsak 1859-nek hanem (hogy a régibb időket ne 
említsük) a mult század utolsó évtizedének is voltak vérta-
núi, Martinovicsot és társait értem, kik azért, mivel szilárd 
alapokra kívánták fektetni nemzetünk alkotmányos önállá-
sát, meghonositni hazánkban a minden honlakost egyaránt 
boldogító szabadságot, halállal, vagy börtönnel lakoltak.— 
E szerencsétlen katastrofa áldozatai egyike volt a dicső 
Kazinczy is. — A kormány a titok sötét leple alá tudta rej-
teni Martinovics pöre körülményeit, ugy hogy az úgyneve-
zett magyar Jacobinusokat érdeklő tragoedia részletei 
most is egy nagy talány a nemzet előtt. Pulszky Ferenc 
les hazánkfia e titok leplét szellőzteti magyor Jakobi-
nusok'-'' cimü regényében, melyet most adnak ki, Beniczky 
tehetségdűs fiatal írónk által fordítva, Engel s Mandello 
urak. Pulszky müve, mely a külföldön igen nagy tetszést ara-
tott, politikai s történeti szempontból is magas emelke-
dettséggel tárgyalván mindazon nagyszerű eszméket, me-
lyek a szereplők tetteinek rugóul szolgáltak, egyszersmind 
a regényesség zománcával ékesíti fel a szomorú képet s 
valamint az észt, ugy a szivet is kielégítve, oktatva s mu-
lattatva oly egészet nyújt, hogy ki ezen könyvet keresztül-
olvasta, egyrészt számos történeti adatokkal gazdagulva, 
másrészt szabadságszeretetét megszilárdítva, egyszersmind 
oly mulattató élvezetben részesül, melyért valóban csekély 



az ár, melyen megvásárolható Pulszky ezen jeles müve, 
melyet a legmelegebben ajánlunk olvasóink figyelmébe. 

ADAKOZÁS. 

A m o l d v a - o l á h o r s z á g i m i s s i o ^ s z á m á r a : 
Bózsa Sándor, mező-komáromi ref. lelkész l fr t ;Thuri 
Károly, zánkai ref. lelkész 30 kr. 

Különösen a Pitesten épülő ref. templom javára az 
öszödi és szárszói ref. egyházak 6 frt, 40 kr; Debreczeni 
Sándor, szóládi ref. lelkész 1 frt; Ágoston szül. Debre-
czeni Katalin özv. lelkésznö 1 frt. 

A t á l l y a i r e f . e g y h á z s z á m á r a : az uj-
barsi ref. egyház a hozzátartozó fiókegyházakkal együtt 
4 frt. 60 kr. 

A m á r m a r o s - s z i g e t i r e f . e g y h á z é p í -
t é s é r e : az uj-barsi ref. egyház 5 frt. 63 kr ; Marosfalva 

fiókegyház 4 frt. 86 kr; Kiskoszmál leányegyház 2 frt. 
41 kr; egy valaki 10 kr. 

A p e s t i p r o t . á r v a i n t é z e t s z á m á r a : Bó-
zsa Sándor lelkész ur 1 frt. 

Ugyancsak Bózsa Sándor lelkész ur küldött: 
A n e m e s - o r o s z i r e f . l e l k é s z n e k 50 krt. 
,, ,, „ ,, t a n i t ó n a k 50 krt, 
A G u s z t á v - A d o l f - e g y l e t n e k 50 krt. 
A p e s t i p r o t . C o l l e g i u m n a k 1 frt. 
E g r i p r o t . h i t r o k o n i n k n a k 1 frt. 

S z e r k . 

HIBAIGAZÍTÁS. 

A 40-dik sz.-ban az 1290-dik hasábon alulról a 6-dik 
sorban e szavak után t. i. a jövendőre nézve a g e n e r á -
l i s n o t a r i u s o k kimaradt: a p ü s p ö k s é g r e , a 
t r a c t u a l i s n o t á r i u s o k p e d i g 1293 al. 3-ik sor-
ban n é m e t i h. k é m e r i olvasandó. 

HIRDETÉSEK. 

Pályázat nevelönöi állomásra. 
A maros-vásárhelyi helv. hitv. egyháznak jövő 1862-dik év január hava 2-kán megnyi-

tandó ,,Felső két osztályn leányiskolája'4 mellett a nevelőnői állomás betöltendő lévén, minden nők, 
kik e felső leányiskola vezetését elnyerni akarják, pályázatra felhivatnak. 

A nevelőnő kötelessége leend: 
a) A felső leányiskola mindkét osztályainak összes működését naponként délelőtt 4 és 

délután 3 órán, kivéve az ünnep és vásáros napokat, saját felelőssége alatt vezetni. — Az oktatásban 
segédkezik egy férfi tanitó, kinek közreműködésével a következő tárgyak tanitandók: 1-ször az 1-ső 
osztályban a magyar nyelvtan (inkább gyakorlatilag: helyesírás, olvasás, fogalmazás), b) Természet-
tan. c) Altalános földrajz, d) Világ- és hazai történet, c) Számtan, f) Szépírás. 

A II-dik osztályban, mely egy év múlva az 1-ső osztályt végzettekből alakulna: Számtan. 
Helyesirás. Fogalmazás magyarul. Történelem s ezzel kapcsolatban Földirat. 

b) Kötelessége oktatni mindkét osztályúakat a női legszükségesebb munkákban, u. m. 
varrás, himzés, kötés, horgolás, stb.; a II-dik osztálybelieket megismertetni a háztartás, 
gazdasszonyság egész körére vonatkozó teendőkkel, s előkészíteni őket általán női szép hivatásukra. 

A vallás- és énektanítás egyházunk egyik lelkésze s egyik énekvezetője feladata leend. 
A nevelőnő évi fizetése: 1) szabad szállás, 2) 600 frt. o. é. készpénz, 3) harminc erdélyi 

kis (16 kupás) véka tiszta és husz véka elegybuza, 4) tűzfára 50 frt. o. é., miből a tanszoba isfűtendő. 
A segédtanító fizetése 300 ft. o. é. 
A nevelőnő és tanitó, fizetéseiket közvetlenül az egyház pénztárából veszik és a növendé-

kektől semmi dijt nem követelhetnek. 
A pályázni kivánók csak protestáns vallásúak lehetnek, kik között elönynyel birandnak má-

sok felett a férjes nők, kiknek férjeik a fenn elősorolt tárgyak tanítására képesek. 
Jelentkezhetési határidő folyó évi november 15-ke, a meddig a pályázó nők kellő okira-

tokkal, különösen gyakorlati készségüket és sikeres működésüket tanúsító bizonyítványokkal fel-
szerelt folyamodványaikat egyházi gondnok Péteri Ádám úrhoz beküldeni kéretnek. 

Kelt Maros-Vásárhelyen, sept. 22-én 1861. A helv. hitv. egyházmegye nevében. 
(3 — 3) Szathmári József jegyző. Petri Ádám, egyházi gondnok. 

Felelős szerkesztő g kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel ós Mandellonál, (Egyetem utca 2. sz.) 
Mai számunkhoz mellékelve van „ M a g y a r J a c o b i n u s o k." előfizetési hirdetése. 



PROTESTÁNS 

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

A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

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. 

SUCCESSIO ÉS KÉPVISELET AZ ERDÉLYI EVANG. REF. 
SUPERINTENDENTIÁBAN. 

(V f,e). 

Miként vállozott közelebbről Schioeizban ? 

A nagy tanács csak a legújabb időben, t. i. 1831. 
oct. 25-i törvényhozásával rendezte újból a cantonok 
egyházigazgatását s igy a züriehit is, és ez szolgált min-
tául a többi német cantonokban is. Ezen rendezés szerint 
legfelsőbb egyházi testület a gen. synodus, mely a canton-
beli összes papság gyűlése az autistes elnöksége alatt, 
mely évenként legalább egyszer megtartatik. Tanácskozó 
szavazattal benn vágynák ezen gyűlésben a polgármester 
és az egyháztanács világi tagjai, mint a kormány képvise-
lői; minden tanácskozásairól és határozatairól pedig a kor-
mánytanács utján számot ad a nagy tanácsnak, mely a sy-
nodus három jelöltjeiből választja az antistest. Maga a 
synodus pedig választja a capitulumok három jelöltjeiből a 
decanolcat (esperesek) s ugyancsak ezen synodus vá-
lasztja az egyházi tanács kilenc papi tagjait, kiket a nagy 
tanács erősit meg. A synodust lehet tehát ugy tekinteni, 
mint a cantoni összes reform, egyház képviseletét; az egy-
házi felvigyázó és igazgató testület pedig az egyháztanács 
(Kirchenrath), melynek elnöke az antistes, tagjai: a nagy 
tanács által kinevezett öt világi férfiak, kik közül kettő a 
kormánytanácsból vétetik, és a fenebb emlitelt kilenc papi 
egyén, kik között legalább egy theologiai tanárnak kell 
lenni. Ezen egyháztanács tagjai választatnak hat évre: de 
ismét megválasztathatnak. Elhivatása pedig áll a követ-
kezőkben : fölvigyáz a capitulumok és egyes egyházak 
igazgató testületeire, az elhelyezett és el nem helyezett 
papokra, beveszi a theologusok bizonyitványait, jelen van 
próbatételeiken, megvizsgálja a papjelölteket s azután 
ordinálja is. Ezen egyháztanács őrködik az egyháztörvé-
nyek felett, nevez ki segédeket — vicariusokat, fel-
függeszthet érdemetlen egyházi személyeket; de csak tör-
vényszék teheti le. Ugyancsak az egyháztanács adja a meg-
ürült papi állomásokra az egyes ekklézsiáknak, talán azon 

okból, mivel közpénztárból fizettetnek, a három kijelöltet. 
Előle folyamodni lehet a kormánytanácshoz. 

Az antistes, mint a papság első hivatalnoka, régen 
egész életére választatott, az ujabb rendezéssel pedig hat 
évre, ismét megválaszthatással, s valamelyik egyház papjá-
nak kell lennie. 

A capitulumokra-felosztás egyezik a polgári me-
gyékre való felosztással. Mindenikben van egy megyei egy-
házi gondnokság, mintegyházi felvigyázó vagy igazgató tes-
tület, melynek elnöke a dékán,1 tagjai pedig két egyházi és 
ugyanannyi világi ülnökök, kiket a 200 megyei követek 
választanak hat évre. Ezen testület teendői: a beadott egy-
házi panaszokat és peres kérdéseket kezeli, s azokban 
tanácsokat és visszautasításokat ad; a váló-keresetekben 
az illető presbyterium utasítására véghezviszi az utolsó bé-
kéltetési próbát : minden kél évben visitatiót tart egy papi, 
egy világi tagja által a tollvivön kivül, s erről az egyház-
tanácshoz tudósítást teszen. A capitulum képviseletét pe-
dig teszi minden azonegy megyebeli ordinalt elhelyezett 
pap; a gyűlés elnöke a dékán. Van egy pénztárnoka és 
jegyzője s évenként kétszer egybegyűlve előkészíti a 
synodnsra menő egyházi s részint theologiai tárgyakat és 
kérdéseket. 

A presbyterium — melyet ott Stillstaiidnak nevez-
nek, mivel az. isteni tisztelet után fenmaradnak gyűlésre, 
— az egyes gyülekezeteknek igazgató testülete, melynek 
a pap az elnöke, tagjai — a hol többen is vannak — a 
többi papok, a polgári elöljáró és az egyházi gyülekezet 
által négy évre választott négy presbyter és a töllviyő, 
a kit csak ugyan a gyülekezet választ, még pedig, ha több 
papjai vannak, rendszerint ezek közül egyiket. A presby-
terium vigyáz a gyülekezet egyházi és erkölcsi életére, a 
mennyiben nern esik a rendőri felvigyázat határába ; há-
zassági panaszokban ezen testületet illeti az első békéltetési 
próba ; felvigyáz a templombeli jó rendre s az ifjúságnak 
templombeli tanítására; és segédül van a papnak az úrva-
csora osztásakor. 

Az összes egyházi igazgatás utoljára is a nagy tanács 
alatt áll, ugy mindazáltal, hogy ha az egészet illető tör 
hozás, vagy organisatio kérdése forog fen, csak a 
előre tett meghallgatására vagy indítványozására 



a nagy tanács, s akkor is vagy helyben hagyja a synodus 
javallatát, vagy okadatolva utasítja vissza. Ha azonban a 
felett támadna a kérdés, hogy valamely tárgy a synodus 
véleményezésére tartozik-e? ebben a nagy tanács döntöleg 
határoz. *) 

10. §. 

Mikor és miként változott az egyházigazgatás az erdélyi 
reform, egyházban ? 

A mint a fennebbi adatokból is látszik, az erdélyi evB 

reform, országos egyháznak megvolt a maga nagyobb 
képviselete, melyet épen a törvények jelöltek ki, s meg-
volt a legfelsőbb igazgatása is. Amazt alkották együtt az 
országgyűlés reform, tagjai s a Gener. Synodus, vagy az 
egyiknek vagy a másiknak gyűlése helyén és ideje alatt; 
ezt pedig, t. i. a felsőbb igazgatást gyakorolta a hitsorsos 
fejedelem, a maga hasonlóan hitsorsos tanácsosaival s a 
püspökkel együtt, ki rendszerint udvari papja volt. Terhe-
sedvén az egyházi és kivált az iskolai dolgok kezelése, az 
a politico-ecclaesiastica Congregatio, mely Nagy-Enyeden 
1682-ben a fejedelem rendeletéből gyűlt vala össze, a foly-
tonos fölvigyázatra és kezelésre alkotta össze a tiz fér-
fiakból álló bizottmányt, melynek fele részét a fejedelmi 
tanácsférfiak, a más felét pedig a püspökkel együtt még 
négy választott egyháziak, esperesek és tanárok tették. 
Nem sokáig állhatott azonban az egyházi és iskolai igaz-
gatásnak ezen alakja, mert a 18-dik század nagy változá-
sokkal köszöntött be; bárha a Leop. Hitlevél mindjárt az 
első helyen biztosítást nyújtott az iránt, hogy a vallás dol-
gában semmi változás nem történik. 

A Nagy-Szebenben fölállított kir. kormányszéknek 
hitsorsos tagjai, s akkor épen maga a kormányzó-és néhány 
tanácsosok helyettesitették ugyan mintegy a fejedelmi 
tanácsot, vagy a feljebbi Supremum Curatoriumot: de az 
ekklézsiai nagy képviselet az országgyűlések ritkán tar-
tása miatt csak is ritkán állhatott össze. Ezen hiány 
érzete vezette egyházunk tekintélyes tagjait azon gondo-
latra, hogy egy népes gyűlést alakítsanak — Generale 
Consistorium nevezet alatt, — mely nevezetet a német 
protestáns államoktól kölcsönözték, — és egy határozott 
számú tagokból álló testületet, melybe a világiak közül 24 
tagok megneveztetnek, s a papok és professorok közül is, 
ha felszámítjuk az ott előforduló ekklézsiák és collegiumok 
neveit, szintén annyi egyházi tagok telnének ki. Szeren-
csétlen határozatlanság ömlik el az egész összeállításon. 
A Generale Consistorium világi tagjai ugyanis igy emlí-
tetnek : „Ex politicis, seu secularibus, universi proceres, 
praenobiles, reformatae religioni addicti, quin et nobiles e 
Comitatibus et Sedibus Siculi calibus sincero erga Deum 
et Religionem amore zelantes, specifice vero denominantur 
numero 24. 

* ) L. D. Jul. Wigers Kirch.-Statistik II. B. Hamb. 1843. 
146. 

Epersonis ecclesiasticis: pariter omnes D. Ministri 
fidelissimi, pietate, pradentia, rerum gerendarum Aclivitate 
et Morum integritate noti, speciatim : Celeberimi, Collegio-
rum in N.-Enyed, Claudiopoli et Alba Júlia (ez akkor a S.-
Patakról bejött főiskola volt) Professores, Venerandorum 
Tractuum Seniores et Notarii, Ecclesiarum: Claudiopoli-
tanae, Saxopolitanae, Albensis, Ényed, M.-Vásárhely, utrius-
que Torda, Vízakna, Hunyad, Déva, Kolos, Szék, Déés, et 
similium pastores dignissimi." 

Tempus indicendi Consistorii ordinarium et opportu-
nius erit Sub generalibus Principatus Comitis et occasione 
Sy n odorum Generalium. 

Jegyzökül négy világiak neveztettek, kik között 
akkor itélömesterek voltak, s az országgyűlésnek is jegy -
zői ; a főtisztviselők pedig, vagy a kormányszéki tanácsosok, 
Supremus Curatoroknak említtetnek, s ezen név alatt idő-
közben rendeleteket is adtak ki és szükséges intézkedéseket 
tettek szinte az egész század alatt. 

Ezen szervezet készült N.-Szebenben 1709-ben az 
akkor ott tartatott országgyűlés alatt, s egész terjedelmé-
ben megvan a föegyháztanács azon idöröli jegyzőkönyvé-
ben. Történt azonban négy évvel ezután a Supremum Con-
sistoriumnak rendezettebb Organisatioja, még pedig a N.-
Enyeden 1713-ban jun. 25-én egybegyűlve volt Generális 
Synodus kívánatára, és épen N.-Szebenben az akkor is ott 
tartatott országgyűlés alatt. Ezen organisatiot illető ok-
irat eredetije a püspöki levéltárból egy hiteles másolatban 
maradván fenn, nem lesz érdektelen avagy csak kezdetét 
és bevégezletését terjedelmesebben közölni. 

Puncta et Postidata Synodi Generális Anno 1713. 
25 —a Juny Enyedini congregatae. 

Primum sanctae Synodi Generális Postulatum. 
A supremum Consistorium, hogy in bona forma fel— 

állittassék, ha valaha, ebben az időben igen szükségesnek 
itéli a szent Generális, hogy annálinkább oltalmaztassék a 
sz. ministerium, és az Ekklézsiai dolgok annál nagyobb 
vigorral discutiáltassanak és expediáltassanak. — 

Resolutiones particulares Consistorii Reformati ad 
projecta Sanctae Synodi Generális Puncta. 

A mi kegyelmes Istenünk nemzetséges bűneink ellen 
méltán felgerjedett haragjának közepette is véghetetlen ir-
galmasságáról el nem felejtkezvén, sőt kívánt békességünk 
visszahozásával e szegény hazának elszéledett fiait öszve-
gyüjtvén, szükségesnek ítéltetett az Ekklézsiák, Collegiumok 
jó rendben való állittások aránt gondolkozni és discurálni, a 
minthogy post serios discursus desuper instilutos, a szent 
Generálisnak ezen punctumai szerént determináltattak, Com-
muni voto, és Concludáltattak ezen következendő dolgok, 
et quidem : 

Ad primum punctum. Felette igen szükségesnek Ítél-
tetik a Supremum Consistorium felállíttatása. Melyhez képest 
föcuratoroknak rendeltettek a mltgos urak, Veselényi Ist-
ván űr ő n. gróf Teleki Mihály űr, gróf Teleki László úr, 
gróf Bethlen László űr és a Református Püspök űr ő ke-



gyelme. Membra vero Consistorii ex Secularibus et Ecclc-
siaslicis hoc ordine censebuntur. 

Ex Secularibus. 

Gróf Bánfi György űr ö n., gróf Bethlen János úr ö 
n., Kemény László űr ö n., Szentkereszti András űr ö ke-
gyelme, Naláci Lajos űr ö kegyelme, Barcsai Ábrahám űr 
ö k., Jósika Imreh űr ö n., Naláczi László űr ö k., Kemény 
Boldizsár űr ö k., Lázár György űr ö k., Szilágyi András 
űr ö k., Korda Zsigmond űr ö k., Rhedei Pál űr ö k., Ne-
mes János űr ö k., Toroczkai Péter űr ö k., Vas Dániel űr 
ő k., Bánfíi László űr ö k., Rhedei Ádám űr ö k., Mikó Fe-
rencz űr ö k., Dániel István űr ö k., Pongrácz György űr 
ö kegyelme. 

Ex Ecclesiasticis. 

Nagy-Enyedi professor uraimék (3.) Kolozsvári pro-
fessor uraimék (3.) Fejérvári professor Berzetei uram, 
Nagy-Enyedi esperes űr Notáriussával, Hunyadi Tractus 
Esperese Nádudvari Péter űr, Felfalusi József űr, Soos Fe-
renc űr, Bonyhai György űr, Almási István űr, Szokolyai 
István űr, Hermányi Péter uram, Szentkirályi Péter űr, 
Szentkirályi Mihály űr, Vásárhelyi János űr, Bónyhai Já-
nos űr, Décsei János űr. 

Generale Consistoriumok eelebráltatásoknak terini-
nussai pedig determináltatnak akkor, mikor a nemes ország 
gyűlése fog lenni, és midőn a sz. Generális celebraltatik, 
propter frequentiorem confluxum et faciliorem negotiorum 
expeditionem. Ha pedig olyan occurrentiák interveniálná-
nak, a melyek kívánnák a terminusokon kivül a Consisto-
rium Congregatioját, fő Curator uraimék pro ratione Status 
et Temporis convocalják az egész Consistoriumnak tagjait. 

Továbbá megkívántatván — a Collegiumokhoz és 
Scholakhoz, ugy a Tractusokban levő Ekklezsiakhoz a Cu-
ratorok rendeltetése. — ínsp. Curator uraknak rendeltet-
nek : stb. 

Ezen Inspector Curatorok pedig szorgalmatosan vi-
gyázzanak a kezek és Inspectiojok alá bízott Ekklézsiák 
és Scholak dolgaira, minden nemű dificultásaira, és azokat 
igazításba venni el ne mulassák ; oly dolgok interveniálván 
pedig, melyeket maguktól eligazítani nem lehetne, a fő 
Curator urakat és a Consistoriumot requirálják. 

Cibinii 9-a July 1713. Ex Consistorio Reformato. 
Extradatum per Samuelem Alvinczi Consistorii Nota-

rium mp. 
Igy lett tehát a Supremum Consistorium in hona 

forma összeállítva, s igy lett a tiz férfiakból állott Supre-
mum Curatorium most ötven tagokból álló legfelsőbb igaz-
gató tanácscsá, mely már, ha ország gyűlése nem tartódna 
is, ennek református tagjai helyett, a kinevezett Inspector 
Curatorokkal, s a Gener. Synodussal együtt alakitná az er-
délyi reform. Egyház képviseletét. Azonban a bekövetke-
zett nem kedvező körülmények közölt, szinte hetven év 
alatt ezen Suprem. Consistorium ismét Ieapadott Supr. Cu-
ratoriummá, mert az előbb választott tagok elhaltak, s he-

lyettek [újak nem választattak. Csakugyan fennmaradott a 
Supr. Consistorium neve, s ez alatt, vagy a fő Curatorok 
neve alatt küldetett három vagy négy világi tag az éven-
ként tartatni szokott Gener. Synodusra, még mikor igen fon-
tos tárgyakban, milyen p. o. a püspöki hivatal öröklése 
(Successio) tétettek határozatok. A század vége felé pedig 
maga az egész szervezet feledésbe ment, s az 1791-beli 
nevezetes országgyűlés alatt sem újíttatott meg; sőt a cél-
szerűbb alakulás fennebbi okirata jegyzőkönyvileg sem ta-
lálható a fő Consistorialis levéltárban. De meg van az 1709-
beli első és határozatlan kifejezésii fölállítás, s ezzel jött 
be a főconsistorium a folyó századra, és talán épen ebben 
van az oka annak is, hogy a fő Consistorium mindeddigi 
kísérletei ujabb rendezésre, a most említett első szervezés-
nek határozatlanságában tévedeztek. 

11. §• 

A legújabb mozzanatok. 

Érzették is az organisatio hiányát már e század ele-
jén, s különösen a Patronusok meghatározásával nem tud-
tak tisztába jönni. Az 1819-ben kinevezett bizottmány — de 
a melynek munkája 1827-ben vétetett fel, ugy vélekedett, 
hogy patronusnak csak az neveztethetik, a ki magát pátro-
nusnak lenni tettel bizonyította be. 

Ez ugyan magában igaz; de nem következik belőle, 
hogy egyszersmind a fő Consistoriumnak is tagja legyen.*) 

A szervezésnek egy uj szakasza állott be 1833-ban, 
mikor is az Approb. törvénycikk szavaiból indulva ki, az 
egyházigazgatásban három elemet kívántak megkülönböz-
tetni: Fö Magistratusokat, Patronusokat és Egyházi tago-
kat, s igy mindenik osztályt százra emelvén, lett volna a fő-
consistorium háromszáz férfiakból álló testület. Ezen szer-
vezetben nevezetes volt az, hogy a patronusoknak válasz-
tatni kellett szintúgy, mint a nemhivaíalnok papi küldöttek-
nek, minden egyes ekklézsiáknak a partialis synodusban 
egyesült papjaik és világi követjeik szavazata által s a 
tractus népességéhez képest különböző számmal. Különös 
megjegyzést érdemel itt az is, hogy a patronusnak nemne-
ines egyén is megválasztathatott, ezen canonicus szabály-
szerűit : ,,jus patronatus etiam per rusticum, et sic quoque 
per alium plebejum acquiri potest." És igy az 1833-beli 
szervezet szerint az akkor még úrbéres ember a fö con-
sistoriumnak is tagjává lehetett. Megsemmisítette ugyan 
ezt az egész organisatiot a következett 1836. évi május 
l-jén kelt f. rescriptum, és a fő-consistoriumot az 1833. 
elötli határozatlan állására tette vissza ; de fennmaradott a 
benne kifejlett Képviselet-nek és minden egyes ekklézsiák 
általi Választás-nak eszméje, melynek valósítására annak 
idejében és a maga rendén törekedni is kelletik. Általában 
nem tetszett az egész szervezet a tractusoknak is, melynek 
bizonyságáűl szolgál azon körülmény, hogy midőn az ud-
varhely-széki tractus ugyanazon 1833-ik évben Széken 
tartott gener. synodushoz a maga ellenkező nyilatkozatát 

*) L. Erdélyi Pred. tár. IX. Füzet 1 5 0 - 5 2 . 1. 
* 



beadta, ugyanezt ott mindjárt más tiz tractus képviselő 
hivatalnokai irták alá. Ezen nyilatkozatban nagyon jellemző 
egy Tractucde Presbyterium vagy Consistoriuin fölállításá-
nak javallata, mely szerint a most meglevő curator urak 
mellé még annyi világi ülnököket kellend választani, a 
mennyi papi ülnökök választását tartanák szükségesnek 
arra, hogy együtt a tractus minden dolgainak (a váló pe-
reket ide nem értve) igazgató székét állithassák. Még a 
kettős elnökségnek is van nyoma ezen nyilatkozatban, leg-
alább annyiban, hogy az esperes akadályoztatása esetében 
a főgondnok venné át az elnökséget; a mit eddig a partia-
lis synodusokon az emiitett esetekben, ha szinte curatorok 
többen voltak is jelen, csak papi egyének — jegyző, vagy 
a vénebb ülnök — folytattak. 

Szinte harminc év folyt le ez utolsö szervezési próba-
téttől fogva mostanig, s e közben az erdélyi reform, anya-
szentegyházban, sem alatt sem fent, a törvények világos 
engedélye mellett is semmi lényeges mozdulat az egyházi 
igazgatásnak korszerű módosítására nem történt. De értek O ~ 
az eszmék ezen idő alatt, s valósításuk — mint remélni le-
het — talán már önként fog életbe is lépni. 

12. §. 

Mik a teendők ? 

Minden időnek megvan a maga lelke, vagy, megvan-
nak saját eszméi, szükségei és kivánatai, és mindezek nem-
csak a polgárzatban, de az egyházban, söt az egyéni gon-
dolkozásmódban is jelentkeznek és valósításra töreksze-
nek. Ezen tételnek igazságát tanúsítja a história a múltból, 
mi pedig tisztán láthatjuk a jelen mozgalmaiban. A polgár-
zatban biztosított törvényes állásra törekszenek népek és 
nemzetek; igy a keresztyén egyház a maga nagy tanainak 
— az emberi egyenlőség, szabadság és szeretet elveinek, 
minél rendezettebb kifejezését óhajtja szemlélni külső igaz-
gatási formáiban is. 

A mi különösen erdélyi reform, egyházunkat illeti: 
feltártuk múltjából azon tiszteletreméltó polgári és egyházi 
törvényeket, melyek itt az ö szabadságát többekével együtt 
kifejezik és biztosítják; kimutattuk hiteles adatokból, mi-
ként ragadott fel rája azon törvényellenes gyakorlat, mely-
nél fogva vidéki és kerületi jegyzők az esperesi és püs-
pöki hivatalokat szabad választás helyett másfél századig 
öröklés utján foglalták el; ügy szintén előadtuk még talán 
igen bőven is — azon küzdelmeket, melyekkel egyházme-
gyék s egyesek rendes előterjesztéseik és hírlapok által is 
a törvényekhezi visszatérést eszközölni törekedtek ; végre 
már közre lesznek bocsátva a közelebbi gen. synodus 
jegyzökönyvének ezen tárgyat illető számjai is, melyek 
— harminc évi küzdés után most először szólítják fel az 
egyházi megyéket, s most is még csak az esperesi suc-
cessio eltörlését illető véleményadásra *). 

*) Azoknak kedvökért, kik talán a közzsinati jegyzőkönyv 
kivonatait nem láthatnák, ide teszszük a 27-dik szám-
ját: ,,A kézdi egyházmegye r. zsinatának az es -

Nincsenek is c tárgyban egyházmegyéink magukra, 
hagyva: mert példák és egész egyházi szervezetek állanak 
oldaluk mellett. De midőn ezeket látandják, el is szomo-
rodnak kétségkívül azon gondolaton: Miként csúszott be 
a Successio csak közikbe, és még inkább azon, miként 
tudta magát ez a törvényellenes gyakorlat csak egyedül 
az erdélyi reform, egyházban századon felül fentartani! 
Megközelítettük talán az okát, ha abban kerestük és ke-
ressük, hogy a Károly császár rendelete, melylyel a test-
vér Magyarhonban a synodusok tartása fölfüggesztetett, 
megrezzentette volt a papi gyűléseket Erdélyben is, s mint 
láttuk, a tiszántúli superintendentia előre néző intézkedé-
se, miszerint a gener. nótáriust püspöki successioval vá-
lasztotta, átültetődött hozzánk is. Ott ugyan a Zoványi 
György jelleme , ki a megürült superintendensi helyet 
1728-ban választással kívánta betöltetni, megmentette az 
egyház jogát; itt pedig Bonyhai Simon György—< nem 
követte a szomszéd példát, hanem successioval beülve a 
püspöki székbe, ezen törvényellenes gyakorlatot átvették 
lassanként a tractualis notariusok is az esperesi hivatalra 
való egyenes következésben. Nem volt oka többé az egye-
temes papságnak összegyűlni gener. synodusokra. S igy 
kezdett kimaradni a tractualis confraternitas is a partialis 
synodusokról. Majd mikor a gener. synodust a successi-
onalis esperesek Collegiuma alkotta, a tractualis részletes 
zsinatokon pedig szinte csak az assessorok jelentek meg, 
kiket vagy csupán esperesi kegy, vagy legfelebb rendre 
az assessoratus cooptatio utján ültetett be az elnöki 
székekbe: már akkor nem lehetett várni a testületektől, 
hogy a papi rend választási jogai mellett fölszólaljanak, 
egyesek pedig bizonyos üldözésnek tették volna ki magu-
kat. Végre az emberek, mint Tacitus megjegyezi, az 
előbb gyűlölt szolgaságba utoljára még bele is szerettek 
volt. És mint maga a keresztyén vallás az apostolok idejé-
ben görögnek bolondság, zsidónak botránykozás volt: igy 
vették a successio eltörlésének eszméjét, papok és világiak 
bolondságnak, botránykozásnak. 

De az idő lelkének hatós ereje megérlelte az eszmé-
ket, s most a közzsinat szólítja fel az egyházmegyéket, 
hogy jogaik mellett nyilatkozzanak. Nincsen is semmi két-
ség abban, hogy a Rikdtól a Meszesig, melyen túl a suc-
cessio ugy sem volt ismeretes, egy óhajtás nyilvánul es-
pereseik választására, még pedig hihetően csak határozott 
időre; de a mely a kevés és sok között álljon. Megkönnyíti 
pedig a dolgot, ha a mostani esperesek és jegyzők megvá-

peresi és jegyzői állomások betöltésében követett e l -
járása feletti tanácskozás alkalmával azon indítvány 
tétetvén, hogy a jegyzőknek esperességrei követ-
kezése eltöröltessék, az esperesek pedig a 86-dik 
canon módosításával csak bizonyos időre választassa-
nak : 

Küldessék ki ezen indítvány minden egyházme-
gyéink r. zsinataihoz : hogy ennek mindkét pontjaira 
való véleményöket jövő évi közzsinatunkra küld-
jék fel." 



lasztások föltételei mellett csendesen hagyatnak; söt ha itt 
vagy ott valamelyik ezen officialis urak köziil választás alá 
bocsátaná is magát: az ilyent átalános nyilatkozattal 
kellene ismét beválasztani és megbecsülni. Nyilatkozni 
tehát e tárgyban, egyik teendője az egyházmegyéknek. 

Általánosabb azonban és igen fontos is az egyház 
képviseletének kérdése. A proteslantismusban nem csupán 
a papság képviseli az egyházat; de nem is csak a világi 
elem; sem Hierarchia, sem Küriarchia nem illik bele re-
form. egyházunkba. Magából az egyházból kell kifejleni 
külső igazgatásának is, s minél harmonicusabb ebben a két 
elem egyesítése, minél értelmesebb a képviselet, annál biz-
tositottabb magának az egyháznak csendessége s virágzása. 

Kezdünk e tekintetben is visszamenni törvényeink 
szelleméhez, s alkalmazni intézkedéseinket az idő kivána-
tához; és a mi természetesebb is, épen legalul kezdjük. 
Egyes gyülekezeteinkben ugyanis a presbyterium jobb 
rendezését tűzte ki közelebbről a közzsinat és föegyház-
tanács; s ennek életbeléptetése lesz közelebbről az egy-
házmegyei igazgatóságnak is másik fontos teendője. Mind 
azt, a mit a presbyteriumról ezen helyen mondani lehetne és 
talán kellene is, feltalálhatni az erdélyi reform, anyaszent-
egyház f. 1861 -iki Névkönyvének épen a presbyteriumról 
szóló értekezésében, mely minden t. lelkész kezéhez meg-
küldetett, s elégséges fölvilágitást ad az e tárgyban felme-
rülhető kérdésekre s netaláni ellenvetésekre is. 

Mik tehát a legközelebbi teendők f 

Nyilatkozni a successio-, vagy különösen a tractualis 
notáriusok esperességrei egyenes következésöknek meg-
szüntetéséről. Ez az egyházmegyék teendője. Beállítani, 
s a közlött utasítások szerént rendezni a presbyteriumot 
minden egyes gyülekezetekben, ez az egyes ekklézsiák 
teendője , az egyházmegyei igazgatóság felvigyázatja 
mellett. Ugyanakkor intéződik el az is, mennyiből álljon, 
és miként választódjon az egyházi gyűlés, mely tulajdon-
képen a presbyteriuminal együtt teszi az egyes ekklézsiák 
képviseletét. — Mi legyen elhivatása mindkét testületnek, 
és mi a hatásköre ? előadják mindezeket törvényeink, s 
még teljesebben* az újabb egyházi szervezetek közül akár-
melyik. Szükség is ezekkel egyházunk minden gondolkozó 
tagjának megismerkedni. A rajna-vestfáliai szervezet hu-
szonnégy évvel ezelőtt már megjelent volt az Erd. pred. 
VII. és VIII. füzeteiben; de kevés nyoma látszott embe-
reink gondolkozása módjában. — Közelebbről készültek a 
badeni, saxoniai, és épen oldalunk mellett az evangelicus 
szász atyafiaké. Söt maga azon törvényterv is, mely ellen a 
testvér magyarhoni két evangelicus hitfelekezetek nagy-
szerű küzdelemmel és kitartással megőrzötték autonomiá-
jokat, elég bőven és tisztán kifejti mind a képviseletnek, 
mind a presbyteriumnak hatáskörüket; még pedig mind-
kettőt egyetemes egyházunkon is fokozatosan keresztül-
víve. Olvasni kell az írásokat, és az olvasottak felett gon-
dolkozni ! Ekkor remélni lehet, hogy nemsokára mind a 
képviselet, mind az igazgatás az egyházmegyékben is pro-

testáns szellemben, mely szerént nem a papság egyedül kép-. 
viseli az egyházat, — újból fog szerveztetni. 

Legfelsőbb, vagy kerületi képviselet, a generális sy-
nodusban lesz kifejtendő, az igazgatás pedig a fö-consisto-
riumban : de ezek közül most csak provisorius intézkedé-
seket is tenni, véleményünk szerént is időelötti lenne. A 
polgári nagy kérdéssel van ez a tárgy is szorosan össze-
kötve. — Akkor lesz erdélyi superintendentiánk ötödik az 
egy hazában, s szervezete is a többivel együtt kijavítva. 

A SOLTI EGYHÁZMEGYE ANGYALA , DOBOSNAK. *) 

Épen nem tettem föl magamban, az egyházi tisztuji-
tás ügyében keletkezhető minden ellenvetések keztyíiit föl-
venni, mindeniknek cáfolatába bocsátkozni. De vannak el-
lenvetések, melyek — ha magokban súlytalanok is, súlyt 
látszanak nyerni (nálunk, a tekintélyek hazájában) a z é r t 
a k i t ő l erednek; s szükség megcáfoltatniok, hogy ma-
gok után senkit se ragadhassanak. Dobost s egyéniségét 
annyira szeretjük, tiszteljük mindnyájan, hogy a mi tőle 
ered, legyen magában bármily értéktelen, e g y r ő l bizo-
nyos lehet: hogy figyelem nélkül nem marad. ^Megszoktuk, 
hogy ő ide oda csapong s csapkod ; neki jól áll, s szabad, 
az indokolatlan goroinbáskodás is; tőle eltűrünk, jól fölve-
szünk sok mindent. S én örülök, hogy ö nekem ismét al-
kalmat nyújtott, melyben ily nagyra becsülésemet iránta 
nyilváníthatom. 

Dobos egész cikke, irigylésre méltó következetes-
séggel (a malitia ezt önismétlő egyhangúságnak mondaná) 
mintegy refrainben mindig arra tér vissza, hogy a megyei 
s kerületi restauratio, meglássuk! — maga után vonandja 

-*) Egyetlen gyermekem feküdt a teritön, midőn a Prot. E. 
és Isk. Lapok 40. száma érkezett. Soká felbontatlan 
hevert, mig kedvem lön egyéb laphalmazzal együtt 
átnézni. Innen feleletem késedelme. Egyébiránt a Do-
bos által nekem adott nevet, ime, elfogadtam ; azon 
megjegyzéssel, hogy ő feleljen meg érte, szabad-e a 
biblia által komolyan használt terminusokkal csúfon-
dárosan élni? vagy n e k i minden szabad? Külön-
ben a s z e m é l y e m r e nálam nagyobbak által 
szórt gúnynyilakat keresztyéni alázatossággal elszen-
vedem ; de midőn bizonyos esperes a solti e g y h á z -
m e g y e ismeretes (s ugy hiszsztik, komoly és higgadj 
hangú) körlevelét igy merészli köröztetni: „itt kül-
döm a solti egyházmegyének restauratióra i z g a t ó 
(hm!) h o s s z a d a l m a s ( ? ) l i t a n i á j á t ( ! ! ) " 
— ez csakugyan megérdemli, hogy nyilván számot 
kérjenek róla. Nagyot kell még nőni némely ember-
nek, mig egy huszonnégy egyházból álló erkölcsi 
testület fölött oly lenéző fitymálással nyilatkozni ma-
gát feljogosítva érezheti. Czáfolat, urak! Érv az érv 
ellen! a petulans gúny oly léha fegyver, melyet egy 
kis szellő visszalendít — arra, a ki vele lőni akart! 

Sz. K. 



a lelkészekét is az egyes egyházakban. Ez ellenvetés ab-
surdítása l i va'a mutatva magában a solti egyházmegye 
körlevelében, ki az én ezt kisérö (e lapban megjelent) so-
raimban ; mig f.zok meg nem cáfoltainak, — addig e tárgyra 
több szót nem vesztegetek. Könnyű mondani, hogy a solti 
egyházmegye angyalának okoskodásai rosz vakolatnak, — 
azt meg kell mutatni, de érvekkel s nem éretlen günynyal, 
— melyet, ,,mint a zöld diót" télire el sem teszünk. Az 
hogy Tolna, Baranya restaurál; Laskó kocsikat fogad stb.; 
épen nem azt bizonyitja, mit Dobos akar; mert tudtomra 
sem A.-Baranyában, sem Ttlnál an nincs még megyei re-
stauratio ; a mi nincs, az nem lehet oka semminek. A las-
kói ügyet is igen jól ismerem; de biztosithatom Dobost, 
hogy a laskói hívek (vagy inkább hűtlenek) hírét sem hal-
lották a megyei, kerületi resíauratio eszméjének, valami 
egyéb hát mind ennek oka, s a még meg sem szülatett 
restauratiót csak a Phaedrus farkasa teheti felelőssé a szü-
letése előtti történetekért. 

Hogy a presbyteriumok restauratiója, hogy a képvi-
seleti rendszer, s mit mindent Dobos oly nagy cynismussal 
szidalmazni szeret, jó-e, rosz-e ? azt én itt, most, nem vi-
tatom. De azt megmondhatom Dobosnak, hogy anélkül, 
hogy észrevette volna, a reactio zászlója alá szegődött. 
Vissza akar-e menni oda, hol a pátens előtt voltunk? Azon 
állapotokat sovárogja, melyek büzhödő tavát ö maga is 
annyiszor verte meg varázsvesszőjével ? akar-e ismét ön-
kiegészitő presbyteriumokat ? Akar-e ismét zárt körű, s a 
gregarius papot kitiltó consistoriumokat ? Feleljen ő magá-
ról. De mert ö nekem divinált: szabad legyen nekem is 
divinálnom ö neki. A mely percben kimondtuk a képvise-
letet, a C o n s i s t o r i u m lialálcsengetyííje megkondult. 
De hisz, ezt ő is tudja, mondja, fájlalja; én hát többet mon-
dok : a r e s t a u r a t i o c s a k l é p c s ő ; megjö, meg kell 
jőni azon időnek, melyben nem lesz sem örökös, sem ide-
iglenes esperes, sem assessor, sem superintendens, sőt (oh 
fájdalom) még generális nótárius sem — hanem lesz: eset-
ről esetre esküttszéki eljárás a pörös ügyekben stb.! Tá-
vol legyen, hogy, ez a mit mondok, i n d í t v á n y volna; 
ismétlem, ez csak d i v i n a t i o. Tudom én, mi az egymás-
után; de tudom azt is, hogy az eszmék ereje ledönté még 
az erős oszlop-férfiakat is ; s ott, hol a milliók és a századok 
kiáltanak, egy dobos dobpörgése elvész ! . . Mint a légy-
dongás a viharban ! . . . 

Furcsa Dobos okoskodása az esperes-restaurálás ellen 
0 ugy véli: ha mindenik pap esperesnek való lenne, akkor 
nem bánná a restauratiót; én azt mondom: ha mindenik pap 
esperesnek való volna, én nem bánnám, ha soha sem re-
staurálnának, ha élethosszig esperes lenne, kinek nevét egy 
kalapból kihúznák. Ö azt mondja: ,,elég, ha 18 papból egy 
megtermett esperes; és ha szerencsére épen ez az egy az 
esperes, miért taszigálják meg minden harmadik évben;" 
— jó; de hátha szerencsétlenségre épen n e m az az es-
peres, hanem a más 17-ből valamelyik, — miért kínlódjunk 
vele harminc évig ? — Ha az az egy esperes: hagyjátok 
meg toties quoties; ha nem az az egy, hanem az a másik, 
vagy tizenkettedik: kérlek, mentsetek meg tőle! Hol van 

megírva, hogy az egyházmegye oly csalhatlan, mint egy 
szent concilium? — Lám, mily jó ez a restauratio! én pl. 
csak három évig leszek szálka némely szemekben; mert 
felteheti Dobos et Cornp. a solti megyéről, hogy jövö]három 
évre o k o s a b b embert választ. 

Szabad legyen D. cikke kezdetére s végére egy-egy 
megjegyzést tennem. Dobos azzal kezdi, hogy magáról 
szól, mint a ki mindig a haladás embere volt harminckét 
évig. S mi az oka, hogy most nem az ? 0 tudja. A gondolat 
közel van : mig közlegény volt, addig „előre" volt jel-
szava ; most generális nótárius, csírában már püspök; ki-
vánhatjuk-e, hogy akarja a restauratiót? Az én állásom 
kissé más; 32 évi papi pálya helyett én ugyan csak 7 évet 
említhetek föl, én — az ifjúkoromat is megillető szerény-
séggel hallgattam és nem doboltam; hisz ha addig szólok 
vala: nem érhet-e a vád „esperes akar lenni, azért izgat 
(!) az esperesi állás ellen" — midőn hivatalban vagyok ma-
g a m , akkor szólok először. 

Dobos végül az Entwurftól kölcsönözöttnek mondja a 
tisztujitás eszméjét. Nem cáfolom azzal meg, mit maga ad 
kezemre, hogy az eszme 1840 előtt s után nálunk elég 
szó tárgya volt már. Csak aztjnondom: igenis, az eszme 
kölcsönzött; a solti egyházmegye nem dicsekszik erede-
tiségével (mi eredeti a világon ?), megvallja, hogy kölcsö-
nözte azt a szentírásból, a protestantismus elveiből; 
Schweitz, Skótia, Holland stb. példájából. Hagyjuk el, 
uram, azt az EntwuríFal való gyanusitgatást. Az én kezem 
tiszta az Entwurftól; a solti egyházmegyéé is az, mely 
néhai Kocóh elődöm személyében m a g a volt, ki annyiak 
ellen majdnem egyedül szólt, harcolt! Mondhatja-e ezt 
szintily jó lelkiismerettel Dobos, ki egykor ugyancsak 
dobolt az Entwurf mellett ? . . . . A bibliai példa idézése 
sem szerencsésebb, olvassa Dobos tovább a példát, — s 
lássa, hogy az a fejsze nem sülyedt el; az Istenemberének 
szavára fenuszott a vízen; csak a kicsinyhitüség jajveszékelt 
rajta. Ne féltsük hát a solti egyházmegye ezen fejszéjét 
se; a hit nem fog hiányozni, a kárörvendő jajveszéklések 
mellett, a k k o r s e m , ha az e l s ő p r ó b á r a a 
f e j s z e s ü 1 y e d n i l á t s z a n é k is . 

Búcsűkézszoritásul én is idézek egy régi történetet, 
nem épen a Bibliából, hanem csak Shakesfjeareből. Midőn 
Julius Caesar ellen az összeesküvés készült, Brulus ajánlá: 
szólítsák fel Cicerót is társul. De Cassus azt feleié: hagy-
játok Cicerót, ő okos, bölcs, jó hazafi, — de s e rnm i 
j*ó n a k n e m b a r á t j a , m e l y m á s t ó l s z á r m a -
z o t t ! S z á s z K á r o l y . 

— 

ISKOLAÜGY. 

A helvét^hitvallásuak részéről mult 1860-ik évi sept 
hóban Pesten ,tartott egyetemes tanári értekezlet nem volt-
oly meddő és eredmény-szegény, mint ez egyelőre lát-
szott. Az oltani szellemi tusa felvillanyozá az erőket, me-
lyeknek felkölt s ez irány felé fordult tevékenysége az ér-



tekezlettel meg nem szűnt, 'sőt folytonos munkásságával 
mindinkább tisztitá a nézeteket, könnyité a tájékozódást, s 
lehetővé tette az egyes egyházkerületeknek, hogy külön 
bár és önállólag, mégis — tán az egy tiszamellékinek kivé-
telével — lényegben egy irányban intézkedjenek, intézke-
désükkel erdélyi testvéreinkkel is találkozván. 

A dunántuli r. egyházkerület a mult 1860-iki octo-
berben Székes-Fehérvárott, s a folyó évben Füreden és 
Győrben tartott közgyűlésein intézkedett a felsőbb tanitás 
ügyében. Ez intézkedésekből lényegesebbek : a nyolc éves 
középtanodai folyamnak felváltása egy hat éves, ugyankö-
zéptanodai s egy három éves bölcsészeti folyammal; to-
vábbá a szakrendszernek a középtanodán belüli megszün-
tetése, annak alsó felében ugyan teljesen, a felsőben pedig 
legnagyobb részben; s végre a jogi tanfolyamnak újra föl-
állítása. 

Ezek folytán a pápai ref. főiskola áll jelenleg: 
a) Egy 6 osztályu gymnasiumból, melynek 3 alsó-

osztályában ugyanannyi ideiglenesen alkalmazott theolo-
giát s részben elemi iskolatanitóságot is végzett növendé-
kekből választott tanár működik, tisztán osztályrendszer-
ben. Ellenben a három felsőbb osztályban továbbra is az 
eddigi állandó tanárok működnek, számszerint négyen, a 
mennyiség- és természettaniak mindhárom osztályban egy 
szaktanárra levén bízva, ki ez osztályokban kötött rajzot is 
tanitand. 

b) E gymnasiuinot követő lycealis folyamból 3 évvel, 
s 5 rendes- és egy segédtanárral. Közülök Tarczi a meny-
nyiség- és természettant, Bocsor a történetieket, Kerkápoly 
az észtaniakat, Váli a természetrajzot és vegytant adja, a 
latin és görög irodalmat Szilágyi vivén, ki előbb a közép-
tanodában foglalkozott azokkal. A vallást, a magyar és né-
met irodalmat végre segédtanári minőségben az iskola se-
niora viszi, ki a kiszolgált középtanodai ideiglenes taná-
rokból lesz választandó. 

E lycealis folyam utolsó, tehát 3-ik éve egyúttal első 
jogi, s illetőleg theologiai évül is levén számítandó, benne 
a különbség nélkül minden növendék által hallgatandó böl-
csészeti tantárgyakon kivül olyak is taníttatnak, mik, mint a 
jogi vagy theologiai pályára tartozók, csak az illető pálya 
jelöltjeire nézve lesznek kötelezve. Igy a jogászoknak bá-
nyajog, a theologoknak héber nyelvészet és paedagogia. 

c) Az újra megnyitott jogi szakból, hol a statisticu-
mokat Bocsor, az országtudományokat Kerkápoly, a positi-
vumokat pedig Gondol Gábor ujon választott jogtanár tani-
tandja. 

d) A theologiából, melyben mint eddig, ügy ezután 
is három tanár lesz alkalmazva, ugy azonban, hogy a leg-
közelebb kilépett Tóth Dániel tantárgyainak jelentöbbjeit 
az egyházkerület főjegyzője, a pápai ref. egyház papja, s a 
pápai főiskolának érdemekben gazdag volt tanára f. t. Széki 
Béla ur adandja elő. 

Igy rendezve, azt hiszem, folyton emelkedő virágzás-
nak nézhet elébe e főiskola, és pedig annál inkább, mivel 
hogy benne az anyagiakról is lehetőleg gondoskodva van. 
Bír ugyanis ez iskola egy rég fenálló, jól rendezett tápin-

tézettel, melyben 50, sőt szegényebb osztályában 25 ezüst 
frtért is tisztességes ellátást lelhet minden növendék, a föl-
veendők száma meghatározva nem levén ; vannak továbbá 
az ünnepi követségek, s évenkint 4—500 frtra menő se-
gélydijak. 

A H. II. DEBRECENI FÖTANODÁBAN 186%-dik ISKOLAI 
ÉVET MEGNYITÓ KÖNYÖRGÉS. 

Kihez mennénk, kihez fohászkodnánk ez iskolai uj 
év első reggelén, hanemha hozzád örökkön élő! örök vi-
lágosság és bölcseség forrása felséges Isten, mi Urunk 
és mi Atyánk ! 

Feljöttünk, egybegyűltünk, ime e tenéked szentelte-
tett házban, hogy kiöntsük szivünk hálaérzelmeit dicső szí-
ned előtt szentlelked ajándékiért, melyekben minket is 
részeltetél. 

Te ihleted meg a szülei szívet, hogy ide küldve ke-
bele szerelmét, kedves gyermekét, itten keresné ez a te 
országodat, az élet végcélját, mely nem a sötétség, hanem a 
világosság országa. Te gyújtottad föl az ifjú lelkében a 
forró vágyódást, hogy itt éhezve és szomjúhozva az örök 
igazságot, tebenned és teáltalad kielégíttethetnék. Te tá-
masztál újból jóltevöket, kiknek buzgó segedelmével, uj 
fényben áll, ma uj fényben díszlik a magyar Sión egyik 
féltő kincse, e mi megújított fötanodánk. Te állitád elő a 
hitnek tűzlelkü erős bajnokait, kik lerázva a lelki szabadság 
idegen nyűgeit, uj pályát nyitottak az ifjíi lélek előtt, hogy 
a jog, igazság s emberiség törvényeivel teljesebb mérvben 
megismerkedjék. 

Mivel adózzunk neked ez áldásért, mivel adózzunk 
szentlelked újból reánk árasztott kegyelmeiért jóltevö 
atyánk és Istenünk! Mielőtt pályánkon tovább mennénk, 
hálaszózatot rebeg föl töredékeny ajkunk, s szivünket az 
imádó érzelmekkel áradozót tárjuk fel és szenteljük néked. 
Áldott légy uram! életünkért, melyet megtartál, áldott légy 
az egészségért, melyet oltalmaztál, áldott légy a csendes 
megpihenésért, melylyel a munkára megujult testtel és erő-
vel minket felruháztál. 

Mi Urunk! mi Istenünk! a te lelki országod javai nem 
fogynak el az idővel, nem szenvednek változást az év for-
dultával : oh újítsd meg hát e beállott iskolai uj évben lelki ja-
vaidnak bőségét és a te lelki testi áldásaidat mirajtunk. A te 
szent akaratod óh Uram, hogy mi, kik most tükör és homá-
lyos beszéd által látunk: a bölcseség és igazság nagyobb-
nagyobb ismeretére vezéreltessünk. A te szent akaratod, 
hogy örvendezzen az ifjú az ö ifjúságának idejében, de meg-
emlékezzék rólad teremtőjéről is. Vajha azért felöltözve amaz 
uj embert, mely az igazságra és ártatlan életre teremtetett, 
méltó tanítványai legyünk annak, a ki e világnak világossága! 
Vajha senki közöttünk ne maradjon lelki sötétségben, ne 
maradjon tudatlanságban, hanem mindnyájan, kik a tökéle-
tesedés szürkületes pályáján utazunk, egykor a megnyilat-
kozott ismeretnek, mint a világosság sugárainak szárnyain 
felemelkedhessünk hozzád az örökkévalóság és tökéletesség 
boldog hazájába. 



Töltsd ki e végre áldott szentlelked kettős mértékét 
ez egész ifjúságra, világosítsd ennek értelmét, szelídítsed 
erkölcsét, hogy a rend és törvény iránti tiszteletben, a fel-
sőbbek iránti kész engedelmességben keresse és találja 
főgyönvörüségét. Töltsd ki a te áldott szentlelkedet e fő-
tanoda kormányzóira, jóltevőire, pártfogóira, örállóira, ta-
nári testületeire, hadd legyenek ezek a te országod terje-
désének ernyedetlen buzgalmu apostolai e földön. Töltsd ki 
a le áldott szentlelkedet, — melynek kebelén e fötanoda 
függ s nyer ápoltatást — az anyaszentegyházra, hadd 
nyerjen ez viszont ettől életet, s legyen a lelki élet élő 
templomává. Töldst ki a te áldott szentlelkedet a mi édes 
hazánkra s nemzetünkre, vidámítsd meg ezt az esztendők 
után, melyekben látott gonoszt. Uram ! te minekünk hajlé-
kunk valál eleitölfogva! óh add vissza hatalmas karral e sokat 
szenvedett honnak ősi szabadságát, hadd emelkedjék a többi 
nagy uépek müveit sorába e mi nemzetünk is. Uram! te 
voltál öröktől fogva, te ki vagy és lészesz mindenha, te 
benned bízunk, tebenned hiszünk, tehozzád jövünk mi s 
ragaszkodunk reményünk erős kőszálához. Kicsoda volna 
nekünk mennyekben tenáladoál több, e földön sem gyönyör-
ködünk tekivülötted másban. Ha elfogyatkozik is testünk 
és a mi szivünk, de a mi szivünknek kősziklája te légy 
Isten mindörökké. Amen. 

Mi atyánk stb. 
Megteljesedve hálaérzelemmel, megerősbödve szent 

reményeinkben távozunk el Atyánk! szent házadból. Jövel, 
óh jövel te is mivelünk, szentlelked fogjon minket kézen, ez 
őrizzen meg kísérleteinkben, ez támogasson törekvéseink-
ben, ez áldjon és vigyen elő minden munkáinkban; s ha, 
mint kezdetét, ugy majdan végét is elérendjük békével ez 
uj évnek, akkor is buzgó hálaadással nyílhassanak meg 
ajkaink a te dicséretedre. Hallgass meg oh minden kegye-
lemnek Istene! hallgass meg minket, hallgasd meg e mi 
könyörgéseinket, szent fiad a megváltó Jézus Krisztusért. 
Amen. T ó t h M i h á l y . 

FELELET A DEBRECENI KÖZLÖNY EZ ÉVI KŐVET-
KEZŐ KÉRDÉSÉRE : 

Mik a népnevelés hiányai, különösen Debrecenben és vi-
dékén? s mik azon eszközök, melyek által Debrecen és vi-
dékének népét a közügy nagyobb pártolására ösztönözni 

lehetne ? 

A népnevelés fontossága s jelentékeny volta oly álta-
lánosan elismert, mit hosszasabban tárgyalni vagy bizo-
nyítgatni napjainkban fölösleges volna, különösen oly ál-
lamban, mint Magyarország, mely alkotmányos elveket táp-
lál s lételét és fönmaradását épen a nép lelki képességeire 
alapítja, s hol ennélfogva a népnevelés szükséges volta a 
társalmi köz- és nyilvános életbe annyira behat s minden-
kit sokkal közelebb érdekel, mint azt rábeszélések vagy 
hosszas dissertatiók eszközölhetnék. — Feladatunk csak a 
népnevelés ügyének részletesb tárgyalása lehet, mit aztán 

a hely- s idöviszonyok kívánalmainak annál nagyobb mél-
tatásával kell fölvennünk. 

Mig a pusztán rnonarchicus szervezetű államban elég, 
ha békés és szorgalmas alattvalók neveltetnek, kik a kor-
mány intézkedéseitől várnak el mindent s adójukat ponto-
san fizetni tudják; — nem igy van ez alkotmányos nemze-
teknél, melyek kebelében minden egyes polgár az állam 
intézményeire kisebb nagyobb részben saját befolyással bir. 
Egy alkotmányos nemzet népnevelésében nem elég az el-
mét csak ismeretekkel megtömni, a szivet vagy az érzése-
ket csak fogékonynyá tenni a jóra, sem a testet csak épsé-
gében megtartani ; — hanem a lelket szabott irányában 
önállóságra emelnünk, az érzéseknek megszilárdítása által 
jellemet adnunk s hogy a tett gyenge ne legyen ama cé-
lokra, tehát ezt lehetőleg megedzenünk is kell: és igy egy 
alkotmányos nemzetnél a népnevelés föladata : értelmes és 
becsületes embereket, egyszersmind jó honpolgárokat ne-
velni, kik mint magán ügyeikben, ugy a közérdekek körül 
észszerűn, jellemmel és önállólag munkálhassanak mind 
azért, a mi jó. — Lássuk: mennyire felel, meg népneve-
lésünk e kívánalmaknak általában és különösen Debrecen 
vidékén ? Képesiti-e nevelésünk gyermekeinket, hogy az 
iskolapadokat elhagyva, saját szellemi s testi erejükre tá-
maszkodva, a rájuk váró kötelességeknek s igényeknek 
megfelelhessenek; avagy adja-e Ariadné fonalát, melylyel 
növendékeink az élet tömkelegébe biztosan bocsátkozhat-
nak és ébreszt e kedvet, ragaszkodást, hogy azok az iskola 
utmutatása nyomán tovább képezzék magukat, hogy az élet 
kívánalmainak annálinkább megfelelhessenek? 

Nemde , sajnos tapasztalásunk azt mondja , hogy 
növendékeink elhagyva az iskolát, mintegy uj életet kez-
deni kényszerülnek , nem ismerve a rájok váró teen-
dőket? Ha kijárta a gyermek iskoláit, alig bir határozott 
vágygyal nyilatkozni, hogy mely életmódot lög választani. 
Alig ismerve szülői foglalkozásán kivül egyebet, azokhoz 
csatlakozik, habár olykor azok munkaköre önfenlartásukra 
is fölötte szük. Nem unta-e meg már az iskola falai között 
ama nyűgös leckézéseket, melyeket, ha nem is öntudato-
san, de ösztönszerűleg már a gyermek hiányosoknak talál 
arra, hogy hasznukat vehesse s igy az iskolát mint hűbéri 
robotot tekinti, mit első alkalommal nemcsak lerázni vá-
gyik, — hanem ama kellemetlen robotolási foglalkozást, a 
könyvforgalást is halálosan meggyülölte s gyakran csak 
késő vénségében tér ahhoz vissza, midőn önmagával elége-
detlen életének lehető kijavithatását a bibliában levelezge-
téssel gondolja jóvá tehetni. 

Mi gazdanép vagyunk s ez áldott haza az ipar s ke-
reskedésnek is elég tág tért ad; — mégis ki nem tapasz-
talta, hogy midőn valamely gyermekben kissé kiválóbb 
elmetehetség nyilatkozik, azt erőnek erejével pappá, majd 
orvossá vagy ügyvéddé s csak ujabb időben neveltették 
gyakrabban mérnökökké, hogy hallgatólagosan mintegy azt 
mondják ki, hogy tehetségesb elineeröknek nem szabad 
a gazdászat, ipar vagy kereskedés terére szállani, — ha-
nem magasi) irányt kell választaniok. Ez ezelőtt csak ment;, 
de most, ha tekintetbe veszszük a felsőbb iskoláztatás költ-



séges voltát s azon pályahosszat, melyre a mai magasabb 
iskoláztatás kiterjed: épen nem kell csodálkoznunk, ha 
egyik abba, a másik eme nehézségbe ütközve, mielőtt célt 
ért volna, lelép a pályáról s a félmüveitek számát hovato-
vább szaporítják; mig ugyanazok, ha a nem oly költséges 
pályát választák, mielőbb maguk is pénzkeresők lettek 
s a tanítás költségeinek maradékából valamely üzletet kezd-
hettek volna, s ha birtak csakugyan talentummal — de 
melylyel a felsőbb iskolákban mégis nagy nehezen vagy 
Ián épen nem is küzdhették magukat a középszerűségen fö-
lül — a gazdászat, ipar és kereskedésben, mint rövidebb 
és nem oly költséges készületi pályákon, tán rendkívülit 
is érhetlek volna el? — A gazdászat, ipar és kereskedésig 
már mint országunk viszonyaiból önkéntesen folyólag leg-
tágasb tért nviló pályák, — mint a legnagyobb számnak 
jövőjét biztosilók és igy e közérdekű ismeretek az eddi-
ginél minden esetre határozottabb figyelemmel s álalánosb 
érdekkel szemlélendök — és inégis : megismeri-e valaki a 
népiskolában, mi az a csoroszlya? vagy milyennek kell 
lenni a szántóvasnak, hogy az tartós legyen és jó barázdá-
kat vonjon? stb. Adunk-e a népiskolában fogalmat a nö-
vény életéről? Tudjuk-e, miként lehet fanyar gyümölcs 
helyett kellemes csemegét élveznünk ? Hol vannak kertek 
az iskolák mellett ? És hol van Debrecen vidékén, a deb-
recenit kivéve, oly népiskola, melynek testgyakorló eszkö-
zei volnának, melyek a rómaiaknál a népnevelésnek nagyon 
méltán annyira főrészét tették, hogy a népiskolák ludu-
soknak és a néptanítók ludi magistereknek neveztethe-
tének? Sőt népiskoláink nem hogy testgyakorló eszkö-
zökkel nem bírnak, — hanem — pirulás nélkül alig emüt-
hetjük, de fájdalom! ugy van, hogy a gyermekek jó ma-
gukviselete az iskolapadokon órák hosszán át egy helyen 
mozdulatlan ülni tudásban határoztatik meg! — A mezei 
rendőrségről, hazai törvényekről mit sem hallanak gyer-
mekeink, miket pedig minden polgárnak ismernie kell, 
hogy tudja : mi szabad és mi nem szabad ? Iskolában járt 
népünk is nagyobbára tudatlanságból esik számtalan kihá-
gási vád alá, melyektől mind öt mind a közrendet bízvást 
meg Iehete őrizni eleve adott figyelmeztetések által. — S 
ki nem ütközik meg népiskoláinknak az izlés mívelése, 
a szép iránti fogékonyság ébresztésének s ápolásának tö-
kéletes hiányzásában? Nem hiányzanak-e általában még 
csak szépirásbeli minták is s nem megrovandó söt botrá-
nyos ís-e népünk Ízléstelen egyházi éneklése ? Kinek nem 
tünt volna pedig föl egyszersmind, hogy népünk a világi 
danák éneklésében — melyben magára, Iegfölebb' egy-két 
zenebandára van hagyva — sokkal öszhangzóbb és kedve-
sebb, mi szerintem oda bizonyító körülmény, hogy népünk-
nek izlési érzéke van s hogy ez egyházi éneklésében is 
kellőn nem nyilatkozik, annak oka csak a rosz, izlésrontó 
tanítás, mely a meglevő természetes hajlamot tévútra vezeti. 
— Mind megannyi bizonyság, hogy népiskoláink épen nem 
képezik gyermekeinket a rájuk váró gyakorlati élet megis-
merésére s nem irányadói az életnek, miknek lenniök 
kellene és hogy népnevelésünk általában nem iránylik nép-
életünk célja felé. 

A népnevelésnek az élet minden viszonyaiban közö-
sen előforduló és igy minden közérdekű tárgyat föl kelt 
karolnia; mert az iskolák csak igy lehetnek, az élettel 
szoros összeköttetésben, valósággal hasznosak s csak igy 
emelkedhetnek azon érvényre s válhatnak oly általános 
érdekű s tiszteltekké, keresettekké, minőknek lenniök kell. 
Foglalják tehát ezek magukba mindazon élettudományok s 
szakismeretek elemeit, melyek nálunk mint alkotmányos s 
gazdászatra és ipar s kereskedésre hivatott országban min-
den egyes polgárnak szükségesek, közérdekűek és közigé-
nyiiek. Tanítsuk a szám- és természettudományok, a termé-
szetrajz, földrajz, mü- és alaktan, gazdászat és alkotmá-
nyunk elemeit. Ne féljünk, hogy ez sok, — ne féljünk, 
hogy ezt a népiskolák növendékei meg nem értendik, csak 
tanítási modorunk legyen az ezen ismeretek sikeres kö-
zöltetéséhez alkalmazott. 

A népiskoláinkban szokásos tanmódnak egyes tan-
tárgyakra alkalmazását itt terjedtebben nem tárgyalhatva 
— előre kell bocsátanunk, hogy az olvasás és számolás 
tanmódja már nagyobbára mindenütt, különösen Debrecen-
ben is igen helyesen alkalmaztatik — egyedül azon két 
tudomány előadásában használt tanmódot veszem vizsgálat 
alá, melyek népiskoláinkban főtantárgyak, nevezetesen a 
vallás és történelmi tudományokét, melyek mindenike oly 
absolutisticus modorban adatik elő, hogy ha maguk a 
tankönyvek , melyek fejtegető rendszerben irvák, nem 
olyak, a minők — bár ezek mellett is fölötte szükséges 
volna, hogy a tanitó az eszmék összeköttetésében ki nem 
került vagy ki nem kerülhetett ugrásokat elmés magyará-
zatokkal egészítse ki — nehezen lenne szabad egyebet 
várnunk, mint, hogy midőn növendékeink az egész köny-
veket szóról szóra tudják: azok tartalmáról csak egy tiszta 
eszmével se bírjanak. Kimutat ugyanis a tanitó a szenthi-
storiai vagy országtörténelmi könyvből néhány sort, pontot 
vagy fejezetet a szerint, a mint tanítványainak gyengébb 
vagy erösb emlékező tehetségére számit s meghagyja, 
hogy azt délutánra, vagy más napra könyv nélkül tanulja 
meg. Ki a lecke fölmondásakor a föladottat hiba nélkül 
szóról szóra elmondja, az a jó tanuló, a többi rosz, — mi-
nek többnyire az a következése, hogy a nem annyira em-
lékező, mint itélő tehetséggel áldottabb gyermek — ho-
lott minden esetre ez utóbbiak a tanitói figyelmet ér-
demlőbbek, — naponkénl kevésbbé felelnek meg a tanitó 
várakozásának s tanitó és tanítvány elidegenednek egymás 
iránt, s az iskolázás eredménye sok tiszta értelemre nézve 
a semmire száll alá. A vallástan legelvontabb eszméi, az 
isteni tulajdonokróli eszmék, gyarló memorizáltatás tár-
gyává aljasittatnak s csoda-e, ha a gyermek az Isten min-
dentudóságát s mindenhatóságát, mi ndenütt-jelen valósa gát 
valamely szemfényvesztő alakjában képzeli, melyet cso-
dálva bámulni, talán félve rettegni kell. Tehát ez a keresz-
tyén Isten ? — Ama fogalmak roszul, vagy sehogy nem 
elemeztetvén, mi terrnészetesb, mint hogy csak fölerősza-
kolásnak látszik a gyermek előtt az Istennek mindenekfö-
lött való szeretetteljessége! s nem természetes-e, hogy 
végre az Isten létének szükségképenisége és valósága tel-



jesen megfoghatlan, érthetlen marad, s oly Deus ex ma-
chinává válik, mintha azt csak ugy gondolomra bölcsel-
kedtek volna ki a kaputos emberek! ? 

A mellett munkájából, a teremtöt teremtett munkái-
ban igyekezzünk megismertetni, miután csak is ezekben is-
merhetjük meg. Tanítsuk minél nagyobb gonddal a termé-
szettudományokat, a melyekkel való foglalkozás gondolko-
dóvá lenni készteti az elmét, mely fölébresztve, okfok után 
fog kutatni s az ész természetes törvényeit józanon és sza-
badon követni, és alkalmazzuk az ismeretéket mindenütt és 
mindenben az életre. A történelem adatait is ne csak bebe~ 
tüzlessük, hanem az életre alkalmazással mint mintá1 

tartsuk, melyet azért irtak meg s hagytak fon számunkra' 
hogy azokból saját viszonyainkra következtetéseket vonva, 
tanúságokat szerezhessünk. Értessük meg a gyermekkel? 
hogy Ábrahám és Izsák, Kain és Ábel, József és a Sáfár 
stb., habár elhaltak s elmultak az egyiptomi bő és szük esz-
tendők, a sóbálványnyá vált Loth eltűnt, Sodorna és Gomora 
romba dőltek stb,, mindezek koronkint más-más afek- s 
változatokban ismét föl-föltünedeznek s itt ott közöttünk 
ma is szemlélhetök. Ne azon. a gyermeknél oly puha,.min-
den ültetvényt készséggel felfogó, de egyszersmind kevés 
tenyészanyagot tartalmazó emlékező- tehetségre bízzunk 
mindent, hanem hagyjuk többet az itélötehetségeí'mun-
kálni, tevékenységében erősbödni, edződni. A mindennapi 
élet is, bármily egyszerű körben, sok combinativeröt igé-
nyel : ápoljuk tehát ennek alapját. Hagyjunk föl lehetőleg 
a memorizáltatással, mely úgyis az ismeretek conservatio-
jánál egyéb jó szolgálatot nem tesz : — mert mit használ 
tökékkel bírnunk, melyek nem kamatoznak s melyeket ne-
hezen értékílhetünk s nem forgathatunk ? Mit érnek emlé-
kezetünk tábláján a különböző ismeretek tarka jegyzékei, 
ha azokat itélötehetségünk hiányában javunkra nem hasz-
nálhatjuk ? Honnan népiskoláink irányában a nép kevés ro-
konszeretete; miért nem általános a készség ezek minél vi-
rágzóbbá tételére; miért nem váltak azok a nép életszük-
ségévé? — Mert nem alkalmazkodtak az élet kívánalmai-
hoz, — mert elvonták az apa s anyának házi körében már 
valamire használható gyermekét 6-ik évétől a 12-dikig a 
nélkül, hogy azt — s ez a rettenetes, mielőbb elsegitendö 
hiba—a szülői házból általa elvont materialis szolgálatok, s 
kenyérkeresetbeli haszon veszteségek kárpótlását egyensú-
lyozó ismeretekkel s szellemi értékkel bocsátották volna 
vissza. — A nép nern hiába nevezi gyermekét kedves 
jószágának. Ez igen természetes nyilatkozata azon viszony-
nak, mely önkényt magából fejlett ki a gyakorlati élőt nehéz-
ségeivel küzdő nép s gyermekei közölt, kik az ö kenyér-
kereső felei, sorsa nehézségeinek legközelebbi osztói, és 
épen ezen viszony az, mely a népnevelés ügyét mindenki-
nek a legmelegebben kösse szivére s a legbuzgóbban tel-
jesítendő kötelességévé teszi. — Ha szegény a nép : ép 
azért kell minden lehetőt iskoláira áldoznia; mert azok ne-
velik az ö jószágát, gyermekeiben helyezett kincsének nö-
vekedését ; — ha pedig tehetős a nép, ha a világiakban bő 
ven van elbocsátva, annálinkább szükséges tudnia : mi-
ként kezelje vagyonát s miként kell élnie, hogy becsületes 

és értelmes ember legyen, és hazafiúi kötelmeinek kellőn 
megfelelni tudjon. Fiiggeszszük tehát szemeinket kellő fi-
gyelemmel népiskoláinkra s midőn megvizsgáltuk azok hiá-
nyait, t. i. hogy azok kevéssé felelnek meg rendeltetésük-
nek, mert magán, mint közéletünkre szükséges ismeretek-
kel gyéren, hiányosan látnak el bennünket: ne elégedjünk 
meg, hogy hiányokat találunk — mert hibát találni könnyű 
hanem keressük ki: mik ezen hiányok okai s mikép se-
gíthetünk azokon ? 

Népnevelésünk hiányainak okait e következőkben ta-
lálom: 1-ör, hogy néptanítóink mostohán tartatnak; 2-or, 
hogy iskoláink egy-két padon s táblán kivül alig birnak is-
kolai egyéb szükséges szerelvényekkel. Mindenik, külön-
külön a maga rosz következményeivel együtt a nevelés 
iránti sajnos részvéllenségünk s saját hibáink, hogy ne 
mondjam bűneinkre mutat. — Indokoltuk ugyan e részvét-
lenség alapját, midőn mondók, hogy népiskoláink valóban 
kevés kárpótlást nyújtottak a népnek azon materialis vesz-
teségért, melyet az, gyermekeinek az iskolában majdnem 
hasztalanul töltött s nehéz éielemkeresetét illetőleg drága 
ideje elharácsolása által szenvedett;— de lássuk: volt-e 
jogunk iskoláinktól többet várni, többet követelni ? —Nem-
de a viszonyosság elve azt kívánja, hogy jog- és köteles-
ség egymást egyensúlyozzák ? Teljesitetttik-e a népneve-
lés körüli kötelességeinket, melyek följogositnak attól kellő 
eredményt várhatnunk? — Csak kevéssé; mert alig nyuj-
tánk kegyelemkenyérnél, alamizsnánál többet, mely mellett 
alig tengetheték árva életüket s sokszor a tanításon kivül 
gazdászattal s egyéb keresetmóddal is foglalkozni kény-
szerültek. Tán nincs ház városaink s falvainkon, mely 
évenkint ép annyit vagy többet ne vetett volna oda kóbor 
kéregetöknek, hitvány dologkerülöknek, mint a mennyit az 
iskolára adott s mig az ólálkodó naplopók szemrehányás 
nélkül tehették el a filléreket, az ískolaköltségek nagyob-
bára perpatvarral valának behajtandók. Helységekben, hol 
alakosság vagyonosságánál fogva kissé jobban fizettettek 
néptanítóink, — kérdjük: megadatott-e nekik az őket meg-
illető bánásmód és tisztelet, ragaszkodánk-e hozzájuk bi-
zalommal és becsüléssel, mint szükséges azok irányában, 
kiknek kezeibe gyermekeinknek, a hon jövendő polgá-
rainak, a nemzet reményeinek neveltetését tettük át ? — 
A nemzetnek nem napszámosai—robotosai valának népta-
nítóink. Talán egyedül az isteni gondviselésnek kell kö-
szönnünk, mely a szentlélek erejével támogatta őket, nem 
a mi érdemünk, hogy az élet első gondjaival, az önfentar-
tás nehéz gondjaival örökös küzdésben, majd az előítéle-
tek s részvétlenség zsibbasztó nyomása alatt, tett és hatás 
nélkül össze nem roskadtanak. És ha a néptanító kellőbb 
ellátás mellett illő bánásban is részesült: adtunk-e nekik 
eszközöket, iskolai szerelvényeket, térképek- természet-
rajzi festések-, alaktani testeket, vagy adtunk-e nekik egy 
pár egyszerű testgyakorlati készüléket vagy egy kertet stb. 
melyek által szemléletileg s gyakorlatilag, összehasonlítá-
sok által észszeresen tanítani módjuk és alkalmuk lehetett 
volna? s helyeselték a vidéken, ha olykor egy-egy jobb 
irányú s tehetségű ifju mint tanitó Debrecenből vagy más 



főiskolából jőve, a tanita'sról emelkedettebb nézetei foga-
natositásaul valami ujat kezdeményezett? nem riaszták-e 
vissza ujitási céljait roszalással, kinevetéssel, számot nem 
vetve e roszalók magukkal, hogy mit cselekesznek ? — 
Ezek folytán meg kellett elégednünk oly tanítókkal, a mi-
nőket kaptunk; — mert csak rendkívüli előszeretet, mond-
hatnám, rajongás és rendesen csak a szükség vezérlett va-
lakit e pályára, melyen az élet egyéb útjainál sokszorta 
több rózsátlan tövis nőtt. 

(Vége köv.) 

KÖN Y V ISMERTETESS. 

ZONGOR ENDRE PRÉDIKÁCIÓJÁRA. 

Igaz, hogy az arany ,,potentius ictu fulmineo" és sokra 
kényszeríti a halandó kebelt; mindamellett minden aranyos 
jutalomért küzdő tanuló felett kedvesebb azon szerző, kit 
nevének valamelyik közlönyben tanítója elismerésével pá-
rosult megjelenése lelkesíteni képes. S még ha azon ara-
nyos jutalom valami felfogni, ismerni s ítélni tudótól s vé-
letlenül származik, akkor csak tűrhető : de midőn némely 
tanodákban már nagy előkészületekkel a tanulok erszényé-
ből a vizsgák előtt gyűjtetik, s nem kevés pártfogói befo-
lyás nélkül egyengetik a véleményt, hogy elvégre is ne 
oda gördüljön a hova illenék, hanem a hova céloztatik, az 
ily aranyozás egyáltalában nem üdvös. Szerveztessenek 
ügy tanintézeteink, hogy a szegény is tanulhasson, de ifjak 
közt a pályabér legyen mindig tiszlán erkölcsi, minők az 
érdem, elismerés és dicséret. Szoktassuk őket ilyekhez, 
hiszen az iskola nem a kenyérkereset mezeje; ne foszszuk 
meg a fiatal kort ilyeknek élvezetétől, miknek elfogadására 
az ifjú kebel annyira hivatva van. Ne vezettessenek be if-
jaink minél elébb az anyagiak tárházába, s a hol a szívre 
és lélekre kell hatni; ne vegyítsük ott össze eljárásunkat a 
zsebbel. 

A nevelésben főcél szabad és nemes gondolkodást 
ébreszteni, s az embert a szépnek és jónak képezni, az 
athaeneicktöl legalább ezt látjuk. Maga a keresztyén vallás 
sem ígér sem mézes kanahant, sem valhallapalolát, sem 
huri lakta mennyet, a sirontuli üdv csak elismerésben 
központosul, melynek igéi igy hangzanak : ,,JóI van édes 
hív szolgám." Ilyen szellemnek kell átlengeni nevelésünket. 
Ne vigyük az iskola padjai közé a száraz prózai életet, — 
eszközöljük, hogy tanulhasson a szegény is, müveiket pe-
dig aranyokért sohase árulják ifjaink. 

Ily gondolatok futottak át lelkemen midőn Zongor 
Endre pesti növendék-lelkész a Prot. Lap f. évi 29. számá-
ban megjelent prédikációját elolvasám. A közlő tanár urat 
táplálja azon remény, hogy e lapok olvasói elolvasásra 
méltatják azt, én tevém s iránta jó indulatom jeleiil észre-
vételeimet elmondom. 

Egészben véve a munka elég kerek, határozott és vi-
lágos. Bevezetés a részekhez, a részek egymáshoz, a zár-
szó az egészhez tárgy és gondolati rokonságban állanak. 

nsúi pl U««s teJliBi . h m ím*** 

Fö tételét híven szem előtt tartja, azon tűi nem csapong, 
sőt ha rövidségre nem igyekszik, vagy a hosszúságtól nem 
fél, még a felhozottakhoz adhatott volna. 

De már részletezve néhány megjegyzést tehetünk. 
Ilyen, hogy a bevezetésben nem oly implicite, de nyíltan 
ki kellett volna emelni az alapige Jéruzsálemre vonatkozá-
sát ; mert történeti alapigéknél a helyek és nevek főszere-
pet visznek. 

Az első rész elég ügyes a kivitelben, csak hogy 
szerző némely gondolat-elrakásai sántikálnak, p. 1-sö rész 
2-ik bekezdéséből hagyassék ki ez. „Ilyenek voltak az 
előzmények. Ila Isten ellen — pusztu-
lás érkezik" bizonyosan kerekdedebb lesz a beszéd, az 
idézet ugy sem illő oda akként, mint beillesztetett. Ugyan-
ezen bekezdésben alább a „látták a következő veszélyt" 
stb., elébb teendő mint a „most féltek és remegtek," mert 
a látás mindenfélekép megelőzi a remegést. Ezen rész első 
pontjában a „Valahányszor"ral kezdődő mondatban „ezek" 
rámutató hibásan használtatik, mert csak nem a prófétákat 
érteti. Vége felé ezen résznek egy hasonlítás áll, hol az 
égboltozatai után nem ,,hanem" kell. 

Véleményem szerint a 2-ik rész harmadik bekezdé-
sét vagy egészen el kell hagyni, vagy helyette mást kell 
írni. Mert a második rész gondolati elvhüségénél fogva azt 
kell megmutatni, hogy Jéruzsálem elpusztulása után is Dá-
vid-nemzetség hűséges magaviseletére mi áldás várakozott, 
t. i. a keresztyén vallás elterjedése, a többi nemzetség je -
lentősége kihalt. Ugy de a kihagyandó pont egyiknek sem 
felel meg, sőt Jeruzsálem elpusztulása előttieket iteszél. A 
kihagyással vajmi kedves, oda illő és megható az a negye-
dik bekezdés. 

A záradék fenyegető felszólításai, mivel ugy fenye-
getőzni a legtöbb prédikáció végén lehet, jam centies de-
cantalum. Fiatal embernek nem is jól áll. Horác az öregről 
állítja, hogy „censor castigatorque minomm." Különösen 
az a „rettegj felsöség" mindenesetre „purpureus Iate qui 
splendeat unus et altér, adsuilur pannus," — hívatlan is, 
mert az egész rnüben felsöség, minők volnának a jéruzsá-
lemi papi fejedelmek, Írástudók, egy hanggal sem említte-
tik, sőt erősen van vádolva a nép az első rész kezdetén 
mindjárt. A lelkiismeret megfeleltetése viszont extra ictuin, 
mert a prédikáció nem a lelkiismeretről tanít; itt felel Je-
ruzsálem története, s arra kell hivatkozni. 

Őszinte szavaim sem félreértésre, sem visszariadásra 
okol ne szolgáltassanak. Losonc, 1861. 

K i s G á b o r . 

BELFÖLD. 

A HELV. HITV. PESTI EGYHÁZMEGYE 

F. hó 17-én tartá mltg. gr. T e l e k i Sándor segéd-
gondnok és ntíszt. K i s s Lajos föesperes urak kettős el-
nöklete alatt őszi közgyűlését. 

* 



Esperes űr a gyűlést rövid imával megnyitván, jelen-
tést lelt a mult gyűlés által két világi tanácsbiróra kilüze-
tett szavazás eredményéről, mely szerint tek. S z i 1 a s s y 
János és B o z z ó Pál urak nagy általános többséggel lettek 
elválasztva. 

A mily kellemesen meg volt hatva a gyűlés mindnyá-
junk kivánatival találkozott ezen választás által, oly közle-
hangolást okozott tiszt. S z á n t ó János kosdi lelkész urnák 
tanácsbirói állomásáról erejének hanyatlása miatt történt 
lemondása. A gyűlés a lelépett tanácsbiró urnák e téren 
szerzett érdemeiért a közelismerést jegyzőkönyvbe igtatni 
határozván, helyébe más egyházi tanácsbiró választására 
szavazást tűzött ki, mely alkalommal egy második jegyző 
választása is határozatba ment. 

Ezek után felolvastatott egy alapilványlevél, mely-
nek erejénél fogva az egyházmegyének lelkes segédgond-
noka gr. T e 1 e k i Sándor a lelkész és lanitói özvegy-árva-
gyámolda javára 400 o. é. frlot ajándékozott. A Telekiek 
vallásos érzülete és a proteslantismushoz való hü ragasz-
kodása hazaszerte ismeretes ; de az tán nincs tudva, hogy 
alig merült fel a hazai protestáns egyház terén évek óta 
áldozatokat igénylő vállalat, melyhez gr. Teleki Sándor te-
temes segítséggel járulni ne sietett volna. — Csak igaz az, 
hogy az Isten nem hagyja el a maga Sionját és nem en-
gedi, hogy mégfogyatkozzunk annak érdekeit áldozatokkal 
is támogató férfiakban. 

Ajtó előtt lévén a f. hó 30-án kezdődő kerületi köz-
gyűlés, egyházmegyénk közfelkiáltással világi részről az 
újonnan választott két tanácsbirói, tek. S z i 1 a s s y János és 
B o z z ó Pál urakat, egyházi részről tiszt. S z á n t ó Pál, bu-
gyi és M o l n á r Pál, inonori lelkész urakat választá kép-
viselőiül. 

Örömmel értesült az egyházmegye népes közgyűlése, 
hogy a presbyteriumok újjászervezése egyházmegyénk-
szerte bevégezve lévén, az egy D a b a s községe, mely ki-
vételt képezett, legközelebbi újévig szinte szervezve lesz. 

Ez száraz vázlala azon egyházmegye gyűlésének, 
mely jeles elnökei gondos vezetése mellett olyan mint jól 
rendezett háztartás, minél rendesebben folynak dolgai, an-
nál kevesebb okot ád közbeszédre. x—y. 

A SOLTI EGYHÁZMEGYÉBŐL. Tek. Bern át h György 
segédgondnok ur, három évig viselt hivataláról lemond-
ván, azt szavazásra kivánta bocsáttatni. A szavazás ered-
ménye lőn, hogy a köztiszteletben álló buzgó férfiú a be-
jött szavazatok kivétel nélküli egyértelműsége által ujra se-
gédgondnoknak választatolt. E tény egyszerű felelet azok 
aggodalmára, kik jeles és a közbizalmat érdemlett hivatal-
nokaink állását, tekintélyét az időnkénti tisztujitás eszmé-
jétől féltik ! C. 

KOLOZSVÁR, oct. 6. Az unitáriusok egyházi főtaná-
csi ülést tartottak, melyet Nagy Lajos helybeli pap és ta-
nár egy buzgó könyörgéssel nyitott meg, áldást imádkoz-

ván az összes keresztény anyaszentegyházért, unitárius 
vallásközönségért, hazáért, honpolgárok- s azok testvéries 
egyetértéséért, különösen pedig az uj föpásztorért, kinek 
gondjára bizatott a hivek lelki üdvössége feletti éber őr -
ködés. Következett püspök Kriza János hódolati eskütétele. 
A kir. főkormányszék részéről e végre káli Nagy Elek és 
dézsfalvi Pataki József valának kir. biztosokul kiküldve. 
Az ünnepély kezdetével Nagy Elek lelkes szavakban fe-
jezte ki örömét, hogy az unitárius vallásközönség püspöki 
széke, melyet az absolulismus kényhatalma majdnem 10 
éven által megüresedve tartott, elvégre betöltetett, s az 
egyházközönség törvények által biztosított százados önkor-
mányzati joga gyakorolhatása e püspökválasztásban ujab-
ban is kifejezést nyert. Elragadó beszédében, mély szak-
avatottsággal vázolá az unitárius vallás jogtörténetét. Vé-
gül üdvözlé a választott superintendensi, mint ifjúkori ta-
nulótársát, mint politikai elvbarátját az alkotmányosság-, s 
mint polgártársát az egyházigazgatás terén. Erre a kir. 
megerősítő oklevelet egyh. főjegyző Pap Mózsi felolvasván 
— püspök a hódolati esküt a szokásos minta szerint letette, 
kisérvén egy nagyhatású beszéd által, melyben a föpász-
tori teendőket körvonalozta vallási és politikai tekintetben. 
Beszédét ,,éljen a haza" imádsággal rekeszté be, melyet az 
egész közönség szívből viszhangzott. — Ezután Ferencz 
Józsi a kolozsvári ekklézsia közelebbről választott papja, a 
főtanács által uj hivatalában megerősíttetett, úgyszintén 
Buzogány Áron tanár, az egyik másod papi állomásban. 

KÜLFÖLD. 

MECKLENBURG-SCHWERIN. Azon hosszú szünet 
után, mely a B a u m g a r t e n tanár elleni üldözés megkez-
déséről híressé vált 1856-iki parchirni papi tanácskoz-
mányra következett: folyó évi sept. 3. és 4-én tartá elő-
ször a mecklenburg-schwerini ágost. egyház, egyetemes 
missioegyleti s papi nagy gyűlését Godebuschban. — Mit e 
gyűlésről a „Prot. Kirch. Ztg" tudósítója ír, s mit ezennel 
olvasóinkkal mi is közlünk, igen szomorú hatást gyakorol 
minden evangyéliomi keresztyénre ; mert kiáltó bizonysá-
got tesz a K I i e f o t h vesszője alatt nyögő papság siralmas 
állapotáról. 

Az uralkodó párt vezérei előre elhalározlák s megál-
lapították, hogy a papi tanácskozmányon lehetőleg közöm-
bös, általános ügyek vétessenek elő s az egyházi viszonyok 
és körülményekre való minden vonatkozás nélkül tárgyal-
lassanak, — hogy ekképen minden hevesebb vitát kikerül-
vén, - - elhitessék a világgal, miszerint a mecklenburgi 
egyház n y u g o d t és szépen fejlő életet él. — Azonban 
B a u m g a r t e n tanárnak s tanítványának S e 11 i n candi-
datusnak megjelenése meghiusilá e tervet, s megváltoz-
tatá a gyűlés menetét. 

Már maga a megjelenés igen nagyon felháboritá a 
kegyes atyákat azon számtalan szemrehányásokra való 
visszaemlékezés által, miket annak idejében Németország 



józanabb vidékei és tudósaitól kellett kiállaniok. — Ezért 
előre is lehetett tudni, hogy e gyülekezet minden lehetőt 
el fog követni, csak hogy Bauingarten szólhatási jogát el-
vehesse, vagy legalább korlátolhassa. 

Hogy tehát az meg is történt: ez még Mecklenburg-
tói — a 19. század 2-ik felében épen nem váratlan ; — 
azonban a mód, a m i n t megtörtént, — az mégis fölülha-
lad minden képzeletet. 

A parchimi tanácskozmányban elhatároztatott, hogy 
jövendőre a világiak kizáratnak a tanácskozmányokból. — 
E végzést most a középponti választmány ugy értelmezte, 
hogy a voltaképeni papi értekezletbe csak azok bocsáttat-
nak, kiknek van „licentia concionandi"-juk Mecklenburg-
ban. — E végből „belépti jegyek" osztattak ki. Midőn 
Baumgarten és Sellin jelenlkeztenek : tőlük e jegyek meg-
tagadtattak!! !! Természetes, hogy az e m b e r i és 
e v a n g y é l i o m i szent jogoknak ily hallatlan lábbal-ta-
podtatását és meggyalázlatását a meggyőződésükért üldö-
zött erős lelkű férfiak szó nélkül nem hagyhatták. — Az 
első hivatkozott nemcsak a vele elkövetett s mind ekkorig 
jóvá nem tett jogtalanságra, — hanem arra is, hogy ö doc-
tora a theologiának s felszentelt pap; s tőle mint ilyentől 
egy theologiai tanácskozmányban való részvételt megta-
gadni •— lehetetlen. S e l l i n a conferentia protestáns szel-
lemére appellált, s megemlité azt is, hogy számos tanulók 
nyertek belépti jegyet; miként lehet hát öt kirekesz-
teni ? ! ! . . . 

Mindkettőnek nyilatkozata felolvastatott mindjárt e 
tanácskozás kezdetével; a bizottmány azon észrevételétől 
kisértetve, hogy az előbbeni határozat mellett már csak 
azért is meg kell maradni, mert ha bebocsátlatnának, ez 
által meg lenne sértve a felettük kimondott Ítélet. — Az 
elnök, Kehrhahn, mély fájdalmat emlegetett, hogy Baum-
garten még sem tért magához, — s azon tévelygésben él, 
mintha a lelkészek az ö részén volnának. — Ezután felkelt 
egy lelkész, s indítványozta, hogy a gyűlés tegye magáévá 
a bizottmány határozatát. — Azonban az ezen indítvány 
íeletti vita n e m l ö n m e g e n g e d v e , s midőn lelkész 
B i r k e n s t á d t, Baumgartennek tanitványa, szót kért, s a 
bizottmány jogtalan határozatát boncolni akará, az elnök 
leült eté, s neki sem lehetett egyebet tenni, mint protestálni 
e hallatlan eljárás ellen. 

De még ez sem volt elég. Hanem midőn e határoza-
tot Baumgartennek s Sellinnek hiriil adák, az elnök ünne-
pélyes kifejezést kivánt adni a gyülekezet mély fájdalmá-
nak Baumgarten tévelygése miatt; — imádkozott Istennek, 
hogy térítse meg ama tévelygőt!! . . . . 

Imádkozzék inkább magáért, hogy hasonlatosnak ne 
találtassák az imádkozó pharizeushoz!! 

MISSIOI LEVELEK. 
XVII. 

Lélek, lélek! megint szeretnél kikötni valahol; annyi 

fájó cvezís utána nyugalom oly szükséges volna neked s 
ha csak keveset pihenhetnél is, uj lelkesülés szállna meg, 
melylyel égi utadon tovább röpülhetnél. Ne ábrándozzál; 
sokszor megeredlek ábrándjaid; égtél, lángoltál, s lángjaid 
nem egyszer jégoszlopokra hulllanak, hogy ott veszszenek, 
hogy olt haljanak el. Oh neked itt nem lehet nyugtod; si-
vatag tereken zarándokolsz, hol a hitetlenség átkos szele 
fű; fű hogy lerombolja a kebel hitét, nyugalmát, s kétségbe 
hozza magának az Istennek lételét is. — Mit akarnál itt, — 
mint a fenésedett tagok, a romlott lelkek menthetetlenek. 
Hol vallás, hit erköcs tiszteletlen lárgyak az emberek előtt: 
ott nincs mit keresni a magasabb működésnek , ott nincs 
égi sugallat a kebelben, olt nincs Isten; s te, ki az ő szere-
tetétől melegszel, kinek Isten mindene: ha porok közé ve-
gyülnél, mint szállhatnál az ö szent körébe, hogy onnan égi 
sugárt hozzál gazdagítani a nem gonosz, de elhagyatott lel-
kek világát. 

Menjünk mi esendes pályánkon a szegények között, 
de a lelki fenség magasztosságában. Utunk virágtalan, söt 
tövises; de lelkünk virágos; illatot áraszt alá és fel; Iát-
hatlan égi virányokat mulat, — gyönyörködvén gyönyör-
ködtet és boldogit. 

Mult levelem irása után pár nappal elindultam mold-
vai utamra. Szegénység és keserűség jött velem. Nekem 
a keserűségben nagy részem van. Semkim nincs Istenen 
kivül, körültem szegénység, folyton ólálkodó ellenség s 
egyéb a mi bántani szokott; — a dolgaimmal magamra ha-
gyatás fájó érzete közt lelkem örökös borúban ; csak akkor 
bontakozván ki, midőn másokat vigasztalni kell. De igy is 
minden jól van, Istennek igy tetszett s szent az ö akaratja. 

Bukarestben t. Koos ur s egy más előkelő egyháztag 
ajánlása folytán megmaradtam egy vasárnapi prédikálásra. 
Adakozásra, keresztyéni közteherviselésre szólitám fel ma-
gyarjainkat, híveinket. Felkerestem őket házoknál is, s ör-
vendetes lett az eredmény. Dicséretes a bukarestiek áldo-
zatkészsége s méltó hogy tudva legyen minden atyánkfiai 
előtt, hasonló keresztyén és nemzeti erény gyakorlására 
lelkesitésül. 

Bukarestben vettem az angol-biblia-társulat által Ber-
linből küldött ötven magyar bibliát, mely annyival inkább 
jól esett, mivel a legnagyobb szükségem vala reá. Berlinből 
eljön a könyv s Magyarországról nem érkeznek reá hogy 
elküldjék. Nem panasz, csak megemlítés, emlékeztetekül 
azoknak, kiket annyiszor ostromoltam kéréseimmel, nem ma 
gamért, de az ügyért, melynek pártfogolásában oly hideg-
séget kell tapasztalnom — nem a közönség- de egyesek 
részéről. 

Ha futólag is, de megemlítvén, hogy a bukaresti jóté-
teményt, melyhez bizonyos remény fejében a német lelkész 
és néhány hive is járult: részint Pitestre küldve, részint a 
templomérti adósságba fizetve, hogy pénz nélkül el ne in-
duljak Koos ur embereit meg 14 húszasig, Ploestre men-
tem, hol egy hétig az egyház és iskola dolgait elintézvén 
s kétszer prédikálván, B u z ó n , Rimniken keresztül Foksányig 
jutottam. Mint végeztem dolgaimat egyes helyeken, azzal 
nem untatom önöket. Mindenütt ugyanazon gond és baj Yár 



reám, azon teher, mely nem panaszos, de könnyű nekem a 
lelki szegények közt az evangyéliom terjeszthetéseért min-
den lelki tusák s anyagi nélkülözések között is. 

Itt Foksányban is elvégezvén dolgaimat, holnap, ha 
Isten segit, indulok tovább. Itt haliam, hogy a szászkuti lel-
kész szegény Márk Mózses nagy szükségek között van. 
Megyek hozzá, de mivel segithetendem ? — Itt találkoztam 
tegnap bukovinai magyarokkal is. Kérdém tőlük, mi vallá-
súak ? „Kálvinisták tiszt, atyám" volt a felelet. Tovább be-
szélgetvén velők, kérdeztem egyet és mást. Papjok van, 
mint szintén iskolájok is. Mondtam, hogy, halehet, megláto-
gatom őket is. Megnézvén egy különösen köztük, azt mon-
da : „Szivesen látjuk, jó lenne aztán ha ott maradna, nekünk 
ugy is egy vén papunk van." Ez és több beszédből kivettem, 
hogy magyarjaink ott is ép eszű értelmes emberek. A nyel-
vet meglepő tisztasággal beszélik. Beszélgetésünk közben 
egy nyelvtani hibát sem hallottam tőlök, még az ikes igék 
ellen sem. Ha csak lehetend, bizonyosan elmegyek hozzá-
jok. Kevés ideig tartó beszélgetésünk közt még ilyen kér-
dést is tőnek : „Feltámad-e még a magyarok napja Magyaror-
szágban t. atyám ! Szeretnők tudni, mert mi is magyarok 
vagyunk !" stb. 

A mit a kellő helyén kifeledtem, nem hagyhatom em-
lítés nélkül, hogy az oláh minisztériumtól jött rendelet sze-
rint az uralkodó megengedte P l o e s t e n a magunk ne-
vére templom- és iskolahely vehetését s építését, mely mi-
kor leend ? a jó Isten tudja. 

Ezen a tájon már hideg van , a fák levelei hullanak 
s lelkem a hervadás fájó gondolatiba merül. Borongó köl-
tészet hervadt virágokat füz hervadt koszorúba. Virultak 
egykor ezek is, — kora őszi szél lemetszette kellemöket. 
Vegyük le a szívről, tegyük a természetre, hadd béküljön 
ki a hervadássala hervadás, a kebel pedig bú — sóhajaival 
takarja be a nyugovókat; olyan szép e temetés, szomorú-
sága felett a hit és remény csillagai világolnak, azt sejtet-
vén , hogy ha el is pusztult minden, — lesz még tavasz 
lesz még virág, kivirul a lombtalan ág, — szabadságban, 
szerelemben megjelen az Isten. 

Moldva, Foksány, oct. 18. 1861. 
C z e l d e r M á r t o n , 

AZ ÁRVAHÁZNAK NYÚJTOTT AJÁNDÉKOK. 

1861. Május hóban. Liedemann Rózsa assz. 5 font 
rizst, 1 üveg olajat, pecsenyét és salátát. Szumrák Frigyes 
husz darab ivópoharat. Wankó C. 12 dr. kőcser ép tejes 
findzsát. 

Junius hóban. Karcag Karolina assz. 4 mellényt, 2 
lábravalót, 1 téli kabátot, 1 tollcihát, 1 pár cipőt, 1 pár 
csizmát (mind viselt), 2 laptát. Petz Hermann 1 kosár salá-
tát. Gindele György 1 süveg cukort, 5 font aprókását, 10 
font szilvát, 4 toboz fénymázt. Liedemann Rózsa 1 forintot 
cseresznyevételre. Hornyánszky Lujza kisassz. egy viselt 
ruhát. Schneider Susette 2 uj ruhát a leánykáknak, 3 darab 
szalmazsákvásznat. 

Julius hóban. Türsch F. 5 röf vitorlavásznat. Dück 
Bertha 30 pár uj kapcát. Schneider Susette 60 röf zsinórt, 
Karcag Augusta babot, 1 font vajat, — légyhálót, egy vi-
selt ruhát, egy otthonkát és lábravalót. 

Augusztus hóban. Brunner Flórián 15 darab szalma-
kalapot, Werther Ferenc 4 mázsa lisztet. Liedemann Ró-
zsa 12 font rizst. 

September hóban. Zsigmondyné assz. 3 üveg édes és 
aludt tejet. Frölich Katinka 2 darab szilváskalácsot. Schnei-
der Susette 1 font pamukot és kötőtűket, 24 itcze kását. 
Karcag Karolina 1 téli zubbonykát, 3 mellényt, 2 nadrágot, 
1 pár cipőt, 1 inget, ruhaszövetet és gallért, 2 fekete fej-
kendőt, 1 nadrágtartót, 1 szalmakalapot, szalagokat. 

PÉNZAJÁNDÉKOK. 
Junius. Ziegler János 4 frt. Dietre Károly 1 frt. Rei-

ter Therézia 1 frt. 
Julius. Reiter Therézia 1 frt. Egy névtelen Budán 

10 frt. Egy névtelen Pesten 6 frt. 
Augustus és September. Bán Jakab 10 frt. Bikácsi 

egyház 9 frt. Prehauser és gyermekei 6 frt. Ran gyerme-
kei 2 forint. Ran Lajos 36 kr. Reiter Therézia 1 forint. 
R. assz. 1 frt. Zelenka Dániel 4 frt. Horváth József tótme-
gyeri számvevő 5 frt. Röck Henrik 4 frt. 17 kr. Reiter 
Therézia 1 frt. A bényei evangy. lelkész ur 2 frt. Az eper-
jesi krajcáros kávéegyleí 6 frt. Krizsán József 3 frt. Rotter 
Pál 40 kr. M. G. Mediácson 50 frt. Neubacher György 
20 kr. Horn Bernhard 5 frt. Vadkerti egyház 2 frt. Löbe 
Károly 1 frt. Cservenkai egyház 26 frt 30 kr. Stunder — 
Szopko Fanny 2 frt. Stunder Therézia 1 frt. Nem. Lipcsei 
egyház 5 frt. Raab Károly 50 kr. Szopko Márton 20 kr. 
Parragh János 100 frt. LaufFer és Stolp 75 frt. 

U j r e n d e s t a g o k : 
Lakos Antal, Szegfi Emília, Detlef Rolh János, Bánhi-

dai Gardai Bálint, Zsigmondi Vilmos, Nagy Imre, Heslein 
András, Hasenfratz József, Baumann M. Dessevvíly Rózsa, 
Dessewfl'y Ilona, Szirmay Sarolta, Szirmay Györgyné, Mail 
Krisztián, Györy Vilmos, Hofl'inann János, Zábaly Alajos, 
Bánki egyház. 

Uj r e n d k í v ü l i t a g o k : 
Krizsán József, Rapp Henrik, Wágner István, Szabó 

József, Schmidt Fülöp, Gaszler Mihály, Stark Károly, Iílar-
ner Vilmos, Batsitzky Magdolna, Wuttko J. G. Frényi Ju-
ditha, Schwind Flórian, Ottó Károly, Edvi Illés Gyula, 
Jármay József, Knopf Therézia, Neumann Ede, Gyurkovics 
János, Murárik János, Wenzel Auguszta, Ohlschláger Fe-
renc. 

Pest, okt. 5-kén 1861. F i e d l e r J ó z s e f , 
pénztárnok. 

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK. *) 

Telegdi K. Lajos, debreceni könyvárus és kiadó, kö-

*) Hogy e rovatot állandóvá s minét teljesebbé tehessük, 
kérjük a helybeli s vidéki t. kiadó s egyszersmind 



vetkező, általa kiadott müveket küldött be szerkesztősé-
günkhöz : 

M a g y a r M o n d a t t a n az irály és verstan rövid 
vázlatával és útmutatással a magyar nyelv gymnasiumi ta-
nítására. Gymnasiumi alsóbb osztályok számára irta Imre 
Sándor, a debreceni h. h. föisk. gymnásiumban class. nyel-
vek és irodalom tanára, magy. tud. akad. tag. Debrecen, 
kiadja Telegdi L. 1862. Ára 70 uj kr. 

A k ö z é p k o r t ö r t é n e t e i . Iskolai kézikönyvül 
irta Ladányi Gedeon, a h. h. debreceni fögymnasiumban 
történelem tanára. Debrecen, kiadja Telegdi L. 1862. Ára 
84 kr. 

T ö r t é n e t i e l b e s z é l é s e k az ifjúság számára. 
Irta Bocskai Papp Lajos. I. füzet. Debrecen, kiadja Telegdi 
Lajos. 1862. Ára 30 uj kr. 

A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e i rövid kivo-
natban. Algyrnnasiumi kézikönyvül irta Ladányi Gedeon, 
a debr. h. h. fögymnasiumban történelem tanára. II-dik ki-
adás. Debrecen, kiadja Telegdi L. 1861. Ára 60 uj kr. 

F ö l d ü n k s néhány nevezetesb ásvány rövid T e r -
m é s z e t r a j z a , különös tekintettel a felsőbb polgáris 
közép tudós iskolák szükségeire. Készítette Csécsi Imre 
(orvos dr. s tlebr. coll. prof.). III-dik javított kiadás egy 
tábla rajzzal. Debrecen, kiadja Telegdi L. 1862. Ára 
60 uj kr. 

C o n f i r m a t i o r a s ur a s z t a l á h o z először 
járulhatásra késziiö rövid vallásos oktatás kérdésekben 
és feleletekben: néh. Szoboszlai Pap István superintendens-
töl. Közrebocsátja Révész Bálint, debreceni lelkipásztor 
VI. kiadás, Debrecen, Telegdi K. L. tulajdona 1861. Ára 
18 uj kr. 

Bonaparte Napoleon Lajos t i t k o s e m l é k i r a t a i . 
Az eredeti kiadás után fordítva. 9-dik füzet. Debrecen, 
kiadja Telegdi Ií. L. 1861. Ára 80 uj kr. 

Kis K é p e s N a p t á r, 1862-ik évre. Debrecen, ki-
adja Telegdi K. L. Első évi folyam, képekkel. Ára ? 

A l f ö l d i l e g u j a b b k a l e n d á r i o m az 1862-
dik közönséges évre. II—ik évfolyam. Debrecen, kiadja Te-
legdi K. Lajos. Ára ? 

D e b r e c e n i E l l e n ő r . írják többen. Kiadja Te-
legi K. Lajos. III. Füzet. Ára füzetenként 30 uj kr. Hat fü-
zetnek postán küldve előfizetési ára 2 frt o. é. Debre-
cen, 1861. 

SÜRGŐS KÉRELEM. 

Az egyetemes ev. egyház pénztárnoka Vecsey Sán-
dor nagykereskedő és váltótörvényszéki ülnök ur Pesten. 

szerző urakat, hogy az ujonan megjelenő s különö-
sen az egyházi vagy iskolai célra készült müvekből 
egy-egy példányt, vagy legalább azok teljes cimeit 
hozzánk beküldeni szíveskedjenek s mi azokat egysze-
rűen, vagy azok fontosságához képest néha bővebben 
is, szives készséggel fogjuk ismertetni. S z e r k . 

A bányakerület [pénztárnoka: Fuchs Gusztáv keres-
kedő ur Pesten (Lakik Váci-utca és Nagyhid-utca sarkán.). 

Az egyetemes és bányakerületi gyámintézet, valamint 
az árvaegyesület pénztárnoka: Fiedler József kereskedő 
űr Pesten (Váci-utca, a kék szőlőnél). 

A pesti prot. theologiai intézet pénztárnoka : Oster-
lamm Károly könyvkereskedő űr Pesten (Erzsébet-tér). 

Legyenek annyi szívességgel és kímélettel irántam a 
pénzküldö hívek, küldjék a pénzeket egyenesen ezen urak-
hoz s ha nyugtákat, fizetéseket stb. sürgetnek, vagy valami 
reklamátióik vannak, ne ostromoljanak engemet, mivelhogy 
én nem vagyok pénztárnok. Ismerem azon okot, mely arra 
birja őket, hogy nevem alatt küldjék be pénzeiket, s nem 
is ez a föbaj, hanem az, hogy noha én a pénzeket azonnal 
rendeltetésük helyére juttatom, a nyugtát, számadást, ki-
hirdetést, vagy a netalán közbejött hibák javítását nálam 
sürgetik. Sürgessék ezeket a pénztárnok uraknál. 

Kelt Pesten, oct. 21. 1861. 
S z é k á c s J ó z s e f , 

superintendens. 

ADAKOZÁS. 
A NAGY-DOROGI égetlek számára a s o l t i e g y-

h á z m e g y é b ö l adakoztak Kun-Sz.-Miklós 28 frt 60 kr; 
Fülöpszállás 21 frt; D.-Vecse 10 frt; Sziget-Sz.-Miklós 7 
frt 20 kr ; Lacháza 6 frt 60 kr; Áporka 5 frt 60 kr; Sz.-
Benedek 5 frt; Ráczkevi 3 frt 80 kr; Dömsod 3 frt 20 kr; 
Bogyiszló 3 forint; Tass 3 frt; Ordas 1 frt. — Összege 
ezen, remélem, csak első, küldeményemnek 98, mondd: 
kilencvennyolc frt o. é. S z á s z K á r o l y . 

A m o l d v a - o l á h o r s z á g i m i s s i o javára a 
helv. hitv. tiszántúli egyházkerület részéről tiszt. Zagyva 
Imre egyh. k. pénztárnok nr küldött be: 73 frtot o. é. 

S z e r k . 

J E L E N T É S . 

A debreceni h. h. föisk. igazgatóság egy előbbi e 
tárgyat illető hirdetésre vonatkozólag a t. c. közönségnek 
tisztelettel tudomására adja, mikép a d e b r e c e n i h. h. 
f ő i s k o l á b a n a f. t. egyházkerület által megállapított 
és általa már rendezett k é t é v i j o g i t a n f o l y a m 
m e g n y í l t , és az előadások mindkét évi tanfolyamon 
folyó october hó 14-én megkezdettek. 

KIIGAZÍTÁS. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap 39. számában iratik : 
Az erdélyi reformátusok püspöke Bodola Sámuel ki-

rályi tanácsos ur sept. 15-én tette le a hódolati esküt, a 
f ő k o r m á n y s z é k r é s z é r ő l S z a c s v a i Z s i g -
m o n d f ö k o r m á n y i t a n á c s o s j e l e n l é t é b e n . 
Igaz, hogy az eskü letétele alkalmával a fökormányi taná-
csos űr is jelen volt, mint egyik kinevezett fökormányi biz-
tos, de jelen volt főkormányzó gróf Mikó Imre űr ö excel-
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lenciája is, ki az ünnepélyt megnyitotta, a hódolati esküt le-
tett püspököt jó kívánságaival megáldotta. A püspök űr 
pedig megköszönő szavaiban, mint különös szerencsét ugy 
említette, hogy ezelőtt épen 20 évekkel a tisztelt főkor-

mányzó úr által igtattatott vala be n.-enyedi theologiai ta-
nári hivatalában, és ez mindkét részről Istennek szép 
áldása. 

JELENTÉS ÉS KÉItELEM. 
Midőn az év elején a ,,Házi Kincstár" kiadását és szerkesztését átvettem, tevém azt azon tiszta szándékból: hogy 

megmentsek az enyészettől olyan közlönyt, melynek feladata a protestáns közönség, különösen a nép családaiban a mivelt-
séget, a haaa és egyház iránti lelkesedést és szeretetet kifejteni s ápolni. 

S e magasztos cél elérésére én nem is ismerek célszerűbb eszközt, mint olyan közlönyt, mely népszerű 
könnyen érthető, de azért a miveltebb olvasó szellemi igényeinek is megfelelő hangon terjeszti az ismereteket, s ter-
jeszti a vallást és politikát illetőleg a tisztult nézeteket mindenütt a hova csak eljut. 

Hogy pedig ilyen közlönyre vagy családi lapra egyházunknak szüksége vagyon, ebben azt hiszem, mind-
nyájan egyet értünk. A protestáns egyháznak felvilágosodás, a miveltség és tökéletességre való haladás — éltető gyö-
kere. Ha valamire, úgy egyházunkra leginkább alkalmazhatók ama szent szavak: e l v e s z az én n é p e m , m e r t 
t u d o m á n y n é l k ü l v a l ó". 

Mindezeknél fogva tehát azt hittem, hogy a mire szükség van, annak kelete lesz. 
Ámde, e hitemben igen csalatkozám. 
Mert dacára annak, hogy a lap irányát, szellemét, belbecsét illetőleg a vidékről számos elismeréssel s a meg-

elégedésnek többször kifejezett jeleivel találkozám, — mégis eddigelö oly csekély volt a különben felette olcsó lap előfi-
zetőinek száma, hogy ez éven, annak kiadása mellett tetemes veszteség ért bennünket. 

I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e h e t e t l e n a n n a k t o v á b b i k i a d a t á s a . 
Azonban a szent ügy érdekében még egy kísérletet teszek. 
Ezennel fölkérek minden lelkes protestánst, hogy értvén a tárgy fontosságát és tudván a lap ne héz körülmé-

nyeit, szíveskedjék a vállalat feumaradhatása érdekében teljes buzgósággal közremunkálni. 
S z í v e s k e d j é k i s m e r ő s e i k ö r é b e n a l a p o t t e r j e s z t e n i , a r r a e l ő f i z e t é s e k e t g y ű j -

t e n i s m á s o k a t is e l ő f i z e t é s e k g y ű j t é s é r e s e r k e n t e n i . 
Mivel pedig egyházunk tehetösbjeit és vezetőit legjobban érdekli, hogy a nép felvilágositassék s az egyház 

iránti ragaszkodásra és lelkesedésre serkentessék, egyúttal arra is bátor vagyok fölkérni egyházunk azon előke lőit, 
kiket az Isten anyagiakkal bőven megáldott, hogy a legszentebb célra törekvő e közlönyből n é h á n y e g é s z e n 
s z e g é n y , de a mivelődés iránt fogékony c s a l á d n a k , kik a legjobb akarat mellett sem képesek előfizetni, 

e g y e s p é l d á n y o k a t m e g r e n d e l n i k e g y e s k e d j e n e k . 
Ily módon lehető lenne a lap további fentarthatása. 
A legjobb reményben teszem ki tehát ide az előfizetési föltételeket, s ezek: 

egész évre 2 ft., félévre 1 ft. o. é. 
AE előfizetések bérmentes levelekben alól irt kiadóhoz folyó évi decemberhó közepe táján kéretnek beküldetni, 

hogy a vállalat további folytatására a szükséges intézkedéseket megtehessem. 

Végül jelenthetem, hogy a lap szellemi belbecsét illetőleg jeles és tehetséges dolgozótársakról gondoskod-
tam, i a siker esetére e tekintetben minden lehetőt elkövetendek. 

Pesten, Október 24-kén, 1861. 

Ballagi Mór. 
a „Házi kincstár kiadó szerkesztője. 

Lipót és sjperb-utcza szögletén, 39. szám alatt. 

Felelős szerkesztő • kiadó : Dr. Ballagi Mór. " 

Pest._1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem-utca 2. sz.) — — — — — » — . 

JpUT" A „Házi Kincstár" le van foglalva. "TjÉjf 



PROTESTÁNS 

OLAI 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 : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : 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 Z 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. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

ADAT AZ EGYHÁZI TISZTÚJÍTÁS 
ÜGYÉHEZ. 

Egy diplomata fölött mondatott el legköze-
lebb, hogy ugy játszik állami rögeszméjével, mint 
a gyermek a tűzzel, ki örül annak, hogy fénylik 
nem is sejtvén, hogy éget is: igy bánik vagy 
legalább akar bánni egy némelyik közülünk a 
tisztújítással, jóhiszemben erővel akarván egyhá-
zunkat boldogítani, nem is sejtve, hogy annak a 
legnagyobb veszedelmet készíti. 

Még 1840 körül, és igy jóval előbb az Ent-
wurfnál, megpendittetvén egyházi téren is a tiszt-
újítás : én akkor 21 évvel fiatalabb felkaroltam 
az eszmét, mint legközelebb Sz. K. ur a solti me-
gye fiatal esperese, s már 1842. jul. 22. tartott 
gyűlésünkön határozattá is lett a tisztújítás 6 
évenkint, mint most a solti megyében 3 évenkint, 
szinte azzal a buzgósággal, hogy ezt a kerületen 
is ajánlva, a testvérmegyék boldogságára is ke -
resztülvigyük. Ugyanígy buzogtunk a képvi-
selet mellett is. 

Az elsőre okot adott akkori már boldogult 
igen tudós és jólelkű esperesünknek gyengesége, 
a másodikra, mert a gyűlésen mindig jelen volt 
lelkészeink egyenlő szavazatot kivántak maguk-
nak a választott hivatalnokokkal, vagy akkor 
szűkebb képviselettel: — s bár a kerületi gyű-
lés mindakét eszmét elvetette: a mi egyházme-
gyénk mindamellett mint a makacs gyermek meg-
maradt határozatánál; sőt 1848-ban képviseleti-
leg is alakítván gyűléseit, még az ülnökséget is 
megszüntette — mitől azonban a ránk követke-
zett időviszonyok által elüttetvén, az ülnökség 
1856-ban kerületi határozat folytán visszaállítta-

tott, de természetesen határozatunk értelmében 
csak a 6 éves. 

1842-től fogva tehát nálunk folytonos gya-
korlatában vagyunk a tisztujitásnak, s azóta há-
rom esperesválasztás történt. A két utóbbi cse-
kély személyemet illetvén: legközelebb másod-
szor is, és így újra megválasztattam, még pedig 
a bizalomnak szembetűnőbb nyilvánnlásával, mint 
első izben. És igy azt lehetne tőlem várni, hogy 
én legalább is szablyát rántok Péterrel az eszme 
védelmére. Személyemet tekintve nem is volna 
okom felszólalni a tisztújítás ellen, de van erre 
okom, sőt ezt tenni kötelességem egyházunk ér-
dekében. 

En ugyan, bár e téren már veterán, nem le-
hetek tekintély a tisztújítás célszerűségét, vagy 
célszerűtlenségét illetőleg, de annyival kevésbbé 
lehet az, a ki itt még csak újonc, ki csak egy 
csatározási tüzet sem állott még ki, bár a legna-
gyobb adag theoriával legyen is különben satu-
rálva; hanem igenis tekintély a gyakorlat — az 
élet, mely a theoriát gyakran kineveti s a boldo-
gitni törekvő ábrándozót kijőzanitja. 

Lássuk tehát, mit eszközlött nálunk a restau-
ratio Fel. semmi jót, és minden lehető roszat. 
Felzavarta békénket, s a helyett, hogy nagyobb 
szellemi lökést s rendes mozgalmat adott volna 
egyházmegyénk közéletének, életet ölő forró 
lázba ejtett, barátságunk szép virágát összetépte, 
társalgási összejöveteleink ajtaját bezárta, a közjó 
munkájában annyira tényező egyetértést elölte, 
összerombolt mindent, a mit addig építettünk. 
Nagy nehezen felállított s azután lelkesen ápolt 
könyvtárunkat molynak és pornak adta át, s 
máig sem bírnak az egymás^iránt meghideged 



kedélyek részvétre melegülni. Többet mondok. 
E. megyéi gondnokunkat, kiről az van följe-
gyezve egy jegyzőkönyvünkben, „hogy e. me-
gyénket szellemileg s anyagilag ujjá szülte, ujjá 
teremtette," s közfájdalmunkra s a közügy nagy 
kárára már több év óta nélkülözni kénytelenitte-
ttink, világi ülnökeink elhagyák gyülésteremein-
ket, s a kik még megvannak, bizony azokat sem igen 
lelkesíthetik buzgóságra az eféle, lelkész szájából 
rendre utasitó fenyegetó'dzések: ,,tudja-e a t. ur, 
hogy mi ültettük erre a helyre, emlékezzék meg, 
hogy eljőaö.év'4:— pedig bizony mondom, azaz úri 
ember aligha áll hátrább akár tudományban, akár 
miveltségben, akár egyháza iránti buzgóságban 
egyikünknél is. Igy lelkesíti közügyeink iránti 
részvétre a restauratio világi urainkat, a kik pe-
dig minél kevesebben vannak, annál nagyobb 
szükségünk van reájok. 

Ily fanyar gyümölcsöket termett nálunk a 
restauratio, mi ha nincs, bizton állitom, misze-
rint ezeket sohasem kell Ízlelnünk. Es ez még 
mind csak az egyházmegyét illeti, de még erre 
nézve sem szakadt itt el a gonosznak fonala, to-
vább fűződött az legközelebbi gyülésünkön. 

Ugyanis egyetemes ref. egyházunk választ-
mánya javaslata folytán egyházkeiületünk is szé-
lesebb alapra fekteté presbyteri képviseleti ön-
kormányzatunkat, s igen bölcsen; ennél evangyé-
liomszerűbbleg nem is intézkedhetett volna. S ezért 
megrendeltetett, hogy a presbyterek mindenütt a 
nép által választassanak, saz e. megye gyűlésén is 
minden egyház választott képviselői által képvi-
seltessék. Mert önkormányzati jogunknál fogva 
szükség, hogy minden teherhordó egyháztag jo-
gosítva legyen legalább általa is választott kép-
viselő által az egyházi kormányzatba befolyhatni; 
a mi azonkívül hogy jogos, annyira üdvös is, hogy 
ezen intézkedéstől várhatni leginkább egyházunk 
föl virágzását, megismervén igy egyéneit, megis-
merve saját ügyét, s igy öntudatra emelkedve, az 
érdemeseket tisztelni tanulja, saját ügye iránt lel-
kesülni fog, és a valódi lelkesülés kősziklája az 
egyháznak, sőt minden igaz ügynek. 

Azonban kettőt hibáztak itt el a kerületek, 
szerintem mindakettő okvetlenül helyrehozandó. 
Egyik, hogy a presbyterium körét nem vonalaz-
ták ki, mely nem tudja most már, hogy mint vá-
lasztott képviselő testület az egyháznak minden-

nemű dolgaiban intézkedhetik-e, mint maga az 
egyház, vagy ezután is csak az a teendője, hogy 
a pap búzáját beszedje, s azzal olykor kakasvia-
dalt álljon? a másik hiba a presbyterek restau-
ratiója, s ez által az egyháznak örökös zaklatása. 
Szélvész ez, mely minden harmadik vagy hato-
dik évben felveri a kedélyek hullámait, ugy hogy 
alig ér az utolsó hullám a parthoz, már újra kez-
dődik a hullámzás. Es a folytonos hullámzásban 
van-e üdve az egyháznak? melynek mint morá-
lis intézetnek csendességre van szüksége — nem 
jő ugy el Istennek országa, hogy azt ember 
eszébe vehetné. Luk. 17 : 20. 

Nem ismeri az magyar népünket — s hála 
Isten ! egyházaink nagyobb részben magyarokból 
állanak — mely democratikus elvei mellett is 
aristocratikus érzelmű, s szeretnek a tehetősbek 
előljárni, egymás közt vetekedni, — s csakugyan 
ilyenekből is kerülnek ki az elöljárók mindenütt 
— a népnek alsóbb része pedig, ha neki szaba-
dítják, szeret választani, még pedig nyakra-főre 
választani akár mindennap, még pedig az életvi-
szonyainál fogva közüle sok oly indokból, mint a 
fönebb emiitett lelkész, s minél gyakrabban ujul 
meg e választás: annálinkább elfajul, mint elfa-
jult a nemességnél, elfajult a helység elöljárói-
nak évenkinti választásánál, holott azok egy kis 
hatalommal is birnak, még sincs benne köszönet, 
azon iparkodván mindenik előljáró, hogy valakit 
meg ne bántson s nem a közjón — hogy mint 
jámbor ember ki ne essék, vagy újra megválasz-
tassék, mert előljáró szeret lenni a kis aristokrata, 
s igy mindenik választó egy krypto-elöljárónak 
tartja magát, — hát az egyháznál mehet-e máskép 
a dolog, hol a hatalom még annyi nimbust sem 
ad — már is kezdjük érezni az intézkedés fonák-
ságát ; — nem ismeri továbbá a magyar ember 
kedélyét, mely a megtaszigálást tűrni nem tudja, 
ugy hogy inkább ő szeret mást megtaszigálni, 
mint magát engedje megtaszigáltatni — s ezt jól 
is teszi; — nem érti egyházaink existentiáját, 
melynek alapja áldozatkészség; — nem kisérte 
kellő figyelemmel végre e mozzanat első stádiu-
mát se, mely mint rohanó viz csak rontott-bon-
tott, mély árkokat hagyva maga után, melyeket 
ugyancsak munkába kerül betölteni: — nem is-
in eri mondom mindezeket, ki presbyterialis re-
stauratiót kiván és sürget, s a ki ezt kívánja, 



kell kivánnia a megyei s a kerületi restauratiót 
is, még pedig szintugy in capite etmembris,mert 
az egyházak az alap kormányzatunkban, s a mint 
rendeztük azokat, ugy kell rendezkednünk fö-
lebb is; de kivánnia kell akkor egyszersmind 
egyházunk sülyedését, hogy ne mondjam, vesz-
tét is, mit pedig egy egyházát szerető emberről 
föltenni képtelenség. A restauratio ily hőseit pe-
dig majd fogják restaurálni az általuk restaurál-
tak, mint íölebb emiitett gyülésünkön már erő-
sen meg is pendittetett e húr. Híjában allegál-
ták Cicero pro domo sua a kenyérpályát, a csak 
e pályára készülést, talán még a felszentelést is 
stb., hasonló érvekkel verettek vissza, csak a me-
gyék szervezetét illető kerületi határozatnak az 
elnökség általi felolvastatása vetett véget a meg-
kezdett erős csatározásnak — adja Isten örökre! 

Ugy látszik azonban, hogy a solti e.-megye 
csak a megyék restauratioját sürgeti, ugy gondol-
kodván : ha ez megvan, minden jól van, — vagy 
hadi taktikát akar követni, ugy gondolkodván 
ismét: ha ez megvan, meghozza ez a kerületi 
restauratiót is. Az első eset a következetlenségen 
kivül a legnagyobb csalódás. Ha a keréknek egy 
talpa hiányzik, valamikor oda fordul az, mindig 
nagyot zökken, — folyjon egy darabig rendes ár-
kában a patak csendesen, ha további útjában 
gátat talál, rombolva önt ki: igy akadozik egy-
házunk organikus élete csak a megyék restaurá-
tiojában; sőt állitom, pedig az életből, miszerint 
csak a megyék restauratioja által megalakul 
végre az állandó kerületi K i r c h e n r a t h , leg-
alább is esperesekül, hogy többet ne mondjak, 
olyak választatván időnként, kiket a kerületi fő-
nökök vagy főnök óhajtanak. Ez a szabad vá-
lasztás mellett paradoxonnak látszik, és én mond-
hatom, hogy még sem az. Tessék csak fölötte 
kissé komolyan gondolkodni, figyelembe véve. 
hogy legtöbb egyházainkban minden képviselet 
mellett is a lelkész itt a választó. Hijában, gyarló 
emberek vagyunk. A taktika pedig csak a con-
flagratiot nevelné, s a nagyobb fluctuatiot mozdí-
taná elő. Volna azután ebben üdvösség ? épül-
het-e csapkodó lángok közt az egyház épülete ? 
hal adhat-e előre folytonos hullámzás közt annak 
hajója? 

Nem lehet azért csudálni, hogy egyházunk 
veteránjai látnoki lélekkel sietnek sorban fel-

emelni intő szózatukat, hogy megmentsék a 
pusztulástól Jeruzsálemet. En csak adattal kíván-
tam világosítani azt az életképet, mit Édes, Mak~ 
lári Pap Lajos és kivált a genialis ecsetelő Dobos 
az egyházi restauratioról oly élethiven adtak — a 
mi már 19 éves restauratiói életünkkel. 

Bármi összefüggése van is állami életünk-
nek egyházunkéval, ne zavarjuk össze a kettőt. 
Más légköre van annak, más ennek. Hátha telje-
sülend Dobos divinatioja? mit én hiszek, mert az 
1848-diki törvény világosan ígéri is a megyék 
átalakítását: akkor ismét ahhoz fogjuk ujra ido-
mitani e. kormányzatunkat, csakhogy azzal ösz-
liangzó legyen ? — Furcsa analógia fidei! Ne 
keverjük ide azért Washingtont, se az angol 
országlárokat, s országgyűlési követeinket s elnö-
keinket. Washingtont csak századok szülnek, az 
angol országiároknak nem is volna eszük, ha a 
több ezer font sterlinget jövedelmező hivatalt 
akárhányszor el nem fogadnák, — országgyűlési 
követeink állása nem restauratio, hanem szabad vá-
lasztás szüleménye, kiknek munkakörük a 3 évi 
országgyűléssel teljesen bevégződik, szóval: nem 
administrativ, sem bírói hivatal, hanem törvény-
hozó testület, mint a mi zsinatunk lesz, mikor 
lesz. 

Mikor mi felkaroltuk a restauratiót, ugy bu-
zogtunk mellette, mint mostani apostolai, össze-
jártunk érvekért Tolnát, Baranyát, elmentünk 
idegen messze földre is, felkutattuk az egész pat-
ristikát, s felhordtuk abból, még a mi oda nem 
tartozott is, utaltunk Kálvinnak a teljhatalmú 
elnöknek nyilatkozatára, s el is szédítettünk egy-
két könnyenhivő heves véralkatú, de a higgad-
tak csak fejőket rázták s a kerületi többség ki-
mondá a „non possumust,u mi pedig bele esve a 
lázba,határoztunk,s határozatunknak azóta iszszuk 
a levét, s betegségünkből nem is gyógyulunk ki, 
hacsak a kerület a gonosznak gyökerére nem 
veti a fejszét. Pedig mi könnyen lehetett volna 
betegségünk okán akkor segíteni, ha azt a jó lel-
kű öreg urat szeretettel gyámolitjuk inkább, 
vagy azt mondjuk neki akár bizalmasan, akár 
határozottan: ha nem bírja a terhet, tegye le, és 
ö letette volna! a minthogy később minden per-
patvar nélkül önként le is tette, s már akkor 
késő volt — megszületett a határozat. 

Azonban ne feledjük, miszerint az akkor 



volt, mikor az igen szűk körű képviselet, vagy lia 
tetszik, tisztikar sok helyütt zárt körű bureau-vá 
vagy egyházi néven eonsistoriummá fajult, hon-
nan a profánusok kizárattak — mi nálunk is 
megesett — mely hivatalával itt-ott vissza is élt, 
s a visszaélések ellen reclamálni nem lehetett, s 
a ki reclamált, az ugyan megjárta. Es e hall-
gattató rendszer elbágyasztá egyházi életünket 
is, annyival inkább, mert az egyes egyházak 
presbyteriumai is maguk a presbyteriumok által 
egészíttetvén ki, ezek is ad formám működtek, s 
igy nyilvános egyházi élet nem igen volt. 

Ekkor hát volt értelme atisztujitásnak,hogy 
az álló viz fris vizzel eresztetliessék fel időnként^ 
mert mint Macaulay mondja Anglia történeté-
ben: „a m i a j ó k o r m á n y z á s b a n rosz? 
ü d v ö s l e h e t f o n á k i g a z g a t á s k o r s z a -
k á b a n d e most, miután egyházi kormányza-
tunk szélesebb képviseletre van fektetve, s ezen 
képviseló'k választásába az egyháznak minden 
teherhordó tagja befoly, — az e.-megyei gyűlé-
sen szinte minden egyház maga által választott 
képviseló'i által jelen van, holott azelőtt papja 
sem folyt be a tanácskozásba, — miután a kerü-
leti gyűlések is ezen alapon alakulnak: a restau-
ratio nem csak szükségtelen, de a már közlöttek 
szerint veszedelmes is. 

Állapodjunk meg okoskodásunkkal e tárgy-
ban csak egy pontnál, az e.-megyénél. Kik teszik 
az e.-megyei gyűlést? az esperes, gondnok, ül-
nökök, minden egyház lelkésze és az ezek mellé 
választott képviselők. Kiket kell hát restaurálni 

« 

ezek közül ? az állandókat ugy-e ? és kik azok az 
állandók? az esperes, gondnok, ülnökök, és — a 
lelkészek. Mert hiszen minden lelkész szint-
úgy állandó képviselő', mint az esperes, stb. 
— s az ülnökök is csak is a gyűlésen működ-
nek mint a lelkészek s csak az elnököknek van 
a gyűlésen teendőjök, az is csak végrehajtási 
s nem határozati. Ergo restaurálni kell a lelké-
szeket is, mint állandó képviselőket, mert hiszen 
társaik az egyházból időnként választatnak-
Ugyan nem reclamálna-e az a lelkész, ki igy a 
képviselettől elüttetnék? vagy tán a lelkész szü-
letett képviselője az egyháznak, mint annak papi 
elnöke ? és hol van ez megirva ? hiszen megmondá 
Kálvin, hogy élethosszig ne bizzák másra, mint ő 
rá bizták az elnökséget, t. i. a genevai egyházét; 

— még szerencse azután ha csak igy az elnöki 
közös gyéként rántják ki alóla, s Dobosként nem 
üt be a paplak kéményén a mennykő, s nem for-
gat fel mindent. 

Ilyen hamis azaz amabilis restauratio, igy 
akarja megakasztani nagy remény közt elinditott 
egyházi életfejlődésünket, igy akarja kelepcébe 
vonni lelkészeinket, igy akar összezavarni min-
dent, hogy legyen harc és háború. Nem angyal 
az, hanem fene vad, melynek szarvai bárányszar-
vak, de szava sárkány szava Jel. 1 3 : 1 l.,s melynek 
szájából tisztátalan lelkek jőnek ki. Jel. 16: 13-

A presbyteri képviseleti rendszer nem azt 
teszi, hogy restauráljunk, hanem hogy egyhá-
zunk minden tagja folyjon be az általa is válasz-
tott képviselők által nem csak az egyházi tör-
vényhozásba, hanem a kormányzatba is, s igy ne 
csak tudjon mindent, mi történik egyháza köré-
ben, hanem ő maga is legyen egy tényező meg-
bízottjai által. Ez a presbyteri képviseleti önkor-
mányzat, ez az evangyéliomi, a mi az egyházat 
s annak minden tagját egyenlő joggal megilleti, 
ez az alap, ez az egyházi élet fejlődésének kú t -
feje. És ez nem volt igy eddig. A presbyterek 
maguk egészítvén ki magukat, tulajdonkép csak 
tisztviselők voltak, ezek választották a föllebbi 
tisztviselőket, s mind az egyes egyházakban, 
mind föllebb csak is ezek tettek-vettek mindent, 
sot maga a törvényhozó zsinat is csak ezeknek 
kifolyása volt. Az átalakulásnál fogva azonban most 
már egyházi kormányzatunknak minden stádiu-
mán teljes képviselet van, s igy az egyház intéz-
kedik mindenben s nem a tisztviselők; sőt ezek 
most már az ő akaratja szerint tartoznak járni — 
azelőtt pedig az egyháznak kelle járni az ő aka-
ratjok szerint — s ha nem akarna most egyik vagy 
másik az egyház akaratja szerint járni, az egy-
ház képviselő testülete fölötte is intézkedik, s a 
ki az egyház szavát nem fogadná: lészen előtte 
olyan, mint egy pogány v. publikánus, azaz, tüs-
tént leteszi. Itt a gyógyszer minden gyulasztó 
restaurationál hatalmasabb s ha az egyház ezt a 
gyógyszert használni nem tudja, vagy nem 
akarja ott, a hol kell: szükség, hogy magát re-
staurálja — mert beteg. Es ez eljárás azonkívül 
hogy az egyháznak jogában és hatalmában áll, 
méltányos is, csak azt sulytván, a ki érdemli, a 
jókat nem taszigáltatja meg. 



Azonban az egyházban mint emberekből 
álló társadalomban peres ügyek is vannak, 
melyeknek eldöntésére birák kellenek, a birák-
nak pedig a dolog természete s a kifejlett állami 
jogeszme szerint állandóknak kell lenniök, hogy 
mindenkitől egyaránt függetlenek legyenek s 
csak a törvénytől és igazságtól függjenek. Ezt 
teljesitik most az esküvel kötelezett úgynevezett 
consistorialis tagok. 

De ha lelkésztársaim minden előjöhető 
ügyeiket a teljes képviselő gyűlések előtt kíván-
ják lefolytatni — miknek tárgyalása egyébiránt 
a közérdekű ügyektől rabolná el az időt — ám 
legyen, én rá állok: akkor azután nem kellenek 
ülnökök, nem esperes, gondnok, superintendens, 
hanem csak gyűlésről gyűlésre maga a képviselő 
gyűlés által választott elnök, v. elnökök, s ekkor 
a restauratioval senkit meg nem bántunk, nem 
zavarunk, vagy más szóval: állapítsa meg az egy-
ház kormányzatára nézve a skót rendszert, ha jó-
nak látja — szabadságában áll, de ezt már csak 
zsinatilag teheti, mert annak áll jogában az or-
szágosan megerősített superintendensi, esperesi 
stb. hivatalokat megállapító canonainkat megvál-
toztatni. Addig pedig működjünk egyházi kor-
mányzatunknak most már szélesebb terén szere-
tettel, mely nem irigykedik, stb. 1. Kor. 13. 

Isten velünk! N a g y j á n o s , 
barsi ref. esperes. 

1VÉHÁNY SZÓ AZ EGYHÁZI TISZTUJITÁS FELETT. 

Mióta kormány és alkotmányos jog létezik, a kor-
mányzott jogok, a kormányzó erő — mint folyamhabok a 
határvetö part felé szüntelen csapkodnak. E két hatalom 
közt, egymás ellenébe törekvés, csak nem folytonos tusa 
uralkodik. Mert a mily mértékben elismerik a különböző 
organismusok a kormány lételének szükségét, épen olyan 
söt nagyobb mértékben félnek minden szenvedélytől, külön 
érdektől, mit az egyén magával a kormányzásba vinne. 
Ezért törik mindennemű szervezett társulatok elméjöket 
oly törvényeken, melyek a kormánykezelök önkényét el-
fojtsák, szenvedélyeit szétmorzsolják s a kormánytagokhoz 
való feszülésükkel azokból az emberi gyarlóságot mintegy 
kiszorítsák. Söt nem elég tisztán jogmentö szerekkel állani 
a kormány elébe, az idő is segédül vétetik, a hivatalévek 
az életidővel koronként felbontható viszonyba hozatnak, 
hogy a hároméves pálya végén magasra helyezett s az 
elejére is jól belátszó halálfő a gyarló halandót rövid utjá-
i>an mementó mórijával rettentse. 

Igy látjuk ezt saját ref. egyházunk kisebb nagyobb 

köreiben is. A tisztujitás imitt-amott nem csak az életben, 
a gyakorlatban mozdult meg, hanem az irodalomban is 
emeli fölfelé hatalmas üstökét s életét biztosító törvény után 
kiált. Ugy de nézzük csak, hogy léphet valamely bölcs 

igény a törvények tisztes sorába. Felelet: vagy ugy, hogy 
van olyan törvény, mely épen az ellenkezőt mondja azzal, a 
mit ö mond, ekkor azzal homlokba ütközve, helyéből ki-
nyomja. Ugy de ilyen canonaink között egy sincsen, mert 
egy sem mondja, hogy a hivatalok halálig tartanak; vagy 
ugy, hogy bár nincs ugyan egy is, mely az ellenkezőt mondja 
azzal, a mit ö mond, de olyan sincs, a mely ugyanazt mon-
daná ; ugy de ilyen már törvényeink között nagyon van, 
az ugyanazonság csak azért lesz különbözőséggé, mert 
ama régi törvényünk indokolva, nagyobb bölcseséggel 
mondja azt, mit ezen uj candidatus tüzesebben beszél. 

Halljuk csak, mit mond a mi öreg Gelei Katonánk! A 
mint a seniorok kötelességét, működési körét a LXXXIX-ik 
canonban leirja, ugyanitt igy végzi: „Si quid vero proprio 
aífectu attentaverint, confratres ipsorum (most már a vilá-
giak is) communi consilio piacidé ac absque omni rancore, 
debita cum reverentia, admonendi ipsos jus et potestatem 
habeant, et ni illos audiant, ad Episcopum tandem, et ge-
neralem synodum, collegiumque seniorum rem deferre im-
pune eis liceat. Quin jmo privatas quoque injurias a se-
niore factas unicuique ministro, si caeteri causam ejus ob 
respectum aliquem apud illum agere recusarint, ad Episco-
pum referre fas erit: qui postquam illum nequicquam mo-
nuerit, communicato tandem cum reliquis senioribus, vei 
tota etiain universitate, negotio, si monitis quoque illorum 
minimé paruerit, de officio senioratus, seu dignitate inspec-
torali, si non etiam pastorali, dejiciatur." 

Ugyancsak a XCI-ik canon végén a superintenden-
sekre vonatkozólag igy szól: ,,Si quid ergo intolerabile ex 
insolentia, vei animi elatione patraverit, collegium senio-
rum habebit potestatem, communi consilio, privátim impri-
mis eum honorifice admonendi; ac postea si eo nihil profe-
cerint, publicas quoque adversus ipsum in generáli congre-
gatione querelas instituendi, eumque in ordinem redigendi, 
vei etiam deponendi." 

Hasonlóan a „Canones Ecclesiastici" etc. a hanyag 
püspökről szóló XXII-dik canonban mondják: ,,Si vero 
Episcopus saepe monitus in eadem socordia perseveraverit 
cum detrimento magnó mtiltarum Ecclesiarum, deponitur." 

íme ezekben látom én a tisztujitást és látom azt i?t 

hogy bölcsen indokolva van. Ma pedig azt mondják: mivel 
már háromszor vetettünk, arattunk, mióta egyházi tisztvi-
selő vagy, ebből következik, hogy többé nem leszesz. Hát 
ezt ki látja, hogy indokolva van? 

S kérdem, hol van az egyház a rosztól megóva, a jó-
ban fejlesztve, ott-e, hol amannak idejét egészen három 
évre nyújtják, ezét pedig csupán három évre rántják; 
vagy ott, hol a rosznak ideje kevesebb mint három év, a 
jóé pedig sokszorosan több mint három év ? 

S kérdem, melyik alkotmányosabb gyakorlat, az-e, ha 
az időre várunk, mig az alkalmatlan tisztviselőt rólunk ma-
gától elsepri; vagy az, ha Önmagunk is az események fo-



lyamába nyulunk s viszonyaink mielőbbi kedvező alakulá-
sára mindjárt közvetlenül hatunk. 

A tisztújítók sürgős törekvése önnön céljoknak sem 
felel meg. Mert mi is a céljok? Más nem lehet, mint hogy 
a hiányos egyént minél inkább lehetetlenné, a deréket pe-
dig minél inkább lehetővé tegyék. S mégis eredményben 
amazt három évre biztosítják és emezt sem tovább; íme 
midőn a fa ferde ágát tövében le akarják nyesni, az egye-
nest minél magasabbra növeszteni, mindkettőt szépen egy-
formára csonkázzák. 

Ez meglehet, — mondják az ellenoldalon, de a gya-
korlat, mint tapasztaltuk, a hiányos egyénekből is állandó 
tisztviselőket teremtett. Ez igaz, de az is igaz, hogy ebből 
nem a hároméves tisztujitás, hanem egyenesen az követ-
kezik, hogy t e l j e s m é r t é k b e n é r v é n y e s í t s ü k 
a m e g l e v ő t ö r v é n y t , m e l y az e f f é l e v é s z e s 
g y a k o r l a t n a k b i z o n y o s a n i n á t s z a k a s z t j a . 
A törvény az eljárás módját és fokozatát is szépen meg-
szabja. Előbb közösen, csendes vérrel, tartozott tisztelet-
tel való megintés, azután felsőbb forumhoz való felebbezés, 
ha ennek intése sem használ: elmozdítás. 

De ki az, ki a hivatal minden előnyeivel rendelkező 
tisztviselő ellen a húrt megpendítse, az első nem helyeslő 
szót szemében kimondja ; ki az, ki azon helyre röpítse fel 
nyilát, honnan csak néhány megmozdított kő segítségével 
lezűzathatunk ? 

Ha ily kérdéseket is tennénk fel, ha ily kilátások fe-
lett is aggódnánk, akkor valóban nagyon szomorúan állana 
dolgunk, akkor minden prot. küzdelmi erő, minden igaz-
ságért hevülő szikra kialudolt volna keblünkből, akkor va-
lóban semmi intézkedés, semmi törvény, még a hároméves 
tisztujitás sem menthetne meg. 

De nem igy van, ha valaha, most az ellenzéki szellem 
igen élénk, bátran szembeszálló. Ugy, hogy ha a mult idők-
ben, különösen a lefolyt 12 évi korszakban sürgettetett 
volna a restauratio, teljesen érteném s helyeseltem volna ; 
de most, midőn a visszaélő hatalomnak szemébe nézni jó-
formán senki nem irtózik, — nem érthetek egyet. Sőt je-
lenben régi törvényeink ide vágó pontjai, — melyek sem 
3 évet, sem 10-et, sem 20-at nem szabnak, de egészen az 
egyházi testületekre bizzák, hogy az egyénekhez képest 
az évek fonalát mindenik után meddig ereszszék, — oly 
kielégítők, oly bölcsek előttem, hogy ha mait egy szerű ma-
gán indítvány állanának is, egész erővel ezekhez fogódz-
nám. S valóban a három évre szóló hivatalmüködés olyan-
formán tűnik föl előttem, mint egy-egy kártyajáték-partié, 
mely három év alatt játszatik le, ekkor azt mondják: za-
vard össze, oszszad újra. — Pedig az egyház ügye mégis 
csak komolyabb ily mulatságoknál. 

A tisztujitás mellett külföldi hitrokonainkra való hi-
vatkozás is gyenge bizonyíték; tudjuk, hogy mit az egyház 
kedvezőbb politikai helyzete egy helyen megenged, másik 
helyen tiltja. Gondoljunk csak reá, hogy ha az alig mult 
nehéz időkben minden tömörülés nélkül amolyan hébe-
korba való skot egyházi elnöklet alatt díszelegtünk volna, 

mi leendett egészen önálló, de magokra hagyott egyhá-
zainkból. 

Én tehát a tárgyra vonatkozó canoni alapot sürge-
tem, azért: mert az egyház valódi érdekeinek ama szándé-
kolt uj szabálynál jobban megfelel; az egyesek alkotmá-
nyos jogait inkább biztosítja ; az oktroyt elkerülhetővé le-
szi s egyúttal ősi törvényeink iránti pietásnak is elég van 
téve. 

Mindezeknek utána óhajtóm, hogy én is, más is jö-
vendőre épületesebb tárgyakkal jelenhessünk meg e lap 
hasábjain. B i h a r i I m r e . 

ISKOLAÜGY. 

FELELET A DEBRECENI KÖZLÖNY EZ ÉVI KÖVET-
KEZŐ KÉRDÉSÉRE : 

Mik a népnevelés hiányai, különösen Debrecenben és vi-
dékén? s mik azon eszközök, melyek által Debrecen és vi-
dékének népét a közügy nagyobb pártolására ösztönözni 

lehetne ? 

(Vége.) 

Hol nincs jutalom, ott lelkiismeretes munkát várni fö-
lötte tapintatlan s a dolgok természetével nagy ismeretlen-
séget árul el. Az értelmes és nemesen érző nem fog ugyan 
helytelenül pusztán anyagi érdek után sovárogni, vagy ab-
ban keresni egyedüli jutalmát; de az is bizonyos, hogy 
csak esztelen munkálhat cél nélkül s miután minden mun-
kának célja valami eredmény — akár a közjó akár magunk 
érdekében, — ezen eredményérti küzdés kárpótlással vagy 
elégtétellel tartozik a munkásnak, legyen e kárpótlás, e ju-
talom ismét szellemi, vagy anyagi: — a munkás méltó az 5 
bérére. Fizessük tehát illendően néptanítóinkat, védjük meg 
életgondjaiktól, adjunk nekik módot, alkalmat s eszkö-
zöket, kellő iskolai szerelményeket, hogy ne csak jól tanít-
hassanak, hanem jól nevelhessenek is; mert eddig, mint 
láttuk, jól sem is taníthattak, nevelésről pedig szó sem le-
hetett. Ekkor jogosan követelhetjük majd, hogy észszerűn, 
a neveléstudomány jelen állásához méltólag s nemzeti éle-
tünk igényei szerint tanítsanak és neveljenek, — biztosak 
lehetünk egyszersmind hogy nem kényszerülünk annyi 
desperatioból néptanítónak fölcsapott mestereket verbuválni. 
Ide kell hatnunk! — Azt iine már beláttuk, hogy ha 
földbirtokainkat értékesbbé, jövedelmezőbbé akarjuk tenni, 
— tehát az előleges, gyakran tetemes beruházási költsé-
gektől nem tartózkodunk, és az értelem s szív mivelésére, 
az emberi legszebb tehetségek kincsbányáinak leghálada-
tosban kamatozó alapjára, a nevelésre szabadna visszatar-
tanunk egy fillért is, mit arra szentelhetnénk? 

A debreceni népiskolák saját hiányait illetőleg e ket-
tőt kell kiemelnem : 1-ör hogy a város roppant kiterjedé-
séhez képest csekély számmal vannak, melynél fogva né-
mely városrészből nagyon messze kell járni a gyermekek-
nek, s egy-egy tanitó keze alá fölös számban kell össze-



gyűlni a tanítványoknak; 2-or hogy 1 — 2 évig tanitó főis-
kolai növendék, kinek rendesen nem igen célja, hogy is-
kolatanitó maradjon — ez állomását igen ideiglenesnek 
tartva, ritkán fogja tárgyait, melyeket tanítnia kell, az azok-
hoz illő tanmöd legcélszerűbb mesterfogásaival előadhatni: 
ennélfogva nem csoda, ha ök is leggyakrabban csak elö-
jegyzik a pensumokat, és hagyják, hogy a gyermek con 
ainore memorisáljon. A legjobb esetben, ha az ily tanitó 
az első éven át, saját nevelési nézeteit s meggyőződését 
tisztázta (ha ugyan bajlódik ilyesmivel), eredményzöbb si-
kerrel csak második tanitói évében működhetik; ekkor pe-
dig közelgvén a tanítóságból kilépése, jövője utáni gondokkal 
foglalkozik : mondhatni tehát, hogy egész tanitói ideje alatt 
alig volt szünet, melyben nyugodtan tanítóskodhatott. Szük-
séges volna, gondolom, e magukban sokszor igen alkalmas 
egyéneket bizonyos fizetési javítás vagy egyéb célszerűnek 
látszó elönyadások által a tanítóságban tovább maradásra 
érdekeltetni. — Különben, miután e tárgyakban, mint tu-
dom, a „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap," a mult év 
folytán tüzetesen véleményezett, — jobbat nem tehetve, 
az ott mondottakra utalok s megkísértem a kérdés második 
részébe bocsátkozni. 

Mik azon eszközök, melyek által Debrecen és vidé-
kének népét a közügy nagyobb pártolására ösztönözni 
lehetne ? 

Ismételve az iskolaügyre kell visszamennem, miután 
bizonyosan az iskolák célszerű rendezése a legalaposabb 
űt, melyen a közügyek kellő pártolása iránti szükséges 
irányeszmék s javult érzések megindittathatnak. Az isko-
lákban kell a szabadságérzetet, a törvények tisztelését, a 
vallásos kegyeletet, az emberi szeretetet, tiirelmességet, a 
léleknek a test vagy a szellemnek az anyag fölötti felsöbb-
ségét, végre az élet magán- s közcélját megismertetni, a 
fogékony gyermekszívbe csepegtetni s mindezek szüksé-
ges voltát az ész, combinatio utján a lélekben meggyőző-
déssé szilárdítani. — Ha képesek leendnek népiskoláink az 
élet helyes irányadói lenni, ha t. i. tanítjuk mindazon tár-
gyakat, melyekre egy constitutionalis államban szükséges, 
— tud az iskola győző okokkal támogatott utasítást adni? 
mit kelljen önfentartásunk s a közjó érdekében tennünk; 
szóval, iskoláink a kellő legszorosb összeköttetésben ál-
landnak az élettel, — az élet elöcsarnokaiűl szolgálnak, hol 
elkészíttetünk a világba nyilt homlokkal léphetni s méltán 
elfoglalthajuk a helyet, melyet a körülmények nyujtnak : nem 
leszünk többé sem kislelküek, sem tompák a közügyek 
pártolásától visszahúzódni. Tegyünk ösztöndíjakat a népta-
nítók számára, p. o. kik iskoláikban e most s fölebb előso-
rolt szükségeket legsikeresebben pótolják, kiknek növen-
dékei között legátalánosban legtöbb szabad észjárást 
észlelhetni, — majd azok számára, kiknek iskolájukban 
legkevesebb fenyíték mellett legtöbb rend s a gyermekek 
szabad és ildomos magukviselete legajánlóbban tűnik ki, — 
végre azoknak, kiknél általában legszebben írnak és éne-
kelnek. Ilyformán minden tanitó serkentve leend mind az 
értelemre, mind érzés, mind Ízlésre folytonos figyelemmel 
lenni, melyeknek együttes fejlesztése a legjobb eredmé-

nyeket biztosítja. — Alakítsanak néptanítóink egyleteket 
melyek §évenként ha csak egyszer hívnák is őket össze, 
szakmáik fölötti kölcsönös eszmecserére, áldásos eredmé-
nyeket idézhetnének elő. Legyen ez egyleteknek könyvtá-
ra, s a mennyire lehet, legyenek e néptanítói egyleteknek 
maguk a tisztelendő atyák is tagjai. Oszszák a néptanítók 
gondjait s mutassák be a népnevelés iránti nemes érdekelt-
ségüket, és igen hasznos lenne, ha a jó példa, melyet több 
protestáns egyházban láttam, mindenütt követtetnék, mely 
szerint a lelkész urak is tettleg részt vesznek az urvacso-
rájához bocsátandó iskolásoknak az Agendára való beta-
níttatásukban és ezt egyedül és kizárólag csak is ök taníta-
nák. Maga e csekélység, eredményeiben nagy fontosságú; 
mert ez által lelkész és tanitó közelebb jönek egymáshoz 
és a tanitás ügye tekintélyesbit!etik. Ezen eljárás a népet 
azon kellő meggyőződésre vezérelné, hogy a tanitás nem 
valami közönyös foglalkozás, — hanem hogy a tanitás dí-
szére válik mind annak, ki ahhoz ért, és látva a nép, hogy 
az avatottak fáradhatlanul buzgólkodnak iskolája érdeké-
ben : dicsőségnek fogná tartani, hogy annak gyarapításához 
ö is tehetsége szerint járuljon. — Igy lehetne elérni a 
legfőbb közügy, a népiskolák iránti közérdekeltséget, mire 
legnagyobb szükségünk van. Miért is, szülök ! hogy a népta-
nítók és lelkészek nyugodt lélekkel s jövőjükben biztosítva 
teljes átadással függhessenek nagy föladatuk kivitelén: 
iparkodjunk őket mindenben lehetőleg — áldozatoktól sem 
félve — segíteni. 

Azonban, — bár a közügyek iránti érdekeltség föl-
ébresztésére legbiztosb ut a népiskoláknak e célra helyes 
belrendezése, — tagadhatlan, hogy egyszersmind a leg-
hosszabb is, s nagyrészt csak azon sarjadékra számított, 
mely most van, vagy ezután kerül a népiskolába: tehát 
ennyi nem elég. Azokról is kell gondoskodnunk, kik az 
iskolából már, tán rég — kikerültek. E tekintetben fölötte 
szükségesnek látnám, hogy tanárok, lelkészek, tanitók s 
minden rendű és rangú hivatottak, kik fölolvasásokat vagy 
előadásokat tartani képesek, egyesülve, nyilt ajtóknál, 
bizonyos helyen, előre közzétett időben, koronként, néze-
teiket, tapasztalataikat s tudományos, hasznos ismereteiket 
a közönség elé tárnák, — különös tekintettel az általános 
érdekű tárgyakra, hogy mindenki meríthessen a forrásból, 
melyre az éh-lelkek szomjaznak. Ily fölolvasásoknak s elő-
adásoknak — lennének a morál, természettan, természet-
rajz, mü-és vegytan vagy történelem stb. köréből — kö-
vetkező becses eredményeit várhatni: — a különböző 
osztálybeliek eleinte akár tudvágy, akár kíváncsiságból, — 
később minden esetre egyedül szellemi érdekből, egy 
ugyanazon helyen összegyűlve egymáshoz közeledni fog-
nának, — az osztálykülönbségek elmosódnának, miután ily 
összejöveteleknél a dolog természeténél fogva sajátlag 
már meg is szűnik a tudni vágyók és az e vágyat kielégitni 
igyekvők osztályán kivül minden egyéb megkülönbözte-
tés; majd a népnek alkalma volna közelebb megismerni 
azon érdemeseket, kik emelkedettebb lelki tehetségeik 
tanúságos közlése által kitűnnek, s mert megismeite azo-
kat, tisztelettel közelednék, vonzatnék azokhoz, kiket 



eddig legfölebb bámult, de bensöleg tisztelni vagy szeret-
ni semmi okot nem tudott. Az ily alapon ébredt tisztelet, 
bizalmat szül a népben mindazok iránt, kik azt ki tudják 
érdemelni. Az e bizalom részesei ujabb ösztönt lelnek ez 
elismerésben s látva, hogy hintett magvaik nem sziklára 
estek: a fáradságának gyümölcsét ízlelő kertész örömével 
szorgalmaskodnának áldott munkáik folytatásában. — Mi-
dőn e, mondhatnám, szellemi rokonság kifejlett, midőn az 
egyik teljes bizalommal, hogy jóra vezéreltetik, a másik 
iizva, hogy szent céljai kivitelében a nép jó indulatára s 
jó akaratára számolhat: —pillanat müve, hogy egy jó 
gondolat, valamely szép eszme, mint égi szikra kipattanva 
ezer és ezer szívben rokonszenvet gyújtson s egész néptá-
bort tetterőre hevítsen. Lehet ily módon, csak az egymás-
utánt ne bontsuk meg: állat- , gyümölcskerti , szöllő-
kiállitást, jutalmazásokat, mütárlatot, gazdasági egyesüle-
tet, gazdasági iskolát, mintagazdaságot, mükertet stb. stb. 
életbe léptetni, azokat fon is tartani és virágzásba hozni 
mindazt, a mi jó, szép és nemes. — De erre nézve fökellék, 
hogy 

Feledjük gőgösködési alapnak tekinteni, ha nemzet-
ségünk törzse talán több százados, avagy világi hatal-
makkal felruházva volnánk. Tekintsük kellemes vagy ma-
gasb társalmi állásunkat, a hogy kell, t. i. mint épen köte-
lezőbb s kedvezőbb körülményt arra, hogy a sors ebbeli 
kedvezményére valólag méltók lehessünk s mint kiket 
talán az önfentartási gondok nem foglalnak el teljesen : te-
hát erőnk s tehetségünk szerint tegyünk minél többet a 
közjóért. Ne tekintse senki: van-e vagy nincs-e közszol-
gálatokért fizetve ? Fáradozásának célja minden esetre 
van s a cél magasztos és szent, — jutalma is a jutalmak 
legbecsesbike — a közelismerés áldó szava leend. *) 

Cselekményeinket kössük össze szorosan a jól értel-
mezett hasznosság elveivel; mert ,,az ember nem fárad 
szivesen, ha sikert nem remél, s ez annyira igaz, hogy 
nem csak az előrelátó csügged el hasztalan munka közt, de 
még a semmit előre nem látó is; mert nem kell világos ok 
visszaijesztésre egy távolróli sejditése az ok nél-
küli fáradásnak is elég a szorgalmi hév megfagyasztására. 
„(Széchenyi, Stádium. 57. lap.)" Óvatosak és számítók le-
gyünk tehát indítványaink s intézkedéseinkben, hogy azok 
a hasznosság elvét magukban rejtsék; mi végett tanuljunk 
megismerkedni a körülményekkel s azok igényeivel, me-
lyekre hatni akarunk s a kezdeményezendőket jól meg-
értsük, át- meg átérteni igyekezzünk. Ekkor leendnek 
lépéseink biztosok, célunk határozott sajó eredmény kima-
radhatlan és nem félhetünk, hogy a közvélemény figyelem-
mel és készséggel ne kisérjen bennünket. Ki kételkedhe-

*) Francia- s Németországban igen általánosak ama nyil-
vános fölolvasások, minőkről fönebb szó volt s oly 
közérdekkel ápoltatnak, hogy mint kiki megtisztelve 
érzi magát, ha ily nyilvános fölolvasást tarthat, — 
rendes az is, hogy azokat a legfelsőbb osztálybeliek s 
az állam legmagasb hivatalnokai is szorgalmasan 
látogatják. 

tik, hogy ha Debrecenben és vidékén az iskolák a gyakor-
lati életre nézve kielégítőbbek lesznek s tudjuk műveletein-
ket, melyekben a népet segítségül hívjuk, a hasznosság el-
vével helyesen egyesitni, — végre, egyetértés s elhatározó 
jóakarat nyilatkozandik azokban s a nép a közjóérti tevé-
kenységben maga előtt buzgólkodni látja azokat, kikre sze-
mei függesztvék: — a közügy pártolásának ösztöne varázs-
erővel s csodás hatással lép elő, mint Pygmalion szobrába, 
a művész kiolthatlan szerelme jutalmául, egy ölelésre 
élet és lélek szállt. 

Mig ezek közvetlen, — mit mondandó vagyok, köz-
vetve fognának jóltevön hatni a közügyek iránti érdekeltség 
emelésére: — t. i. ha hajlandó volna Debrecen és vidéké-
nek közönsége, hogy azt, mi nem épen saját kürében nőtt 
s fejlődött, idegen szemmel ne nézze s ez által a nem ke-
belbelitől mint idegentől el nem fordulna. — Elismerem, 
hogy az idegentől tartózkodásnak, söt olykor annak megve-
tésének is részben helyes indokai vannak s hiszem, hogy 
ez a mondott vidéken sok ősi hagyomány kegyeletes meg-
őrzésének szülője volt, mint őre a város belintézményei, 
szokásai, egyes érdekei sértetlen fönmaradásának. Több 
izben mind politikai mind különösen vallási viszonyok 
érdekében igen jó hatással nyilatkozott ezen az idegen ele-
mek elleni küzdése a vidéknek ; — de azért nem szabad az 
aranyszabályt felednünk: nihil nimium! — Visszautasíthat-
juk az idegen elemet, mely jól értett érdekeinknek hátrá-
nyára van s ezt határozottan vissza is kell utasítanunk; de 
jól számot vessünk, mielőtt ebbeli elhatározásunkat tettle-
gesitjük. P. o. hogy egyszer oda gondolt Debrecen város 
tanácsa, hogy a saját halósága alatt álló kereskedöségnek 
a vidéki s idegen kereskedők ellenében bizonyos ótalmal 
eszközöljön: mindenesetre szép és helyes vala ; — de, 
hogy erre azon módot választá, hogy a vidéki s egyéb ide-
gen vásárosokat a városon kivül, a kertek alá küldötte: 
ebben bizonyosan nem volt eléggé sem „prudens" sem 
„circumspectus mert mi következett ? Az, hogy a nem-
debreceni kereskedőkkel a debreceniek is kénytelenek le-
vén a város alatt állítni bódékat, épületeket, — azon nem 
csekély összeg, mely a városbani szebb és a korigényeket 
jobban kielégítő építkezéseket nagyban elösegitheté, a vá-
sártéri sárkupocokra vesztegettetett s egyéb számos hátrá-
nyon kivül főkép azon rosz hatást idézte elő, hogy a mos-
tohán fogadott, árokszélre másított kereskedő is csak arra 
ügyelt, hogy megvettetésének minél nagyobb adóját húzza 
be a közönségtől.—Az is igen szép volt, hogy Debrecen és 
vidékének közönségei egyedül saját városbelieiket s meny-
nyire lehetett, olyakat, kiknek már atyjuk érdemeket szerzett 
a községi teherviselésben, vitték a tanácsba ; de mi lett az 
ily, mondhatnám, kizárólagosan fiúról fiúra, vagy legalább 
családról családra örökösödött tisztviselők ügyvezetésének 
eredménye ? — Az, hogy épen Debrecenben egy bizonyos 
nem-debreceni származású polgármester, kit mindnyájan is-
mertünk, de mindnyájan alig szerettünk — ne tagadjuk; 
mert tagadhatlan, hogy — elődei s hosszas éven át foglal— 
kodott tanácsosok megszégyenítésével, — a közjóért s a 
polgárisodás érdekében (tehát végre is egy idegen) rövid 



évek alatt sokkal többet tett, mint a mennyi évtizedek során 
nem történt. (Most, természetesen, nem a város által a 
nemzeti kölcsönhöz ajánlott egy millió forintnyi összeg alá-
íratása s effélék körüli buzgalmára hivatkozom.) 

Csak azért, hogy idegen, soha meg ne vessünk senkit 
és semmit, — mert hiszen, ha őseink is ugy gondolkodtak 
volna — — ők bizonyosan nem viseltek oly finom s ké-
nyelmes öltözékeket mint mi, sem nem laktak oly célszerű 
épületekben, sem a finomult társadalom jótéteményeiben 
nem részesültek, melyek időről időre az európai haladot-
tabb idegen népektől aprónként átvéve, — nekünk ma 
annyi jót és kellemest nyújtanak. — Ha, mint elkerülhetlen, 
az átvett idegen jók nem minden salak nélküliek: oldozzuk 
föl a létrészeket , válaszszuk el a jót a rosztól; de 
csak a haszontalant, a károst vessük el.—Mi is az alkot-
mányos szabadságért élő őseink hagyományos intézménye-
it áhítatosan kegyelő nép: nem örvendenénk-e, ha ama 
földön és népek között, hol nép és uralkodók sötét agyrém 
ábrándos rajongásnak tartják e szentségekhezi rendületlen 
ragaszkodásunkat,—szinte befogadnák-e a tőlünk oda el-el-
szálló,náluk idegen ismereteket? — Legyünk méltányosak, 
ezt kívánja a viszonyosság; legyünk eszélyesek, ezt köve-
telik érdekeink; és haladjunk, — ezt parancsolja a kor-
szellem, mely tekintet nélkül eltipor mindent, mi ellen, 
szegül, vagy együtt vele nem halad ! 

Ennyi, mit a sokoldalú igényeknek alárendelt hírlapi 
irodalomra utasítva, a kérdéses ügy érdemében elmondható-
nak találtam. Bárha voltam volna oly érthető, mint a mily 
tiszta meggyőződésem, hogy ha iskoláink hasznos élet-
irányadókká válnak; ha azokban irányt nyer népünk saját 
érdekei helyes fölfogására és megtanulta, hogy miért 
egyesek hiában fáradnak, azt százak — ezrek egyesülten 
játszva elérhetik; ha megmagyaráztuk, hogy a közügyek 
virágzása fényt és jóllétet kölcsönöz minden egyesnek; 
végre, ha magunk, kik ezekről meggyőződvék, jó példával 
elölmenendünk, készek vagyunk mohos előítéleteink s tán 
élvezett felsöbbségi nymbusunkból egy nyíltabb, világosabb 
légkörbe lépni és készséggel munkálunk fáradozunk a köz-
jóért : — a közügyek pártolására nem kellend egyébb 
ösztön. K e n e s s e y A l b e r t . 

PÁPA, oct. 25. 1861. A dunántuli ref. egyh. kerület 
tanügyi bizottmánya főtiszt. Nagy Mihály superintendens és 
m. gr. Teleki Gyula főgondnok urak elnöklete alatt f. évi 
oct. 6. és következő napjain Pápán tartott ülésében elhatá-
rozta, hogy az 1858- és 59-ben a főiskola építési költsé-
geinek fedezhetése végett tiz évre nyitott ingyenkölcsönök-
nek visszafizetését — hálás köszönete mellett — a főisko-
lai pénztár megkezdje. — Ennek folytán a helybeli főisko-
lai tanács a visszafizetést kötelességének ismervén, azt már 
e folyó évben a következő renddel megkezdi : 

N. Pap János urnák az 5. számú adóslevelére 50 pfrtot. 
T. Királyföldi Péter urnák a 15. számúra 50 pfrtot. Tek. 
Jókai Károly urnák a 17. számura 50 pfrtot. Tek. Baráth 
József urnák a 22. szám alattira 100 pfrtot. F. Lázár Lajos 
urnák a 27-ikre 25 pfrtot. Tek. Véghely Imre urnák a 30. 

sz. alattira 50 pfrt. — A n. t. mezőföldi egyházmegyének a 
32. szám alatti összegből 100 pfrt. Tek. Koller Ignácz ur-
nák a 36. sz. alattiból 50 pfrtot. Tiszt. Körmendi Sándor 
lelkész urnák a 25. sz. alattiból 25 pfrt. — A kömlődi ref. 
gyülekezetnek a 85. sz. alattiból 100 pfrt. Tóth La-
jos urnák a 6. és 93. sz. alattiból 100 pfrt. A tapolcafői 
nemes községnek a 95. sz. alatt 50 pfrt. 

Miről is a nagyérdemű kegyes jóltevök azon kérés 
mellett értesíttetnek, hogy irt összegeikről akár magán-, 
akár postai uton hova hamarább alólirtnál rendelkezni mél-
tóztassanak. B a r á t h F e r e n c , 

főiskolai pénztárnok. 

HALLJUNK ISMÉT VALAMIT A NÉPNEVELÉSRÖL IS. 

„Magyarország nem volt, hanem lesz." 
S z é c h e n y i . 

Épen ugy vagyunk a nagy szavakkal, mint a templom-
beli könyörgésekkel: a nagy tömeg után mondja gépileg 
azokat, annélkül, hogy csak gondolna is azok igazi értel-
mére. „ M a g y a r o r s z á g n e m v o l t , h a n e m l e s z ! " 
Hányan hangoztatták ezt a nagy hazafi után, esküdve a 
mester szavára, de még csak nem is gondolkozva jelentésén. 
„Magyarország lesz ! u ezzel beérték ; de h o g y a n l e s z ? 
azzal nem törődtek. Még azok is, kik már gondolkoznak, 
söt kik vezetik úgyszólván a haladást, hogy az által Ma-
gyarország l e g y e n , elégnek tárták azt, ha van nyilse-
bességgel repülő vasutunk, gőzhajózásunk, lánchidunk, kü-
lönféle gazdasági gépünk; ha van tudományos akadémiánk, 
Kisfaludi-társaságunk, több színházunk, kaszinónk, sok 
cifra kávéházunk, számos társalgó és más egyletünk; ha 
van a munkátlanságból származó unalmat elűző csónak-
dánk, életveszélyeztetö és lókinzó lófuttatásunk*), s fényes 
divatos fogatunk, — két szép lovat egymás elébe fogván 
stb. — stb. — stb. 

Mindezek igen szép dolgok magukban véve, s nagy 
részök hasznos és szükséges is lehet, de koránsem ele-
gendők arra, h o g y M a g y a r o r s z á g l e g y e n . És ők 
a legnagyobbat és legszentebbet feledték ki ép a számítás-
ból, azt, mi nélkül amazok s e m m i k , a mi alapja és leg-
főbb feltétele akármely ország virágzásának, jóllétének és 
nagyságának, s a mi nélkül Magyarország is csak tengeni 
fogna mindig és nem ,,l e s z." Ez pedig nem más, mint a 
NÉPNEVFLÉS. 

Mily fontos és szent ügy a népnevelés, nem szükség 
bizonyítgatnom. Korunkban, midőn a nép nem rabszolga-
tömegnek tekintetik többé, mely csak a mi kényelmünkért 
teremtetett, s melynek feladata, hogy nekünk szolgáljon, s 
egyetlen tudománya, hogy engedelmes legyen; korunkban, 
midőn e fogalomnak: n é p , jelentése, és nagy jelentése 
kezd lenni; midőn ez eddig jelentéktelen és számításba nem 
vett zérus-tömeg most a jog jelentős száma eléjetételével 
egyszerre egy nagyszerű mennyiséggé válik, mely nagy-
sága és jelentése által — a mennyiben személyén kivül ö 

*) E dolgokhoz mi nem értünk s azért jobb volna ezekhez 
sem helyeslőleg, sem gáncsoskodva nem szólnunk. 

S z e r k. 
)( 



képviseli a m u n k á t , a t ö k é t i s , e l e g n a g y o b b 
n e m z e t i v a g y o n t , a nemzet erejévé, hatalommá, a 
nemzettel ugyanazonos fogalommá lön: e korbanki tagadná 
és ki nem látná be — a kinek látnia adatott — a n é p n e -
v e l é s f o n t o s s á g á t ! 

Nem is az a baj, hogy be nem látják. Belátják azt na-
gyon jól, és valóban alig van valami, a mit annyiszor em-
legettek s szájon hordtak volna, jó ideje, mit a népneve-
lést. De ép itt van a baj: csak szájon hordták, . . . s mi t 
s e m t e t t e k é r t e . 

Azon két évtized alatt, hogy a n é p n e v e l é s di-
vatos szóvá vált, mi történt oly sok valóban érette, hogy az 
ige ne csak hangozzék, hanem testté váljék? 

Jobb lábon áll sokkal a nevelés? virágoznak már a 
népiskolák? dijaztatnak méltóan, vagy csak a szükségkez 
mérve, és sokkal jobban, mint két évtized elölt is - - a pénz 
becsének azóta roppant leszállását és az árukénak roppant 
emelkedését nem is tekintve a néptanítók? s e szerint 
képesebbek-e ök is most mind, és képesek e teljesen, álta-
lában? vagy legalább van-e kezökben jó és a célnak min-
den tekintetben megfelelő n é p i s k o l a i k é z i k ö n y v , 
célszerű föld- és természetrajz, természettan stb.? Az 
erdélyi I. P é t e r Á b é c é j é n kivül valóban alig talál-
hatni egy kielégítő népnevelési vezérkönyvet. 

Es miért van ez igy ? Annyira hiányzik-e minden te-
hetség hazánkban (sőt másutt is, mert ez ügy Európa-szerte 
nem áll sokkal jobb lábon) népiskolai könyvek Írására ? . . . 
Nem, ezt tagadom, ez igy nem lehet. Van tehetség . . . . 
ámbár tagadhatatlan, hogy ez az ága az irodalomnak az, 
melyre legkevesebben jelenkeznek, legkevesebben látsza-
nak hivatva és születve lenni. És nemcsak azért, mert leg-
nehezebb, a mennyiben e téren a szaki készültségen kivül 
az írónak azon saját adománynyal is kell bírni, hogy a ko-
moly és nehéz tudományt kellemessé és könnyűvé, a gyer-
mek felfogásához alkalmassá tudja tenni, s e végeit magát 
úgyszólván a gyermekkel — annak gondolkozásával, néz-
letével, modorával — ugyanazonositani, hogy ugy mond-
fam, gyermekké válnia kell . . . a mi pedig a komoly s ri-
deg élettel bajlódó férfinál nem könnyű dolog s a jókedven 
kivül valóban tehetséget, hajlamot, és sok tanulmányt igé-
nyel. . . De e tér egyszersmind a leghálátlanabb is, mint 
mondani szokták. — Volna tehetség, de azok, a kik e te-
hetséggel felruházva e téren működnek is mint gyakorlati 
tanitók s nevelök, nem igen vannak oly helyzetben, hogy 
idejök és alkalmok legyen ily nagy munkának azzal a nyu-
galommal való készítésére, mely ahoz, hogy jeles legyen, 
megkívántatik, főkép mikor még semmi ösztön sem nyujta-
tik nekik, mi őket e nehéz munkára serkentse, buzditsa. 

Igen! Mindenre vannak jutalmak kitűzve. Elbeszélés, 
költemény, vígjáték, dráma, tragédia, sőt még a n é p s z í n -
mű is dijért versenyez, — de a n é p i s k o l a i könyvre, 
légyen bár oly jeles, nem vár jutalom. Olt vannak a Te-
leky, Karácsonyi, Nádasdy stb. jutalmak . . . . tán egy jeles 
népnevelési kézi könyvre ? Óh nem! . . . melyik nagyúrnak 
jutna az eszébe ?... nem; — színjátékra és versre. Oly si-
lány fércelmények, melyek még mint színművek is megbuk-

nak, vagy épen nem is adhatók a színpadon, — s melyeket 
név szerint idézhetnénk, — s z á z a r a n y a t kapnak . . . 
s adott-e valaki Erdélyi I. Péternek jeles népiskolai vezér-
könyveért csak egy aranyat is ? . . . 

A l ó i d o m i t á s r a — hogy mentül több szép és 
gyors ló legyen az országban — roppant és számos jutal-
makat tűznek ki mai nap már az ország majd minden me-
gyéjében, az úgynevezett lóversenyeknél . . . a mi igen 
szép — ámbár mai nap, midőn vasutunk és gőzhajóink van-
nak, a g y o r s I ó tán nem is a leghalaszthatatlanabb szük-
ség, még ha nem tudna is a lóra termett alföldi csikós elég 
gyors lovat nevelni lóverseny nélkül is, — igen, a lóidomi-
tásra mindenütt nagy gond van, és jutalom kitűzve . . . de 
az e m b e r i d o m i t á s n a k = a n é p n e v e l é s n e k 
— hol van a jutalma ? ? . . . Hol van az, a ki pályadijt tűzött 
volna ki valaha azok számára, a kik a népnevelésben kitűn-
nek ? holott a lónevelésben kitűnő mezei gazdáknak van 
10, 20 sőt több aranyos pályadijok!! 

Tehát a lónevelésre is van gond, de magával a nép 
nevelésével senki sem gondol. Egy lónak egyszeri futásáért 
száz, sőt ezer aranyokat, tehát hasonlithatlanul többet 
fizetnek, m i n t e g y n é p n e v e l ő n e k e g é s z é v i 
fizetése! 

Pedig, valljuk meg, az életben a jövedelemmel és 
vagyonnal arányban nagyobb vagy kisebb az emberek 
tisztelete és tekintélye is, mire a népnevelőnek oly nagy 
szüksége van. „Tiszteljed atyádat és anyádat!" Ezt mond-
ja a 4-dik parancsolat. És a népnevelök atyja és anyja 
a népnek, kik azt szellemileg szülik és táplálják. Mert 
3 féle tisztelni való szüle van: 1) a természeti szülék, 
2) A szülő föld, a haza, ez ősanyánk, 3) a tanitók, e 
szellemi szülék. Tisztelet és tekinlély tehát a népneve-
lőknek!! És hogy minő e tekintély most, mely lealázó 
egy szegény néptanító állása minden tiszteletreméltósága 
mellett még mai nap is, ezt nem szükség bővebben muto-
gatnom. Tudja azt mindenki, ki e pályát ismeri. S nem 
csuda, hogy valamire való s némileg képzelt ifju egyén 
előbb vállalna bárminő állást, mint néptanítóságot, hol csak 
anyagi szükség, háládatlanság és lenézés vár rá. Nem csu-
da, ha oly kevés hivatott ember vállalkozhatván e pályára, 
oly ritka egy népiskolai könyv: mert az ilyet nem akadé-
mikusok fogják irni; csupán e téren gyakorlatilag műkö-
dött tehetséges tanitók lehetnek képesek azt a sok sajátsá-
got ellesni és a tankönyvekben visszatükrözni, melyek a 
gyermek természetében léteznek, s melyeknek ismerete 
nélkül soha sem lesznek jó kézikönyveink. 

Ezeken kell tehát segíteni. Nem elég a népnevelést 
csak szájon hordani, nem elég csak sohajtgatni, hogy „nép-
nevelés, jöjön el a te országod".. Tenni, tenni kell már 
egyszer érette. Segíteni a bajon, de gyökeresen. Nem elég 
sürgetni, hogy a tanitók megfeleljenek feladatuknak. Ok 
annak — j e l e n h e l y z e t ö k b e n — m e g n e m f e -
l e l h e t n e k . . E HELYZETŰKET KELL MINDENEK 
ELŐTT m e g v á l t o z t a t n i , megjavítani. Tehát 

1-ször. Számukra szabad, anyagi gondtól meni, jö-
vedelmes s ekként az ügy fontosságához képest tekintélyes 



és tiszteletes állást biztosítani, mely tisztelet és tekintély 
megadásában jó példával mehetnének elöl a gyiilekezetek-
beni egyházi és polgári elöljárók. 

2-szor. A népiskola helyiségeit a célnak megfelelöleg 
tágas, száraz, világos, egészséges, csinos, és minden isko-
lai szerekkel és kellékekkel biró tantermekkel ellátva be-
i endezni. 

3-szor. Népiskolai, minden szükséges, célszerű, 
i g a z s á g o t l e h e l ő , tökéletes kézikönyvekről gon-
doskodni. Mely célra, ha nem találkoznak egyes gazdagok, 
kik jutalmakat tűzzenek és ösztönt nyújtsanak a tehetség-
nek ilyek írására: a nemzet tehetne alapítványokat; vagy 
megyénként alakulhatnának — a gazdasági,- lófuttatási- és 
egyéb egyletek példájára — n é p n e v e l é s i e g y l e t e k , 
melyek megyénként jutalmazásokkal serkenthetnék a nép 
nevelés ügyét, más pályázatok módjára dijakat tűzvén 
ki, nem mint a drámáknál egy két száz, hanem azok sokkal 
nagyobb fontosságukhoz képest e z e r , s ö t t ö b b arany-
ból állókat, egyes a b s o l u t e j e l e s népiskolai vezér-
könyvek, vagy Edvi-Illés Pál-féle népnevelési encyclopaedi-
ákra, mit méltán és minden nagyítás nélkül megvárhatni 
oly nemzet fiaitól, kik egy akadémia palotájára százezreket 
ajándékoznak. 

Akadémia, lóverseny, népszínház, költemények, drá-
mák, söt még más tudós és egyéb főbb iskolák is — is-
mét mondom — mind igen szép, hasznos, söt megengedem, 
szükséges dolgok is. . . de mindegyiknél e l é b b v a l ó a 
LEGSZÜKSÉGESEBB, m e r t m i n d e n e k a l p j a : a nép-
n e v e l é s . 

Amazok szerezhetnek szórakozást, dicsőséget, söt 
hasznot is a nemzetnek de j ó 11 é t e t — söt, mond-
hatjuk, l é t e t — c s a k a n é p n e v e l é s szerez, biz-
tosit. 

Amazok csak elösegithetik, hogy beteljesedjék az — 
a mi a népnevelés nélkül e l é r h e t l e n , l e h e t l e n , 
k é p t e l e n d o l o g , hogy t. i. „Magyarország lesz!" 

S igy minden áron c s a k a n é p n e v e l é s t pár-
tolva rendezzük ! 

Ha az megvan, akkor bátran és nyilt homlokkal 
mondhatjuk: 

„ M a g y a r o r s z á g n e m v o l t , h a n e m l e s z . " ! ! 
Ös Budavár, october hóban 1861. 

S c h m i d t I s t v á n , népiskolai tanitó. 

-Oev— 

KÖNYVISMERTETÉS. 

IRODALMI ÚJDONSÁGOK. 

Ha Magyarországon az utolsó öt-hat év alatt annyi tu-
dományos munka jelent volna meg, mint a hány naptár 
(köznyelven: kalendáriom) megjelent, bizton elmondhat-
nék : hogy Magyarország a komolyabb múzsa irányában is 
férfiasan rótta le tartozását, s a tudományosság terén is 

méltó versenytársa volt a haladó államoknak. No de e ke-
vésbbé fontos téreni szorgalom sem volt eredménytelen, és 
haszonnélküli, mert mig egy részről ártatlanul mulattató 
szórakozást szerzett, más részről hasznos ismeretekkel gaz-
dagitá az olvasót. 

Ez időben három különböző tartalmú naptár fekszik 
elöltünk: „Mult és Jelen" biztosítási és történelmi évkönyv 
R e m e l l a y l ó l : a „Teleki-Naptár" M o r z s á n y i Sán-
dortól : — és a „Hétfejű Sárkány" E r d ő d t ő l . Mindezen 
naptárak a vállalkozó szellemű és hazafias érzelmű E n g e l 
és M a n d e II o-nyomdában, s a tulajdonosok költségén je -
lentek meg. 

A „Mult és Jelen" a biztosítási ügy tüzetes ismerte-
tésén kivül igen érdekes család- és hazatörténelmi adatok-
ban bővelkedik, szépirodalmi részében pedig, oly müveket 
szolgáltat olvasmányul, melyek midőn gyönyörködtetnek, 
egyúttal nemesebb honfiúi érzelmeket is költenek. 

A „Teleki-Naptár" a feledhetlen ember és hazafi élet-
rajzát, és gyászos kimultának, nem különben nagyszerű te-
metésének körülményes leírását tartalmazván— a legbecse-
sebb emléktárgyat szolgáltat azok számára, kik halhatat-
lan hazafiak emlékét kebleiken kivül adatrészletek bírásá-
val is óhajtják örökíteni. A halhatatlanok a hagyomány 
kincsei ugyan, de a betűk meg segédeszközei a töténetr-
nek és hagyománynak. E pár íven is találtatik olyan adat, 
mit örömest elolvasunk oly férfiúról, ki becsülésünk és sze-
retetünk tárgya lön. 

A „Hétfejű Sárkány" a kacagó múzsa szülöttje — 
szeretetreméltó bohóc, ki sok bolondot mond, de egyszer-
smind sok igazat, játékszer a jóknak és becsületeseknek, 
ostor a gonoszoknak és gazoknak. — Olyan olvasmány, mi 
nem ér második kiadást, de az első kiadásban sem szolgál-
tat takarót a sajtosoknak. 

VA nemzeti mivelödés alapja.1' Irta Karcsanyéki 6r„ Sze-
ged, Burger Zsigmond tulajdona. 1861. 8-ad rét, 244 lap. 

Nemzeti nevelés és közoktatás. 

(Folytatás.) 

Ennélfogva minden nevelés előbb emberré, aztán pol-
gárrá, végre szakegyénné képez, haugyan rang szerint 
vesszük az irányzatokat. Egyébkint egybeszövődve folyhat 
mindez irány a vallás-erkölcsi elemnek természetösen ki-
váló érvényösitésével, úgymint mellynek a jellemképzésre 
kitűnő befolyása van. Ez uton az igazán keresztény em-
berré nevelt gyermek egyszersmind jó hazafivá, böcsületös 
polgárrá és lelkiismeretös hivatalnokká, munkás és értel-
mes szakegyénné fog növeltetni, ki majdan a melly állásra 
jut, azt vallásos lelkiismeretlel betölteni igyekszik és sem-
mit el nem mulaszt arra nézve, hogy a hivatal vagy bármi 
állapot benne alkalmas emberét nyerte legyen ; a mire pe-
dig nem képes, ollyasra vállalkozni lelkismeretlenségnek 
tartja. Fölismert hivatásának valóban életét szentöli a jó 
keresztény lélek, melly nem lehet önérdek aljasult rabja. 

Latolgassuk már most e tekintetekhöz mérve a hurna-



nismus és realismus tanfolyamát s habozás nélkül kész az 
eldöntő ítélet. 

Azonban eleve mondtuk, hogy az életpályák illeté-
kök szerint figyelembe veendők, a mennyiben lehetségös, 
már a nevelő oktatás alatt. Igy lehetlen nem méltányol-
nunk a reál tanintézeteknek szükséges számű létezését, s 
oda működését, hogy a társodalom kellő mennyiségű és mi-
nőségű szakértővel legyen ellátva az anyagi tőkék szapo-
rítására is. Mert hisz a szellemi gyarapodás is nem ke-
véssé támaszkodik azoknak kamatozására. 

A kérdés lényege abban áll, hogy az igazi célnak 
miképp lehetnek leginkább szolgálatára ? A modortól na-
gyon sok függ! mondá Széchenyi: Jó lehet valakinek a-
célja; de ha rosz a kovája, nem csihol ki szikrát. 

Ha a reáltanodák szilárd valláserkölcsi alapon valódi 
hazafias érzelmű, közügy iránt buzgó polgárokat képeznek: 
leghálásabb elismerést érdemölnek ; mert űgy, habár más 
ösvényen, de ugyanazon főcélra törekvést fognak tanűsí-
tani. És akkor a realismus és humanismus közötti vitáknak 
nem igen lesz helyök, — sem irodalomban, sem a köz-
életben. 

A reáltanodák sincsenek szűkében azon módoknak, 
mellyekkel a nevelés főfeladata helyesen megoldható. Val-
lás- és erkölcstan mellett a szépmütan gyakorlati kezelése, 
űjabbkori remekmű-példányok elemzése, történeti tanulsá-
gos események s jellemek élénk előállítása által elég al-
kalmuk nyílik a jellemképzésre. Ezentűl a természettudo-
mányok tanítása igen üdvös módokat nyújt a szellemet a 
teremtött dolgok ismeretéről a teremtőnek megismerésére 
emelhetni. — Minthogy a szellemvilágot sokszorosan ábrá-
zolva szemlélhetni a természeti alakzatok képletei által: 
bizonyára hathatós erkölcsi oktatásul szolgálhat a termé-
szet gyönyörű tüneményeinek vizsgálata, melly míg a gon-
dolkodó észt hasznosan foglalkodtatja, a kedélyt sem hagyja 
zsibbadni; sőt az idomzatok csodaszerü változatossága s 
gyakran meglepő kellemessége által kiapadhatlan nemes 
gyönyörrel táplálja, s az érzelmeket fönnebbíti. 

Van azonban valami, a mivel mindezeknek értékét, 
vonzerejét széternyeszthetni. S ugyan mi ez ? — Nem 
egyéb, mint a mit a természet titkainak mély ismeretével 
hánykolódók mondogatnak, hogy t. i. mindaz, mi érzéke-
inket olly megható bájjal igézi meg, csupán a vakeset szü-
leménye , önmagától támadott jelenség és a folytonos vál-
tozatoknak szeszélyes hullámzása; ugy szinte, hogy az, a 
mi bennünk mindezt gyönyörködve szemléli, semmi egyéb, 
mint egy tömegbe szorult életerő, és hogy mi emberi lé-
nyek sem vagyunk egyebek, mint egy kis villanydelejesség 
által mozgatott gépek, gyönge buborékai az idő nagy folya-
mában ömlő változatosságnak, kik egy fuvalomra szétpat-
tanva, csak űgy oszlunk ismét szerte az elemek nagy kör-
folyamában, mint az életünk fentartására eszközökül szol-
gáló érgyek ; érző és gondolkodó tehetékeink csak fejlöt-
tebb szervezetünk által kiválóbban nyilatkozni képes te-
hetségei az elevenítő erőnek, melly egyébkint legfölebb 
némi hatványa az állati párának ! ste. 

Milly más színt ölt illyképp értelmezve a természet 

szépsége! Mintha a napfényt fogná el rögtön valamelly sötét 
lepel. — Borűs éjben pedig milly gyönyör lehet a legszebb 
virágok színpompáját szemlélni? Nagyon is sötétlepelt von 
az ég és föld között, ki az isteneszmét, a lélek napfényét 
tőle elzárja, sőt már a gyermekszívből kiöli, ki már a ser-
dülő ifjú lelkébe a hitetlenség emésztő férgét, vagy a mar-
cangoló kétely vészmagvát ülteti. Mit adhat illy kegyetlen 
tudomány kárpótlásul ama szivtelenül elrablott kincsért, 
mellyel együtt kárba vész az élet boldogsága ? 

Talán kevesen fognák hinni, ha tapasztalati adataink-
kal indokolnók, mit ezennel szivleltetni óhajtunk. — Es az 
elámított közvélemény mégis milly gyakran tömjénez az 
áltudomány ily sáfárainak! — Oh milly alávaló az ember, 
ha az emberieken fölül nem emelködik! mondá a pogány 
bölcselő Seneca. Mit mondjunk azokról, kik az ép ész és 
szív józan sugalmai ellenére még az emberi lényegtől is 
megfosztják vad tanaikkal feleiket? kik a helyett, hogy a 
szemlélhető természet tárt könyvéből a bölcseség kútfőjé-
hez vezető tudományt olvasnák ki, abból ellenkezőleg 
lélek-aljasitó tanokat értelmezgetnek ? 

A mennyiségtan űgyszólva a gondolkedástan helyét 
pótolja a reáltanodákban. Tantételeinek kapcsolatossága fo-
galmi összefüggést és Ítéleti követközetösséget eredményez 
az értelmi s itélö tehetségben: ha ildomosán alkalmaztatik e 
célra is. Ellenben ha csupán az önző üzérködés eszközeül 
tárgyaltatik : szánakozásra méltó sivárságra juttathatja a 
kedélyt. Igy támadhat nyomán az a hidegen számító száraz 
értelmiség avval a szörnyen elidegenítő fásult kebellel, 
mellynek fagyos érzelmei legfölebb csak a kincshalmazt 
bálványozzák, mellynek egyedüli eszménye csak a pénz-
zsák.—íme e tudomány, inelly a mindenség bámulandó cso-
dái közé nyit utat, melly egy Newtont vallásos érzelmekre 
gerjesztött, törpe lélek fonák alkalmazása által az arany-
borjű imádására is alacsonyíthatja a tévedött elmét! De illye-
tén képtelen visszásságok egyebekkel is történhetnek, mi-
helylt a botor visszaélés megfordítja a kellő viszonyt és a 
szellemit alárendöli az anyagi érdeknek. — Okosság szüli 
ugyan a gazdagságot: de nem szolgálja azt az igaz tudo-
mány : mert a gazdagság jó szolgáló, de rossz uralkodó ; 
mondja példaszavunk. 

Nem lehetünk ugyan dicséröi olly nevelésnek, melly 
folytonos költői ábrándozásokban ringatja az ifjú elmét s 
valódi rajongóvá bódítva löki be az élet terhes viszonyaiba, 
hogy annak sikamlós terén minden lépten nyomon elejthető 
legyen: de azt a szerfölött korán érlesztést sem tarthatjuk 
célszerűnek. Korán okoskodó gyermek ritkán szokott meg-
élni, állítja magyar közmondásunk. Azonban okoskodjék, 
gondolkodjék s ismerje az élet sanyarűságait, sőt érezze is, 
— csak ne érzelmei kárával. Vájjon a kedélymivelés elha-
nyagolásával elégségös fékéül fog-e szolgálni a veszély és 
ösztönök rohamának a túlnyomólag hideg számításra szok-
tatott értelem ? — Vájjon képes lesz-e az elsivárult szív 
azon rokonérzetre, melly nélkül polgárerény nem virul 
a kebelben ? 

Kívánatos ugyan hazánkban is a reáltanodák dísz-
lete: de nem azon irányban, mellyet erkölcsi s így társo-



dalmi szempontból is kárhoztatni kell. Óhajtandó a reáltu-
dományoknak köztünk virágzása: de nem ugy, a hogy azo-
kat félszeg tanultságú avatottjaik hirdetni szokták a szel-
lemképzö tudományok, s így a szellem rovására. Nálunk, 
hol az erkölcsi erőre annál nagyobb szükség van, minél 
visszásabbak helyzeti állapotaink, s minél nagyobb fogyat-
kozásokat kell pótolnunk minden tekintetben, — nálunk 
minden szellemernyesztö s erélycsökkentö behatások sok-
szorta veszélyösebbek, mint másutt. 

Innét a jellemképzö eszközök nagy fontossága. Midőn 
a tudományos iskolák az emberiségnek mintegy összes életén 
szárnyaltatják át a növendék lelkét: kétségkívül dúsabban 
kincseihetik föl ama tömérdek szellemi hagyománytárból, 
vagy legalább tágabb láthatárt nyithatnak a szellemvilágba, 
mint a csupán térben vizsgálódó és szorosabban a jelenre 
szorítkozó realismus. S ez nagy előnyük. 

Bár olly méltánynyal tekintsék ezt a reálismus hivei, 
mint a humanismus képviselői tisztelik amannak illetékös 
terét! — Az alaposabb természettudósok nem is igen hal-
latnak ócsárló szót a humanismus ellen; mert hisz jó rész-
ben neki köszönik alaposságukat. De milly sokkal kisebb 
ezek száma a fönszédelgő tudákosokénál, kik szük alapú s 
tévirányú tanulmányaik által elkábítva füstöt terjesztnek fény 
gyanánt. Lázas agyú, jég szívű rajongókkal szaporodva pedig 
hogyan boldogulhatna a társodalom? 

De tán nincs is olly jó eszköz, melyet roszra ne lehetne 
fordítani. Kétélű kard gyanánt szolgálhat bármelly tudo-
mány ; jobbra balra sújthatni vele. Kéz hordozza a fegyvert; 
s attól függ, hogyan kezeltetik valamelly eszköz Azon fölül 
nem ritka jelenség a jónak is elfajulása, vagy itt ott mutat-
kozó fattyukinövése. — A természetben gyakran látható, mi-
képp ollykor a legjobb fajta növényből izletös gyümölcs he-
lyett rút üszög növekszik ki. Illyetén mostoha kinövések a 
szellemi míveletek mindegyik ágazatában tűntek föl már 
bőségösen s támadnak bizonyára ezentúl is; mert az emberi 
értelem korlátoltsága a szellemi ösvényeken könnyen té-
vedhet : de a tévedések ellen óvó gátokats ellenszereket esz-
közölni a józan tudománynak módjában is van, kötelessé-
gében is áll; hogy az azokból eredő veszélyektől a társo-
dalmat megmenthesse. A valódi tudomány igazsága leghat-
hatósabb ellenőre az áltudománynak. 

Régi tapasztalat igazolja, hogy a szellem mirigyeinek 
egyik legveszélyösebb eleme a fölfuvalkodott önhittség, 
melly tudni véli azt is, a mi a tudás határain kívül esik. — 
Mennyire együtt jár a fölületes tudománynyal a taréjoskodó 
gőg, már közmondásunk tudatja : „Ha nem kevély a tu-
dóska, világ nyolcadik csodája." Azt is rég tanítja a nép-
hagyomány, hogy „nem mind tudós, ki pápaszemet visel" ; 
meg hogy a tudós is még mindig talál, min köszörülje 
eszét." Készebb azonban az önmagával telt büszkeség kár-
tékony tévedést hirdetni; mint valamiben tudatlanságát sze-
rényen bevallani. — Ez a mindenttudás vakmerő negélye, 
melly mindig legtöbb bajba tévesztötte az emberi elméket, 
sajátképpen a semmit sem tudással üt össze ; de sokkal ká-
rosabb ennél. Róla még inkább mondható, mint a tudatlan-

ságról, hogy „vele egy szálláson lakik a gonoszság." 
Milly kevés veszi fontolóra, miképp a görög bölcsek 

fejedelme Sokrates épp az által nyeré bölcsesége elismer-
tetését, hogy őszintén bevallá tudományának elégtelensé-
gét; — s mindazok, kik keveslőleg szólottak saját tudomá-
nyukról, annyival nagyobbodtak a közvélemény előtt. Kik 
ellenben a „lenniu helyett inkább látszatni kívánnak, me-
rész állításokkal igyeköznek szemfényvesztősdit játszani, 
hogy az elámíthatok szemeiben nagyokul tűnjenek föl: de 
azok előtt, kik „fenékig látnak az emberbe", kik a szines 
foltok mögött szivet keresnek, legfölebb nevetségösek vagy 
inkább szánandók. — „A valóban okos nem képzel sokat 
magáról" — mondja hagyományunk. 

(Vége köv.) 

„ V e z é r f o n a l a v i l á g t ö r t é n e t e l s ő o k t a t á -
s á n á l . Algymnasiumi kézikönyvül irta B a t i z f a l v i 
I s t v á n , tanár. I. rész. Az ó-kor történetei. Pest, 1862. 

Kiadja Osterlamm Károly." 

A mi a Thun-féle tanterv folytán hazánkban feltűnő 
jelenség vala, hogy t. i. a történelmet földrajzzal összekö-
tendönek vélték, az Némethonban, m ó d s z e r k e d v é -
ér t , már évtizeddel előbb g y a k o r l a t b a volt véve. 

A hazánknak is, úgyszólván „egyedül idvezitőnek 
decretált történelmi földrajzi fordított munkákat mel-
lőzve, felhozzuk dr. Kapp Erneszt „Leitfaden beim ersten 
Schulunterricht in der Geschichte und Geographie," és dr. 
Tetzner Tivadar „Allgemeine Geschichte in Verbindung 
mit Geographie" némethoni műnkákat az akkori időbböl. 

Ez egyesitett tanításról igy nyilatkozik Tetzner: ,,Ily 
könyvnek szükséges volta mindinkább érezhető; mert vi-
lágossá lön tanítóink előtt, hogy mindkét tudomány egy 
egészet képez és hogy az előbbi (a puszta történelem) lég-
várhoz hasonlít, melynek szilárd alapja nincs, mig az utóbbi 
(eltekintve a földrajz tudományos feldolgozásától) egyebet 
fárasztó szám- s név-elösorolásnál nem nyújt." 

Ezen nyilatkozatból kitetszik, miszerint e két tantárgy 
egyesítése, csak módszer kedveért, az egyik főtárgy szol-
gálatára történik, — koránsem azért, hogy mind a törté-
nelem , mind a földrajz önálló tudományos tárgyalása a 
nyilvános oktatásból kizárassék. 

Ennélfogva tehát, ha a történet, mint főtárgy körébe 
vázlatosan vonjuk az odavágó földrajzi ismeretet; akkor a 
k e z d ő tanuló fogalmait a főtárgy átnézetéig felsegítjük. 
— Hasonló történt Zachariae ismeretes földrajzában, mely 
mellé terményrajzi és történelmi adatok csatolvák. 

Batizfalvi jelen munkájának előszavában igy szól: 
„Jelen mü vezérfonal a történet és földrajz első oktatásá-
nál", mit tartalma is igazol; de akkor méltán hiányos an-
nak cime, mely csak világtörténetet igér. Mindazáltal talán 
a címbe foglalt „első oktatás" kitétele menthetné e hiá-
nyosságot, a mennyiben fentebb kifejtett nézeteink szerint 
a kezdők történelmi oktatásában a helyes módszer paran-
csolja a földrajzi adalékok odafüzését. 



E mü tartalma: az ó-kor történetei, melyek az ó-vi-
lági Ázsia, Áfrika és Európa történeteire osztvák. 

Minden egyes nép történetét előzőleg annak ó-kori 
rövid földrajza és követöleg annak miveltségi vázlata mint-
egy keretbe foglalják, — s igy, hozzátévén még az egy-
szerű nyelvezetet, kellemes képek sora tárul el a tanuló 
előtt. 

A módszeres elrendezést emelik még a csupán ma-
gyarázatra való kisebb nyomású jegyzetek. 

Általán pedig el kell ismernünk, hogy a helyes tapin-
tat, a történet szolgálatába vévén a földrajzot, az egész 
művön át mindent, a mit tanit, a történelem érdekében ta-
nit, fősúlyt a főtárgyra fektetve. 

A 18 és 41-ik lapon előforduló „kormánylat" kitétel, 
nézetünk szerint nem helyes, a „kormányoz" szónak „Zu 

levén ragképzöje, s következéskép jósol-ból jós-lat, de 
kormányoz-ból csak kormány-zat lehet. 

A görög helyesírás ellen a következő botlásokat je-
gyeztük ide : a 43. 1. Thermopilae h. olv. Thermopylae: 
44. 1. Sycionia h. o. Sicyonia; Lacaedemon h. o. Lacedae-
mon; Corynthia h. o. Corinthia; 48.1. Amphitrion h. o. 
Amphitryon ; Illias h. o. Ilias ; 49 l. Mytilaene h. o. Mitylene 
v. Mytilene; Sapho h. o. Sappho; Myletus h. o. Miletus; 
Phocea h. o. Phocaea; 69. 1. Bythinia h. o. Bithynia. 

Mint eredeti világtörténet, mely tekintettel a föld-
rajzra és az 1861-iki egyetemes evang. „Tantervezet" kö-
vetelményei szerint készült, ezen á teinpo megjelent mü, 
ugy hiszszük, az evang. gymnasiumok pártolására találand. 

L á n g A d o l f , 
a kecskeméti ev. iskolajárás 

körlelkésze. 

BELFÖLD. 

ANNAK AZ ,,ÖT ÖNKÉNYTES"-NEK. *) 

Önök jónak látták e lap 4l-dik számában azon tudó-
sításom egyik pontjára válaszolni, melyet egyházföta-
nácsunk folyó évi nagy gyűlésének határozatáról ugyan-
csak e lap 36-dik számában közöltein. Sokkal jobban tették 
volna önök, ha hallgatnak s azt a Gönczi-Péterfi ügyet, — 
melyben önök esperesek s a marosi egyházmegye partialis 
synodusának egy néhány tagja oly iszonyd fiascót csinált, 
hogy nemcsak egyházi összes közigazgatási ügyekben 
egyik felső és sokrészt végkép döntő forumunk — a inéit. 

*) Ezen, lapunkban oly sokat hánytorgatott ügyet valóban 
ideje volna már egyszer e harmadszori viszonvá-
laszszal, befejezni, nehogy különben, a feleleteknek és 
viszonfeleleteknek vége hossza nem levén, lapunk 
nagy részét rendeltetésétől elvonva, cél nélküli bi-
zonygásokra pazaroljuk. Mindenik rész elmondta a ma-
gáét; a mi már most következnék csak puszta sérte-
getés és viszonsértegetés lehetne, a mint hogy az utol-
só cikkek is már jobbára abból állnak. S z e r k . 

egyházi főtanács, - hanein azonkívül is minden jó-
zan elméjű s a protestantismus elveivel ismeretes em-
ber kárhoztató Ítéletét már rég kimondta — többé nem 
feszegetik. Önök teszik; ám lássák. Minden sor, a 
melyet irnak, önök ellen fordul vissza csapásul s legye-
nek meggyőződve, hogy azon hierarchicus színezetű oppo-
sitio, melyet még egyházfötanácsunk határozataival szem-
ben is képezni akarnak, több mint nevetséges. Azon hang-
tól, mely önöknek hozzám s illetőleg egyházfötanácsunk-
hoz intézeti válaszán elömlik, valóban visszaijedek annyi-
ra, hogyha az igazságnak s egyházfötanácsnak érdeke nem 
kényszeritne rá, szóba se állanék önökkel, félvén, hogy az 
érintkezés miatt rajtam is szenny maradt Csak is ezért 
válaszolok, bárha tudom, hogy önökre nézve eredmény 
nélkül, mert én is elismerem, hogy nagy igazságot mondott 
ki bölcs Salamon, a midőn igy irt Péld. besz. 29. 9 : r,a ki 
vetekedik a bolonddal, akár megháborodjék, akár nevessen, 
semmi haszna sincsen." 

Először is önök szerint hamisan állítottam, hogy 
Gönczi pénzbeli visszaélések miatt szólalt föl. Valótlan vád 
uraim! Hadd szóljon maga Gönczi: „Többek mellőzésével 
csak is egy esetet hozok fel bár gyűléseink folyamát 
nagyobbára váló-perek tartása emészti fel, mégis — a 
válás rendes diján felül — egyházaink illető lelkészeik s 
iskolatanitóikkal élelmezési költség szine alatt 100, azaz 
száz pengő ftot fizetnek szerre" stb. (lásd. Egy. Lap 1860 
46-dik sz. 1514-dik hasáb). Vegyék meg kérem az Indali 
„a b c"-t s tanuljanak meg jól olvasni, mielőtt valakit — 
kerülő szókkal bár — de hazugsággal mernének vádolni. 
Önök szerint Gönczi botlott és hencegett holmi puszta áb-
ránd után; egyházfötanácsunk szerint önök partialisa járt 
törvénytelen uton s követett el jogsértést: váljon melyik a 
bölcsebb s tapintatosabb testület a kettő közül? . . 

Továbbá önök szerint, ha pap vagyok, elitéltem 
önmagamat, miért uraim, ha szabad kérdenem ? Azért-er 

mert emiitett közlésemben a polémia lefolyt mozzanatait 
constatiroztam ? Azért-e, mert egyházfőtanácsunk igazságos 
határozatáról a nyilvánosság Ítélőszéke előtt referáltam ? 
Vagy azért-e, mert azokat a papokat is megróttam, a kik 
az esperes ur eljárását helyeselték, tán csak azért, hogy 
ne legyenek hálátlanok az iránt, a kinek mindenható 
pártfogása által ekklézsiát kaptak? S hát az miféle beszéd, 
hogy nekem — ha v i l á g i vagyok •— nincs jogom az 
egyházfötanácsot e g y h á z f ő t a n á c s u n k n a k címez-
ni ? A világi elein iránti gyűlölség rí ki önöknek emez állí-
tásából, válaszfalat akarnak emelni a \atoq és xlypoq, közt, 
előjogokat akarnak vindicálni az utolsó számára s az elsőt 
még azon ártatlan szabadságtól is megfosztani, hogy egy 
oly testületet, mely legszentebb ügyeinek élén áll, magáé-
nak nevezzen. Nem akarok én, uraim, sem „nagy szerepet 
játszani," sem „a fellegek közül intonálni," sőt hálákat 
adok Istennek, ha hazámnak s egyházamnak nagy tarto-
zásaimat — bár kis részben — mint egyszerű napszámos 
leróhatom, de egyszerűségem dacára is önérzettel birok s 
valóban nem tudom, hogy önök vilipendálását és megvetését 
visszautasitsam-e, vagy örömmel fogadjam, tudván, hogy. 



megíratott: „Ha az igazságért szenvedtek, boldogok lesz-
tek" 1. Pét. 3. 14. 

Azt is tudatják velem, hogy önök közt van egy-két 
oly legény, a ki tudja az egyházi törvényeket. Elhiszem, 
hogy igaz, de t u d o m, hogy kár vele büszkélkedni, mert 
nem igazít meg az senkit sem, a mint önökön is „figura 
docet." — Azoknak az irástudósoknak, kik még az ó-tes-
tamentomi törvény betűinek jármában sinlettek ; azoknak a 
farizeusoknak, kik megdézmálták a mentát, rutát és minden-
féle paréjt, de a lélek újságát nem ismerték s az isteni sze-
retetet hátrahagyták, — szólott vala a Jézus: ,,Jaj nektek 
törvénytudósoknak!" Luk. 11. 52. 

Nunc venio ad fortissimum. Önök nem átallották egy-
házfötanácsunknak azon határozatát, mely szerint egyes 
papokat visszaélések alkalmával a nyilvánosság előtti föl-
lépéstől eltiltani nem lehet, jog-és törvényellenesnek nyil-
vánitni, mindaddig, mig a 89-dik gelei canont el nem tör-
lik a maga rendén. Ez állításukban először is egy nagy 
következetlenséget látok, a mennyiben az által azon testü-
letet, melyet válaszuk második pontja alatt bölcs és tapin-
tatosnak neveznek, jog- és törvénysértéssel vádolják. — 
De épen mert jog- és törvénysértésről van szó, melynek 
vádjával önök egy morális testületet illetnek, e vád sokkal 
több, mint következetlenség. Ha e vád igaz, azaz, ha az 
idézett canon csakugyan tiltja az egyes papoknak, hogy 
visszaélések alkalmával lapok, röpiratok, könyvek, szóval a 
nyilvánosság utján felszólaljanak, akkor egyházfőtanácsunk 
valóban prostituálva van, mert hamis Ítéletet hozott, mert 
hatalmával visszaélt, mert törvényt szegett s igy becsüle-
tét vesztette ; de ellenkező esetben, ha önök egyházfőtaná-
csunk ellen hamis vádat emeltek, azaz, ha az emiitett canon 
a papoktól azon jogot nemcsak hogy el nem veszi, de sőt 
arról az esetről még csak nem is emlékezik egy árva szó-
val sem, akkor a vád önök ellen fordul, akkor önök, midőn 
egyfelől egyházfőtanácsunk becsületét alaptalanul megsér-
tették, másfelöl önmagukat állították pelengérre és semmi-
sítették meg. Már pedig, uraim, önök azt a canont az emii-
tett esetre merőben hamisan idézik, mert abban arról nem-
csak, hogy legkisebb említés sincs, de nem is l e h e t , 
egyfelől, mert azon időben, midőn az kelt, a nyilvánosság 
organumai gyanánt szolgáló egyházi lapjaink nem léteztek, 
valamint mostani sajtótörvényeink sem, — másfelől, mert 
azon testület, mely azon canont megállitotta, sokkal job-
ban ismerte és tisztelte a protestantismus elveit, a pro-
testáns ember jogait, hogysem az által bármely esetre 
nézve is egyesektől a szabad szólási jogot elvenni akarta 
volna.—Állításomat bebizonyítandó, hogy mindenkinek tiszta 
fogalma lehessen az önök partiálisa által elkövetett törvény-
ferditésröl, közlöm a kérdéses canont, mely miután a parti-
alis synodusok tartásának idejét és számát meghatározza és 
az esperesek jogait nagyon is szük korlátok közé szorítja, 
így szól: „Si quid vero tale proprio affectu attentaverint, 
confratres ipsorum communi consilio piacidé ac absque 
omni rancore, debita cum reverentia, admonendi ipsos jus 
et potestatem habeant, et ni illos audiant, ad Episcopum 
tandem et generalem synodum, sollegiumque seniorum, 

rem deferre impune eis liceat. — Quin imo privatas 
quoque injurias a Seniore factas unicuique ministro, si 
caeteri causam ejus ob respectum aliquem apud illum 
agere recusarint, ad Episcopum referre fas erit; qui post-
quam illurn necquiquam monuerit, communicato tandem 
cum reliquis Senioribus , vei tota etiam universitate-
negotio, si monitis quoque illorum minimé paruerit, de 
officio Senioralus, seu dignitate inspectorali, si non etiam 
Pastorali, dejiciatur." — Kár volna, uraim, ezt a canont 
eltörölni, mert a mit mond, az mind jó és helyes ; egyes 
papok jogait szemben az esperesekkel nem hogy korlátol-
ná, sőt azoknak szabadságot ád appelíálni az egyházi fel-
söbbségekhez is, a ki pedig önök közül az idézett sorok-
ban egyetlen szót kap, mely a papokat a nyilvánosság or-
ganumai használatától eltiltja, annak 100 arany jutalmat 
ígérek s addig fogok élni száraz kenyéren és vizén, a mig 
kifizetem. — Nem Gönczi, nem egyházi főtanácsunk, ha-
nem önök partialisa sértette meg a törvényt, egyfelől, 
midőn Gönczit bűnvádi keresetben marasztalta el, — a 
mire joga épen nincs, — másfelől, a midőn eljárásának iga-
zolására azt kifacsarva, oly esetre alkalmazta, melyről az 
nem szólott, s jegyezzük meg jól. — n e m s z ó l h a t o t t . 
— Megint idézem : „Jaj nektek törvénytudósoknak : mert 
elvettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mente-
tek be, a kik be akartak menni, azokat is megtiltottátok ! 
Luk. 1 1 . 5 2 ; jaj nektek, mert a szabadság törvénye által 
megítéltettek! Jak. 2. 12. 

Még egy szót.—Minthogy önök kívánságára azt is meg-
magyaráztatlam magamnak, hogy miért írták meg : „ c a u s a 
n o n b o n a p a t r o c i n i o p e j o r e r i t", erre csak 
azt felelem, hogy ha valami a világon, ugy bizonyosan az 
önök válasza és vádja emlékeztet leginkább a szekérrűdon 
ülő légy nevetséges meséjére, minthogy önök egy oly 
ügyet neveznek rosznak, melyet egyházfőtanácsunk párt-
fogása alá vett s anélkül hogy önök bölcseségéből és igaz-
ságszeretetéböl valamit kölcsön kérni kényszerülve lett 
volna, benne az utolsó szót kimondta s önök többé hiába 
vesztegetik epéjöket és tentájokat. — A mi pedig azon jó-
akaratjukat illeti, hogy magukat mestereimül akarják föl-
tolni, azt igen szépen köszönöm s egyszersmind arra ké-
rem, hogy méltóztassanak, mielőtt mást exegesisre tanitná-
nak, gyakrabban forgatni azt a Lange-t vagy Ewald-ot s 
megtanulni tölök, hogy az önök által idézett vers: „nem 
feljebb való a tanítvány az ö mesterénél" csak a Jézus szá-
jába illett s nem az önökébe s annak magyarázatja nem le-
het más, mint a melyet annak ö ad e szavakban: „t i p e -
d i g n e h i v a s s a t o k m e s t e r e k n e k , m e r t e g y 
a t i m e s t e r t e k , a K r i s z t u s , ti p e d i g m i n d -
n y á j a n a t y a f i a k v a g y t o k " Máté 28. 8. 

Uraim! Fiat justitia et pereat hierarchia. 

Jegyem csak sajtóhiba miatt lett L., mert az mindad-
dig, mig önök sajtóperbe el nem marasztalnak, a minek ál-
lok elébe; mindaddig mig az öt önkénytes recruta nem ta-
nulja meg fegyvereit több becsülettel forgatni, hogy az 
ember ne szégyenljen velők sikra szállani fölemelt sisakkal: 



a szabadság nagy hazája — Anglia Íróinak példáját kö-
vetve, marad az a mi volt először. X 

ADAKOZÁS. 
A m á r m a r o s - s z i g e t i egyháznak a kamocsai 

ref. egyháy 9 ft. 30 kr. o. é. 
A m o l d v a - o l á h o r s z á g i m i s s i o r a t. Tóth 

Klára asszonyság Tanyról 1 ft. Nt. Miskolczi István esperes 
ur 1 ft. 

Különösen a P i t e s t e n é p ü l ő t e m p l o m javára 
Fábián Mih. mint illető lelkész az őszöd-szárszói ref. egy-
ház részéről a már közlött 6 ft. 40 kr. felküldése után utó-
lagosan gyűlvén 64 kr. 

A b á z e l i h i t t é r í t ő i n t é z e t javára : t. Szé-
chenyi István fügedi ref. lelkész 50 krt. 

A p i t e s t i t e m p l o m é p í t é s é r e : gr. D e g e n -
f e l d L a j o s és J ó z s e f lelkes ifjak 7 ftot. 

A m o l d v a - o l á h o r s z á g i m i s s i o részére: Csa-
nádi ref. egyh. 4 ft. és szeremlei ref. egyh. 4 ft. 

HIRDETÉSEK. 

O s z t e r l a m m K á r o l y könyvárusnál épen megjelent: 

Olvasókönyv a polgári iskolák számára. 
Készítette 

C s i n k J á n o s , tanitó Kassán. 

E l s ő r é s z kötve 32 kr. — M á s o d i k r é s z kötve 48 kr. 

A n d o r l a k i M á t é , Világkrónika. 60 k r . Magyar krónika 60 kr. 

B a 1 1 a g* í K á r . Magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. 
M á s o d i k k i a d á s . 60 kr. 

B a t i z f a l v i I s t v á n . Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. Algymn. 
kézikönyvül, 1-ső rész: az ó kor történetei. 2-dik rész: közép kor. 3-dik uj kor. 

/ 

Ara minden résznek 50 kr. 
A földrajz elemei az algymn. és ipartanoda alsóbb osztályai számára. 

Negyedik kiadás 50 kr. 

A magyar királyság földrajza. 
Az alkotmányos felosztás szerint iskolai és magánhasználatra. 

Második kiadás. 40 kr. 

w a r g a J á n o s , Magyar olvasókönyv. Mindkét hitv. evangeliomi algymnas. és al-

reáltanodák s felsó' elemi osztályok számára. 

E l s ö k ö t e t . N e g y e d i k k i a d á s . 42 kr. 

S t O y D . K . V . Encyclopaedie der Paedagogik. Á r a 4 ft. 50 kr. 
Pest, october 31-én 1861. Oszterlamm Károly. 

— (1 -3 ) 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lagi Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem-utca 2. sz.) 
Mai számunkhoz mellékelve van „ M a g y a r I|r o d a 1 m i|K ö z 1 ö n y." 



PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T Ő - É S K I A D 6 -
h i v a t a l : 

A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

EXiGFIZETEEI DIJ : 
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 : postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr. , egész évre 7 fr t . 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. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

SZ.-MARTON KATA, october 26-dikán 
1861. Nagytiszteletü szerkesztő ur ! A tiszt-
újítás szükséges-e, vagy épen mellőzendő a 
helvét vallás egyházban: e kérdés, ugy hiszem, 
eléggé meg van már vitatva a Protestáns Lap-
ban • s miután mindegyik nézetnek elegendő 
számban találkoznak pártolói: elvégre is, aligha 
csakugyan a zsinatnak nem kell e tárgyban ha-

r 
tározni. En részemről ugy látom, hogy a mi super-
intendentiánk, — a honnan keletkezett mind az 
első hatályos felszólalás e tárgyban (a solti trac-
tus és annak esperese Szász Károlytól), mind a 
leghatalmasabb retorsio, mely ridendo dieit ve-
rum (Dobostól} — alig fog itt döntő szerepet 
vihetni. Némelyik egyházmegye ide, második amo-
da látszik hajolni. A solti egyházmegye termé-
szetesen megy ifju tevékeny vezére után. A kecs-
kemétinek legnagyobb részét ellenkező véle-
ményben lenni tapasztalom. Csodálatos! hogy 
megyénk legtöbb lelkészeinek nézetei szintén 
találkoznak az ő öreg esperesük nézeteivel; pedig 
székfoglaló rövid beszédemet, melyben én (szin-
.tén ugy, mint Sz. K. collegám a magáéban) 
nyilvánítottam a tisztújítás felől való nézete-
met, nem hallotta több 3 lelkésztársamnál; mint-
hogy a szavazatok felbontása nem gyűlésben, 
hanem csak választmány előtt történt. 

Iíogy tehát az én főesperessé lett elválasz-
tatásorn alkalmával tartott rövid beszédem többi 
lelkésztársaim előtt is ismeretes legyen, s ki 
tessék, hogy én jelenleg is hű vagyok ott nyil-
vánított elvemhez, mint Sz. K. collegám s ba -
rátom a magáéhoz: ime közlöm a rövid beszédet, 
reménylve, hogy ön becses lapjában ennek helyt 
engedend. 

Ez a következő: 
Nagytekintetü s tiszteletű választmány ! 
A nélkül, hogy szerénytelen lenni akarnék, 

vagy tudnék, megvallom, hogy ezen megtisztel-
tetés, melyben jelenleg lelkésztársaim nagyobb 
részének bizodalma részesített a főesperesség-
re való elválasztás által, nem volt előttem egé-
szen váratlan. — Azonban, ha kérdem magamtól; 
hogy ezt mivel érdemlettem?: alig tudok reá va-
lamit felelni. 

Ugyanis, ha hiúságom talán azzal híze-
legne, hogy lelkésztársaim bennem a tudomá-
nyosságot s irodalmi érdemet tekintették: orca-
pirulással kellene lesütni szemeimet azon nagy 
tudományú férfiak előtt, kik egyházmegyénk lel-
készi koszorújában többen tündökölnek, s kiknek 
nevei az egyházi irodalom mezején országszerte 
jóval ismeretesebbek az én csekély nevemnél. 

Ha azon balgatag gondolatra birnék ve te -
medni, hogy én talán ezen hivatalnak valami te-
kintélyt tudok kölcsönözni: nevetségessé tenném 
magamat mások előttj mert hiszen betii szerint 
magamra alkalmazhatom én, a maga idétlenségét 
érző Pál apostolnak ama szavait: én az a p o s -
t o l o k k ö z ö t t l e g k i s e b b v a g y o k . 

Talán hát becsületességemet vetették fontba 
a választásnál?.. Ennek csak gondolatával is 
megsérteném lelkésztársaimat, kiknek legnagyobb 
részéről tudom, hogy e tekintetben csak legke-
vésbbé sem állanak alantabb színvonalon ná-
lamnál. 

Mi vezethette tehát ugyan az én tisztelt lel-
késztársaimat, s az érdemes gyülekezeteket, hogy 
mások felett engem tiszteljenek meg szavazatuk-
kal ? Nem egyéb bizonyára, mint az esztendők 



száma. Ama mondat értelmére: „seris venit usus 
ab annis4' tekintve, az öregségnek akarták nyúj-
tani az ifju évek előtt a pálmát, és talán... azon 
hűségnek, melylyel — gyakori erőtlenkedésem 
dacára is — hatodfel évek alatt, mint szabad 
kézre eresztett alesperes, hivatalos teendőim-
ben eljártam, és soha, egy panaszosnak is fo-
lyamodását, vagy segélyért esdő szavát félre nem 
vetettem addig, mig a hozzám felterjesztett ügy-
ben a lehetőség határai között nem intéz-
kedtem. 

Igy fogom én fel, tisztelt bizottmány! azon 
jóakaratot, melyet irányomban lelkésztársaim 
nagyobb része kitüntetett; és ezt azzal igyeke-
zem viszonozni, hogy mig erőm s tehetségem 
engedi, ennekutána is hiven fogok eljárni mind 
azokban, melyek a reám ruházott hivatal teendői-
hez tartoznak, s melyekkel e n. t. egyházmegyé-
nek, és az ennek kebelében létező kisebb s na-
gyobb hivatalviselőknek, lelkészeknek és tani-
tóknak, egyházaknak és iskoláknak valamiben 
szolgálatjokra lehetek. 

A minek teljesítésére mindenek felett ugyan 
a M. jó Atyánknak áldását és kegyelmét de egy-
szersmind — minekutána maga ő Felsége, a 
minden áldások atyja is, eszközök által munkál-
kodik, nagyon tisztelt elnöktársamnak s a 
több világi és egyházi ülnököknek, mint szintén 
igen tisztelt hivatalnoktársaimnak, becses ta-
nácsukat és segitségöket kérem, s magamat to-
vábbra is kedvező jóindulatukba ajánlom. 

íme! én e beszédemben nyilván kimondot-
tam, hogy esperesi hivatalomat addig viselem, 
m i g e r ő i n e n g e d i ; de minthogy ezt gyen-
gülni érzem: hihetően nem fogok én három esz-
tendőt sem várni, s alkalmasint előbb engedek 
tért a restauratiónak, mint annak három éves hő-
sei. De, — mire figyelmet kérek, — ezt korán-
sem azért teszem, mintha a minden áron restau-
rálni igyekezők argumentumai meggyőztek volna. 
Épen nem! hanem azért, mert szavamat, mint 
becsületes ember, én is be akarom váltani, 
gyengélkedő egészségem gyakran juttatva eszem-
be Horác amaz allegoricus intését: 

„Solve senescentem mature sanus equum, ne 
Peccet adextremum ridendus, et ilia ducat." 
Es én hiszem, hogy most és ezután is min-

den becsületes esperes igy cselekszik. Ha pedig 

valaki még elég erős munkabíró, és mégis hanyag 
volna, vagy hűtlen hivatalnok: nincs-e elég erő 
és erély bármelyik egyházmegyében, hogy az 
ilyen hivatalnokon idő-nap előtt túladjon? Higye 
el ön! én azt a minden áron keresztülvinni akart 
hároméves restauratiót ugy nézem, mint vala-
mely egyházmegyének a maga szegénységéről, 
vagy legalább tehetetlenségéről adott bizonyít-
ványt, mint a mely azon esetben, ha esperese 
hanyag vagy hűtlen volna, nem érez magában 
annyi erőt, hogy az ilyet ki bírná mozdítani hi-
vatalából; és hogy e gyengeségét takarja, kész 
— mint Dobos barátunk magát kifejezi — s min-
den harmadik évben m e g t'a s z i g á 1 n i a becsü-
letes hivatalnokot. 

De elég legyen ennyi; mert ha bele bonyo-
lodik az ember, ily szűk írói véna is, mint az 
enyim, annyit buzogna e tárgyról, hogy loqua-
cem delassare valent Fabium. 

Azért, Isten önnel, és jó kedv ! 
M. I. 

kecskeméti föesperes. 

PÁR SZÓ AZ EGYHÁZI TISZTUJITÁSHOZ. 

Az egyházi tisztújítás ügyében jobbra és balra sok 
mondatott már el, de mégsem annyi, hogy több szó is ne 
férjen hozzá. A lehető vagy leendő több szóból legyen 
szabad nekem is némelyeket elmondani. 

Hogy a tisztújítás eszméje nem ma született gyermek, 
s nem is a boldogtalan emlékű Entwurf által egyházunk 
küszöbére ejtett lelencporonty, a mult idők jegyzőköny-
veiből a solti egyházmegye köriratában is fölemlített kivo-
natok mutatják. De a mint ugyanezen köriratban helyesen 
van mondva : „Egyházunkban a jelen és jövő mindig a mult 
alapján áll, a mult gyökereiből nő ki. itt az eszmék annál-
fogva lassan érnek, s nem szabad rögtönöztetniök." Azért 
a magyar példaszó szerint során kell menni a dolognak. 
S épen a dolog sora az, a mihez én jelenleg szólani aka-
rok, mert ebből fog kitűnni: vájjon oly igen nyakunkra 
nőtt-e már a tisztújítás, hogy ugyancsak sietnünk kell vele. 

Ugy látszik, a tisztújítás eszméje napjainkban is in-
kább divat — mint korszerű; de hogy majdan korszerű is 
leend, egyházi ügyeink fejlődési processusa hozandja ma-
gával. Miért hallgatott el s maradt egy-két egyházmegye 
avult lapjain homályba merülve a tiszt- vagyis inkább espe-
resujilás eszméje a XVII. század utolsó felében? Mert ak-
kor még nem volt időszerű. Inkább csak egy-két esperes 
fennhéjázásának s önkényes eljárásának korlátozására, 
mint az ügy érdemében jött indítványba s határozatba. Az 
akkor uralkodott episcopalis, vagy consistorialis rendszer 



nőm az a föld volt, melyben a tiszlujitás magva kikelhetett 
s fölnevekedhetett volna. Akkor még a vila'gi elem nem 
szerepeit az egyház belügyei vezetésében, s megelégedett 
az egyház és szolgái védésének dicsőségével, ugy hogy 
Debreceni Ember Pál szerint panaszul hozatott föl, hogya 
világiak nem vesznek részt a zsinatokban. 

Később a bodrog-kereszturi zsinaton nagyot fordult 
a doloűf. A világi elem oly modorban s erővel lépett föl, 
mely az egyháziakban nem kevés aggodalmat szült, s mint 
később kitűnt, nem ok nélkül; mert folytonos kitartással s 
kültekintélye befolyásával patronusi s védnöki érdeme di-
jaűl az egyházban túlsúlyt követelt és nyert, mint a budai 
zsinat kora eléggé mutatja. Mit keresett volna ez időben a 
tisztújítás eszméje? s ha fölmerült volna is, helyes időben 
történendett-e ? Sok idő folyt le ezután, a zártkörű s aj-
tónállókkal őrzött consistoriumok áldástalan ideje, melyből 
a közrendű lelkészekkel együtt — kiknek zsinatokon meg-
jelenése azelőtt büntetés alatt is parancsoltatott — a nyil-
vánosság éltető szelleme is kizáratott. Dicstelen s meddő 
idő volt ez, melynek kopár téréin nagy ritkán találunk egy-
házunk életfáján gyönyörködtető virágokat, s még kevésbbé 
tápláló gyümölcsöket. Ekkor az egyház belélete tétlen nyu-
galmát semmi egyéb nem zavarta, mint a folytonosan ván-
dorló lelkészek csekélyszerü pogyászaikat szállító szeke-
rek zörgése, anélkül, hogy a t. Dobos ur által említett ka-
rosszékben, a mi bizony nem sok helyt találkozott, kipi-
henhették volna magukat. 

Csak e század második negyedében kezdett egyhá-
zunk biztosabb reményre jogosító életjelt adni. Megindul-
tak az egyházi lapok s hasábjain fölelevenült, némi vita — 
s mindenesetre komolyabb és a dolog érdemébe vágó szó 
tárgyává lett a tisztújítás eszméje is. Ismét korán! Meg 
hibázott valami, a minek elébb jöni kellett. A n é p k é p -
v i s e l e t . Ime most már ez is megvan. De bele élte-e 
már népünk magát e rendszerbe? megbarátkozott- e vele ? 
s fölfogta-e tisztán fogalmát s horderejét? Valóban, ha lát-
juk, hogy egy helyt mily közönynyel fogadta a nép, alig ér-
deklődve saját elöljárói választása iránt, s meghív® bár 
meg nem jelent e.-megyei képviselő gyűléseinken; máshelyt 
ferdén fogva föl az eszmét, merőben uj s a régieknél kép-
telenebb emberekkel tölté meg presbyteriumát, ugy okos-
kodva, hogy ha a régiek jók s alkalmasok volnának, nem 
rendeltek volna uj választást. Ezeket látva, az imént fölve-
tett kérdésekre tagadólag kell felelnünk. Helyén volna-e 
tehát most rögtön egyházmegyei és egyházkerületi tisztújí-
tásra való fölhívással lepni meg a még magái tájékozni 
nem tudó népet ? 

Tovább menve, bátor vagyok kérdeni: A k é p v i -
s e l e t i e l v ú g y v a n - e k e r e s z t ü l v í v e e g y h á -
z u n k b a n , m i n t a n n a k u t ó v é g r e i s k e r e s z t ü l 
k e l l v i t e t n i ? Az egyes egyházakban szerveztetett-e 
egy az egyház népességének megfelelő képviseleti testület, 
melynek teendője volna az egyház vagyona fölötti őrkö-
dés, annak célszerű kezelése körüli intézkedés, a köz szük-
ségeknek megfelelő jövedelmi forrásokról gondoskodás 
stb. Míg a presbyterium inkább kormányzó testület, ha tet-

szik, törvényszék, vagy consistorium, mely elé tartoznék a 
fegyelem gyakorlása, az egyházban fölmerülő ügyes-bajos 
dolgok, perek, versenygések stb. elintézése, mig most mind 
ez a legnagyobb egyházakban is néhány személyből álló 
presbyteriumra van bizva. — Igy szinte az egyházmegyei 
és kerületi gyűlésekre nézve külön vannak-e választva a 
közigazgatási és bírósági tisztek? Helyes-e hogy ugyan-
azon testület vitázik egyház és lelkész vagy tanitó — egy-
házak és egyházmegyék közt támadt peres ügyekben? ho-
lott ezek nem képviseleti gyűlés, de igenis törvényszéki 
vagy consistoriumi (az elnevezésen ne akadjunk föl) testü-
let elébe tartoznak, s az ujabb időkben nem merültek-e föl 
gyűléseinkben e miatt kellemetlen viták és súrlódások, ver-
senygve a lolölt, hogy bizonyos ügyekben kiknek van jo-
guk szavazni? Kellő arányban vannak-e az egyes egyhá-
zak egyházmegyei gyűléseinken, és az egyházmegyék e. 
kerületi gyűléseken képviselve? Tudjuk, hogy a képvise-
leti elv nincs e szerint még eddig keresztülvíve. Mig pe-
dig nincs, addig nézetem szerint a tisztújítás időelötti. 

A tisztán képviseleti gyűlés már természeténél fogva 
mozgékony, választhatja, ha tetszik, ülésről ülésre elnökét 
s jegyzőit, mint a skótoknál szokás, ámbár a magyarhoni 
ref. egyház történelmi fejlődése elüt a skótokétól, s nem hi-
szem, hogy nálunk oly könnyen félretehetök volnának az 
esperesek és superintendensek, vagy hogy ez helyes és üd-
vös dolog is volna nálunk; mig a törvényszéki vagy szoro-
sabb consistoriuim lesiulut már természeténél fogva oly 
állandóbb s csak huzamosb időközökben újítható. Söt jeles 
államférfiak a birói függetlenség megóvása végett állandó 
törvényeket kívánnak. — Uraim! a mostani rendszernél 
fogva egyházi hivatalnokaink bírák is. 

Íme egy Entwurfista ! — gondolja talán valaki a kö-
zelebb mondottakra. — De részemről nálam a birói és köz-
igazgatási tisztek különválasztásának szüksége már régi 
gyűléseinken nyert folytonos tapasztalat által szülemlett 
meggyőződés, melyet elősegített az 1835-dik évben kiadott 
rajna-westfaliai egyházi rendszer tanulmányozása is, s 
mely után készült bizonyosan az osztrák Entwurf is. 

A jelenkor feladata tehát, nézetem szerint a képvise-
leti elvet az egyes egyházakban ugy, mint a megyékben 
és kerületeken kellőleg keresztülvinni, népünket vele meg-
barátkoztatni, fogalmait tisztítani; majd eljö ideje a logicai 
egymásután törvénye szerint a tisztujitásnak is, és akkor 
lesz helyén, mert történelmi adat, hogy a legjobb, legcél-
szerűbb eszme is, ha kivitele nem kellő időben történik 
inkább kárt, mint hasznot szül az emberiségnek. Akkor 
— hiszem — kevésbbé aggaszthat, ha talán most némelye-
ket aggaszt is a gondolat, hogy az egyházi tisztújítás az 
úgynevezett papmarasztásra vezetend. Van-e ily fogalom-
zavar s minő terjedelemben népünknél vagy egyeseknél ? 
nem tudom, de hajlandó vagyok hinni, hogy ez egy részről 
talán alaptalan félelem, másrészről némi irigység vagy gyü-
löleti szenvedély kifolyása nem lehet, mert a lelkészi állás 
s egyházi hivatalok lényegesen különböznek, s e kettőt 
összezavarni szánandó eltévelyedés volna. 

A lelkészségre való készület nem egy két évet, ha-



nem eleiünk legszebb korát s csaknem fele részét, s lelkünk 
minden erejét veszi igénybe. Nem fognának-e a legszebb 
erők s tehetségek a fáradalmas hosszú készület által 

visszariasztatni az állomás ingatagsága miatt? A régibb 
időkben is — a papmarasztás áldástalan korában — azon 
korban, midőn a polgári megyei hivatalok még a nemesség 
monopoliuma volt, hány jeles tehetség fordult el más jöve-

delmesb s bi ztosb pályához, hol az erő, ügyesség s buz-
galom megfelelőbb jóllétet s becsülést biztosított? Es ma. 
midőn a század szinvonalazó s egyenlősítő szelleme meg-
nyitá a legfőbb hivatalok sorompóit az erő, képesség és 
szorgalom előtt, midőn ipar, kereskedelem és tudomány 

annyi utat nyit a tisztességes életre, sőt jóllétre, becsület 
és befolyásra, ma idegenitsük el a jobb erőket a lelkészi 
állomástól, annak isméti megingatása által? Ez önmegron-

tás s erkölcsi öngyilkosság volna. Ezt csak azok akarnák 
tenni, kiknek mindegy, siilyedésben vagy virágzásban van-e 
a vallás. S ha itt-ott elvétve találkoznának is ilyenek, de a 
jobb rész, kiknek az egyház virágzása s emelkedése szí-
vükön fekszik, semmi esetre sem hagyhatnak visszasülyed-
ni az egyházat. Jól esik hinnem, hogy egy második budai 
zsinat, mely a lelkészt egyetemes egyházi állásából, — a 
melyre öt a testületi közvizsga és ünnepélyes fölavatás 

emelik, — az egyes egyházak szolgájává s evangéliom-
szerüségéből követköztetve puszta hivatalnokká alacso-
nyitá, ma már nem lehetséges. „Ne aggódjunk azért sze-
relmes atyámfiai! a mai tisztultabb vallásos nézet, józanabb 
s méltányosabb fölfogás nem engedheti a lelkészi állomást 
többé vándor élet színpadává sülyedni, nem, még a tisztújí-
tás korszakában sem!!" 

Hadd jőjön azért a minek jöni kell és ez bizonyo-
san eljö annak idejében, ha mindjárt életföladatunkká nem 
teszszük is a solti e.-megye nt. esperesével a tisztújítás 
rögtönzött sürgetését, s ha nem tartjuk is azt oly panaceá-
nak, mely minden sebeinket meggyógyítja. Több kell még 
ahhoz, és alkalmasint erösebb és hatályosabb tényezők, 
mint a tisztújítás. 

És miért is kellene oly sebes hajtással futni a tiszt-
újítás kikötőjébe? Talán hivatalukban megöröködött, haln^ 
vagy lemondani nem tudó tehetetlen aggjaink élettelen 
suiylyal nehézkedtek egyházunkra, gátolólag hatva egy-
házi életünk üdvös haladására ? Ha végig nézek világi é s 

egyházij hivatalnokaink díszes során, alig valami kivétellel^ 
mindenütt életjavában levő, testben s lélekben erős férfiak-
ra esik tekintetem. Vagy talán ezek is tűlaggok már a tü-
relmetlen ifjú nemzedék előtt? Vigyázzunk barátim, ne-
hogy hirtelen elhasználjuk alkalmas embereinket, majdan a 
kevésbbé képesekre szorulandók. Nemcsak tüzes buzgóság 
s tevékeny erő, de higgadt kedély és huzamos tapasztalás 
által megtisztult életbölcseség is kellő tulajdonai az egy-
házi hivatalnoknak. 

Azért újra mondom, menjünk során a dolognak, fő-
leg ma, midőn drága hazánkban ugy is minden föld inog 
lábunk alatt, miért tennők ki kimélytelenül egyházunkat 
folytonos íngatagság és nyugtalanság hullámzásainak, me-

lyek talán itt-ott akaratunk ellen is, a rendes mederből 
idegen térre elkicsapnának. S i m o n J ó z s e f . 

-j-O^ 

ISKOLAÜGY. 

AZ EPERJESI EVANG. COLLEGIUM ISMÉT KIEGÉ-
SZÍTVE. 

,,Post varios easus, post tot discrimina rerum," végre, 
hála Istennek, tanárok és tanszakok ismét együtt vagyunk, 
— gymnasium, theologia s jus ismét egy egységes, teljes 
Coliegiumot képezünk! Tiz évig nélkülöztük a jogi tansza-
kot. Visszaállithatására a collegiumi párlfogóság már a 
mult isk. évben tett sikeres lépéseket. Folyó évi oct. 2-án 
meg is indult az egyes jogi tudományok előadása; de az 
egész tanszaknak ünnepélyes megnyitása s az ujonan vá-"" i 
lasztott fötanár, tek. G1 o s z Károly urnák felavatása oct. 
16. ment végbe diszes vendégkoszorú, számos pártfogók-

nak, a tanári karnak s a lycealis tanuló-ifjuságnak jelenlé-
tében. 

Tek. Fancsali Joób Vendel, collegiumi felügyelő úr, 
kinek főrésze s érdeme van a jogi tanszaknak újbóli meg-
alakításában, egy épen oly jeles szerkezetű, mint tartalom-
dús s megható beszédében elöadá a jogi tanszék viszon-
tagságait 1852-től mostanig; elösorolá továbbá az újból 
telt alapítványokat (lásd alább), kiemelve különösen sza-
bad Nyíregyháza városának 2000 o. é. frtnyi nemeslelkü 
alapítványát, melynek egy pergamentes oklevél kíséretében 
már kamatja is folyó isk. évre elolegezöleg megküldetett. 
Ezek után az uj tanárhoz irányozva beszédét, kiemelé en-
nek hozzánk is elhatott jó hirét-nevét, elméleti s gyakor-
lati képességét a jog mezején, belső hivatását a tanárságra 
és teljes készségét a bizalomteljesen felajánlott állomást el-
fogadni, öt körünkben szívélyesen üdvözlé s a Collégium 
díszét, valamint leendő hallgatóinak üdvét szivére köté. 
(Általános éljenzés!) Most a jelenlevő jogászokhoz for-
dulva, elevenen rajzolá nekik pályájuk szép és fontos vol-
tát, de egyszersmind azt is. a mit tőlök a jog és törvény 
teljesítendő komoly kötelesség gyanánt megkíván, jelesen 
e válságos időkben. Végre a pártfogóságnak hálás elisme-
rését nyilvánilá, megköszönve eddig tett áldozatait, s öt to-
vábbi buzgó részvétre híva fel, egyszersmind köszönetei 
mondva a megjelent díszes vendégkoszorúnak, kik közt a 
megye két alispánya, a helybeli törvényszékek számos tag-
jai, a kath. gymnásium igazgatója s tanári kara s a városi 
tanács részéről is több urak különösen említendők. 

Erre a fentisztelt uj tanár lépvén fel a cathedrára, 
mesterkéletlen, de őszinte s meleg szavakban köszöné meg 
a pártfogóságnak benne vetett bizodalmát, melynek tettel 
megfelelni s azt 'továbbra is kiérdemelni leend életének 
egyik főtörekvése. Azután néhány pillanatot vetve a histó-
riai múltba s az örvendetesb jelenbe, ecseteié a prot. ne-
velés s oktatás befolyását a haza java előmozdítására. Vé-
gül leendő tanait és tanmódszerét elemezé, megemlékezve 



a halhatatlan emlékű néhai Csupka András jogtanárról, mint 
az ö maga tanitójáról is, kinek nyomdokait követni feltett 
szándéka. 

A lelépő tanárt harsány éljenzés fogadá s még egy 
jogász-ifjúnak szónoklata üdvözlé; erre felállván, eloszlás 
végett a gyülekezet, mintegy véletlenből megzendült a 
Szózat hymnusa, melyből hatalmas karénekben két versfü-
zet mondatott el teljes ajtatossággal. Isten áldja jó mun-
kánknak további folyamát! 

Az eperjesi collegiumi ifjúság száma 186ya . Oct. vé-
gén : Theolog 32. Jogász 37. Felgymnásiumban 128. Al-
gymnásiumban 119. Összesen 316. 

AZ EPERJESI JOGTANSZÉK FENTARTÁSÁRA EDDIG 
BEJÖTT, VAGY BEJELENTETT ALAPÍTVÁNYOK ÉS 

ADOMÁNYOK KIMUTATÁSA. 

Szabad Nyíregyháza városa alapit 2000 ftot. o. é. '*) 
Mélt. Zsedényi Eduárd egyh.-ker. felügyelő ur 1000 ftot. 
Tek. Tahy Albert ur 200 ft. Tek. Dessewfly Albert 
ur 200 ft. Tek. Meliorisz Aurél ur 100 ft. Tek. Alemann 
Ferenc ur 100 ft. Tek. Czitó Dániel ur Kassán 100 ft. 
Dobsina bányavárosa 163 ft. Nagy-Rőce városa 50 ft. Tek. 
Terszky Károly ur 20 ft. Tek. Újházi József ur 200 ft. Tek. 
Meliorisz Gergely ur 100 ft. Tek. Kubinyi Albert ur 100 ft. 
Tek. Tahy István ur 100 ft. Főt. Máday Károly superint. 
ur 40 ft. A gölnici evang. egyház 100 ft. Dr. Fleischer 
Frigyes ur 40 ft. Tek. Fröhlich Károly ur 20 ft. T. T. id+ 
Moll József, ifj. Moll József, Halyko Mihály, Hajdú Lajos, 
Hlavács Hermann, Stark János, Maiéter Vilmos, Koch La-
jos, Megay Gejza, Czitó József urak, mindegyik tiz-tiz ftot. 
T. Gosznovitz Vilmos 50 ft. Heumann Ferenc, Quirsfeld 
Károly, Glósz Ernő, Maurer Frigyes urak öt-öt ftot. Lehr-
ner János ur 4 ftot. Hensch Sebő 2 ft. Repászky József 
urak 1 ftot. a. é. Összesen eddig 4811 ft. a. é. (Szétküldött 
számos ívek még visza nem érkeztek.) 

É v i a d o m á n y o k b a n a l á í r a t t a k : 

Tek. Ujházy Albert 50 ft. Tek. Péchy Tamás 20 ft. 
Tek. Cornidesz Lajos 6 ft. Tek. Rózman János 4 ft. Tek. 
Halyko Mihály 5 ft. Tek. Turczer Sámuel 2 ft. Tek. Jóob 
Vendel 10 ft. Tek. Kapcsa György 5 ft. Fleischer és Megay 
5 ft. Tek. Glück Móritz 5 ft. Tek. Schirger Tóbiás 3 ft. 
Muncsko József urak állal 2 ft. 

Összesen eddig 117 ft. a. é. 
F o r r ó h á l a n y i l v á n i t á s a m e l l e t t k ö z l i a 

c o l l é g , i g a z g a t ó s á g. 

*) Az alapító oklevél szövegét, mint köztudomásra több te-
kintetben igen is érdemest, ezennel ide igtatjuk. 

M Á S O L A T . 

Mi szabad Nyíregyháza városa közönsége ezennel 
megismerjük és ünnepélyesen kijelentjük, hogy mi a tudo-
mányosság terjesztésénél ugy a haza, mint különösen váro-
sunk előtt is hervadatlan koszorút érdemelt, de anyagilag 
valóban evangyéliomi szegénységben sinylő, általunk nagy-
rabecsült eperjesi ág. ev. főiskola részére, jelen levelünk 
rendiben negyvenöt-forintos pénzláb szerint 2000 azaz két 
ezer osztrák értékű forintnyi alapítványt teszünk, azon ha-
tározott akarattal: miszerint ezen alapítványnak 5% ka-
matú jövedelmezése állal a legközelebb lefolyt időszak 
mostoha viszonyai között közfájdalomra megszűnt ottani 
jogi-tanszék visszaállítása és időnkénti részletes fentar-
tása elösegittessék. 

Egyetemlegesen kötelezzük magunkat es városunkat, 
ugyanezen városnak minden vagyonait szabad választás 
alá sommás szóbeli per súlya alatt kitűzvén : hogy ezen 
alapítványi tökének 100 azaz egyszáz forintot tevő éven-
kénti 5% kamatait jelen város pénztára által e folyó évi 
sept. 1. napjától kezdve, mindenik év sept. hava 1. napjára 
a tisztelt főiskola pénztárába esztendőről esztendőre ponto-
san és elölegezöleg befizettetjük. 

Es ezen fizetéseket városunk mind addig teljesitendi, 
mig a nemzet, magasztos kötelességéhez híven, a haza 
minden iskolai intézeteinek méltó ellátásáról, s ezek között 
különösen a protestáns iskolákról is országgytilésileg gon-
doskodni nem fog; mely országos gondoskodás esetében 
jelen alapítvány mint feleslegessé váló, önmagától megszű-
nik. illetőleg az alapitványozó város javára visszaháruland. 

Kikötjük ezen alapítványi tökére nézve, hogy ezt le-
iizetés végett felmondani kizárólagosan csak az alapitvá-
nyozó városnak álland jogában. 

Magára az évenkénti egyszáz forint kamatjárandó-
ságra nézve pedig megjegyezzük, hogy ez egyedül és ki-
zárólag csak az előbb tisztelt eperjesi collegiuinnál vissza-
állítandó hazai köz- es magánjog tanszékének elősegíté-
sére szolgáljon, s egyéb célokra sem a különben mélyen 
tisztelt magas kormány, sem pedig senkinek másnak ren-
deletéből fordítható soha ne legyen. Miről is ezen alapít-
vány-levelünket, a tiszelt főiskolának üdvöt kívánva, köz-
akarattal és hazaíiui örömteljes érzelemmel kiadtuk. Nyír-
egyházán az 1861-ik évi aug. 22-én tartott községi képvi-
seleti közgyűlésünkben. 

Nyíregyháza városa közönsége s nevében Mesko Sá-
muel polgármester m. k. Majerszky Lajos főbíró m. k. 

Enyingi Lajos főkapitány m. k., Kralovánszky András 
m. k., Bodnár István m. k. tanácsnok, Steiger Alajos ta-
nácsnok m. k., Grenerezi Andor tanácsnok m. k., Galánü'y 
Dániel számvevő m. k., Jurányi Hugó első aljegyző m. k., 
Bartha Sámuel házi pénztárnok m. k., Kralovanszky Mór 
tiszti ügyész m. k. 

Krajnyák György városi eskiitt m. k., Homolay László 
levéltárnok m. k., Marko József tiszteletbeli tanácsnok m. 
k., Hrabár István községi választmányi tag m. k., Benczúr 
Miklós képviseleti tag m. k., Hönsch Ede képviseleti tag m. 



k., Jármy Menyhért képviseleti tag m. k., Suták Antal kép-
viseleti tag m. k., Marföldy Mihály képviseleti tag m. k., 
Noszak József képviseleti tag in. k., Sexti József képvise-
leti tag m. k., Palotai Sámuel képviseleti tag m. k., Szénfy 
Gyula képviseleti tag m. k., Lehoczky Pál képviseleti tag 
m. k., Barzo András képviseleti tag m. k., Sztruhár Károly 
képviseleti tag m. k., Matthaeidesz Gusztáv képviseleti tag 
Nikelszky Mátyás képviseleti tag m. k., Kovács János kép-
viseleti tag m. k., Pálicz András k. t., Csengeri Sámuel 
képviseleti tag m. k., Hankószky János képviseleti tag m. 
k., Bukovinszky András képviseleti tag in. k., Kömives Ká-
roly bizottmányi tag m. k., Garay János szarvasi képvise-
leti tag m. k., Oláh Ferenc képviseleti tag m. k., Reinecke 
Ágoston képviseleti tag m. k. 

Dómján Soma tanácsnok m. k., Bartholomeidesz Já-
nos képviseleti tag m. k., Nagy Sámuel képviseleti tag m. 
k., Sípos András képviseleti tag m. k., Szalánczi Pál kép-
viseleti tag m. k. Nikelszky Sámuel képviseleti tag m. k., 
Kovács András képviseleti tag m. k., Morauszki János kép-
viseleti tag m. k., Szamueli Baruch képviseleti tag m. k., 
ifjabb Kovács Mihály képviseleti tag m. k., kiadta Riszdor-
fer János főjegyző m. k. (p. h.) 

Másolat hiteléül Nyíregyházán, sept. 21-én 1861. 
R i s z d o r f e r Jánojls, 

főjegyző. 

A DUNAMELLÉKI HELV. HITV. EGYHÁZKERÜLETI 
TANÜGYI BIZOTTMÁNY JELENTÉSE. 

Főtiszteletü egyházkerületi közgyűlés ! 
Folyó évi május 29-én tartott egyházkerületi közgyű-

lés jegyzökönyve 20. pontja 6. száma alatt kelt végzésénél 
fogva az egyházkerületi tanügyi bizottmány a felsőbb tan-
intézeteinket illető iskolai rend és fegyelem fentartására 
szolgáló szabályok és törvények készítésére lévén uta-
sítva ; megbízatásunkhoz képest munkálatainkat a követ-
kezőkben van szerencsénk tisztelettel előterjeszteni : 

A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület kebelében 
létező közép és fensöbb tanintézetek szervezete. 

I. T a n r e n d s z e r . 

A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület közép és 
fensöbb tanintézetei tanrendszere egy. kerületi végzések-
nél fogva már régebben meg lévén állapítva; ezen tanrend-
szerre itt csak hivatkozunk. 

II. F e l ü g y e l e t , i g a z g a t á s é s r e n d t a r t á s . 
A) Egyházi kerületi főfelügyelet és igazgatás. 
1. §. A helvét hitvallásu iskolák feletti föfelügyelés 

joga és tiszte az 179°/,-ik 26. t. cz. szerint a főtiszt, egy-
házkerületet illeti. 

2. §. Az egyházkerület az iskolák feletti főfelügye-
letet gyakorolja a superintendens és a főgondnok által; 
kiknek hivatalukkal járó elfoglaltatásuk tekintetéből az egy-
házkerületi közgyűlés az iskolai ügyek intézésére állandó 
tanügyi bizottságot nevez ki. 

3. §. E tanügyi bizottság áll a superintendens és fő-
gondnokból, mint a bizottság rendes elnökeiből, közép és 
felsőbb tanintézetekkel biró egyházvidékek esperesei és 
segédgondnokaiból, mint azon iskolák hivatal szerinti fel-
ügyelőiből : az intézetek helyiségeire való tekintettel vá-
lasztott közép és fensöbb iskolák tanáraiból; és ezeken ki-
vül az egyházkerületi közgyűlés által e végre kinevezett 
tagokból. 

4. §. Az egyházkerületi tanügyi bizottság- hatásköre. 
1. Az iskolai székről a tanulók által fellebbezett fe-

gyelmi ügyekben a legfelsőbb törvényszék. 
2. Az egyházkerületi közgyűléseket megelőzőleg, — 

ha n szükség kívánja, időközben is, — gyűlést tart. Gondja 
van arra, hogy az egyházkerület által megállapított s elfo-
gadott tanrendszer, igazgatási és rendtartási szabályok, fe-
gyelmi törvények, általában az iskolát illető egyházkerü-
leti mindennemű intézkedések, az egész kerületben pon-
tosan foganatosíttassanak, a szerzett tapasztalatok alapján 
folytonosan tökéíetesittessenek, a mutatkozó hiányok cél-
szerű javítások, pótlások végett az egyházkerületi közgyű-
lés elébe fölterjesztessenek. 

3. Az alsóbb és felsőbb intézetekről az egyházkerü-
leti közgyűléshez beküldött jelentéseket megvizsgálja és 
azok rövid tartalmát véleménye kíséretében a közgyűlés-
nek bemutatja. 

4. Az egyházkerületi iskolákba bevett kézi-köny-
vekről és kéziratokról hiteles tudomást szerez ; az iskolába 
bevételre ajánlott uj kézi-könyveket elfogadja s bírálat vé-
gett szakférfiaknak kiadja, s az iskolai könyvekről ilyen 
módon szerzett tapasztalatait az egyházkerületi közgyű-
léssel közli. 

5. Az iskolai nyilvános vizsgálatokon, elnöki intéz-
kedés folytán megbízott tagjai által megjelenik s azok ered-
ményéről az egyházkerületi közgyűlésre jelentést tesz. 

B) Helyi felügyelet, igazgatás és rendtartás, 

1. Az i s k o l a i s z é k , 

1. §. Az iskolai szék áll a tanintézet összes tanárai-
ból, az iskolát alapító és fentartó egyháztestület e végre 
megbízott ugyanannyi tagjaiból. Elnökei az intézetet ala-
pító és fenntartó testület elnökei. 

2. §. Az iskolai szék hatásköre : 
1. Hatósága alá tartoznak, a tanári kartól, annak ha-

táskörét haladó s annálfogva ide fellebbezett fegyelmi ese-
teken kivül a tanintézet belkormányzatát illető minden kér-
dések. 

2. Felügyel, hogy az egyházkerület által megállapí-
tott tanrendszer, valamint az iskolai ügyekre tartozó min-
den felsőbb végzések, a hatósága alatt álló intézetekben 
foganatosíttassanak. 

3. Köteles a felügyelete alatt álló tanintézetek nyil-
vános vizsgálatain megjelenni, a növendékek előmenetelét 
megbírálni, s ebbeli tapasztalatáról egyrészről az intézetet 
alapító s fentartó egyházi testületnek, másrészről az egy. 
kerületi közgyűlésnek jelentést tenni. 

4. A tanárok választása, a tandijak megállapítása, a 



tanári évdíjak kiszolgáltatása, az iskolai épületek s bátorok 
stb. rendben tartása iránt, az intézet-alapitó s fentartó egy-
házi testület elébe terjesztés végett javaslatokat készit; 
ezen ügyek elintézése ugyis a nevezett testületet illetvén. 

5. Iskolaigazgatót választ. 
6. Az iskolaigazgatót a befolyt tanpénzek, valamint 

a gyűjtemények, tanszerek, könyvtár stb effélékről meg-
számoltatja és számadása alól évenkint felmenti. 

2. A t a n á r i s z é k . 

3. §. A tanári szék áll az összes tanári karból, elnöke 
az igazgató. Munkálkodásáért az iskolai széknek felelős. 

4. §. A tanári szék hatásköre : 
1. Közegyetértéssel és buzgalommal fordítja minden 

erejét az intézet, az intézet szellemi és erkölcsi élete kifej-
tésére : együvé ható közszellem szerint vezeti a tanítást, 
terjeszti a tanulás iránti kedvet; közös erővel őrzi s tartja 
fen és gyarapítja az intézetbe.n a jó erkölcsöket, melyczél-
ból minden alkalmat felhasznál a növendékek egyenkénti 
megismerésére. Az év folytán gyakran összeül köztanács-
kozásra. 

2. Az intézet növendékei felett azon esetekben, me-
lyekben elutasítás nem forog fen, ítéletet hoz. 

3. A tanulókat az iskolai év kezdetén az intézetbe 
felveszi, s ez alkalommal a növendék képességét megis-
merni törekszik. 

4. A magán tanulókat, — ha ilyenek jelentkeznek, 
együtt vizsgálja meg. 

5. Az iskola növendékeit félév végével osztályozza. 
6. A közvizsgálatok megtartásáról intézkedik, s azo-

kon testületileg megjelenik. 
7. A jó tanulókat jótéteményekre érdemeseknek itéli. 
8. Az osztályát sikerrel bevégzett tanulót felebb vi-

szi. a hanyag tanulót osztálya ismétlésére utasítja. 

3. A z i f f a z g - a t ó . 

5. §. Az igazgató hatásköre : 
1. Az iskola szellemi és erkölcsi ügyeit vezérli. A 

tanárok ebbeli minden működését egy közös célra irá-
nyozza; közöttök az egyetértés és összehatás szellemét ki-
fejti. ébren tartja. 

2. A nevelés fontosabb elveit, a tanítás módszerét 
a tanári kar közreműködésével megállapítja, s mindenképen 
oda törekszik, hogy mind az erkölcsi, mind a szellemi ne-
velésben, mind az oktatásban a kellő öszhangzal meg-
legyen. 

Ö. A leckerendet a fensöbb helyen meghatározott 
tanterv értelmében az iskolai év kezdetén, a tanári kar kö-
zös tanácskozása utján, — elkészíti s végrehajtása felett 
őrködik. 

4. A hatása körébe tartózó vétségek felett bírás-
kodik. 

5. A szükséghez képest a tanári széket összehívja; 
az illetékes egyházi felsöbbségtől hozzáérkezett rendele-
teket a tanári székkel közli; a tanári kar kívánatait, javas-

latait az iskolai székhez felterjeszti; a tanári kar határoza-
tait végrehajtja. 

6. Az anya- és névkönyveket vezeti, a bizonyítványo-
kat megpecsétli és kiadja. A beirási tan- és bizonyítvány-
dijakat beszedi, s azokról az iskolai széknek számol. 

7. Ünnepélyek és isteni tisztelet alkalmával a tanuló-
kat egy vagy több tanár vezetése alatt kirendeli. 

8. Tanártársa betegsége vagy akadályoztatása eseté-
ben tanítási órái betöltéséről gondoskodik. 

9. Az intézet pecsétnyomóját, gyűjteményeit, könyv-
tárát stb. az illető tanár segítségével őrzi, gyarapítja s 
azokról számol. 

4. A t a n á r. 
6. §. A tanár hatásköre. 
1. Az iskola egyes és összes növendékei erkölcsére 

felügyel, azok szellemi és erkölcsi nevelését tanártársaival 
közösen előmozdítja; a növendék felett, kiszabott körében 
bíráskodik. 

2. A vezetésére bizott osztályt vagy osztályokat az 
iskolai törvények értelmében vezérli; a magára vállalt tár-
gyakat a meghatározott terjedelem és tanmódszer szerint 
lelkiismeretesen tanítja. 

8. A növendékek apróbb kihágásait, rövid uton, maga 
elintézi, a nagyobb vétségeket azonban az igazgató, illető-
leg az iskolaszék Ítélete alá bocsátja. 

4. Ha foglalatosságában betegség vagy valamely el-
hárithatlan akadály tartóztatja, azt az igazgatónál be-
jelenti. 

5. Távollevő tanártársa helyét, az igazgató intézkedése 
folytán a méltányosság határáig üres óráiban betölti. 

5. A t a n u l ó t i l l e t ő r e n d t a r t á s . 
7. §. A gymnasiurn első osztályába minden olyan 

tanuló, ki az elemi iskola IV osztálya tanulmányait, azok 
között a magyar nyelvtant, jól végezte, felvétetik. 

8. §. A gymnasiurn többi osztályaiba belépni kivánó 
tanuló előmutatott bizonyítványa szerint vétetik fel. Ha 
azonban bizonyítványából kétes sikerű előmenetel tűnik ki, 
vizsgálat alá vetendő, valamint vizsgálat alá bocsátandó 
rendes iskolai bizonyítvány nélkül belépni kivánó magán 
tanuló is, és mindkét esetben a vizsgálat eredménye szerint 
usztályzandó. 

9. §. A gymnasiurn bevégeztével a bölcsészeti tanfo-
lyamra átmenő tanuló az academiai tanárok előtt fölvételi 
szigorlatot köteles kiállani. 

10. §. Egyik iskolából a másikba átmenő tanulót bi-
zonyítvány nélkül felvenni nem szabad; az osztályok átug-
rása is határozottan tiltatik. 

11. §. Időközben valakit rendes tanulóul fölfogadni 
csak azon esetben lehet, ha azon osztály tanulmányaiban, 
melybe belépni kíván, kellő készültséget tanúsít. 

12. §. Szaktanulók a tanitókar különös engedelmével 
vétetnek fel. 

13. §. Valamely iskolából kitiltott tanuló egy másik 
intézetbe csak az egyházkerületi tanügyi bizottmány el-
nökségétől nyert engedély folytán vétethetik föl. 



III. F e g y e l e m . 

A) Fegyelem-gyakorlat. 

1. §. Az iskola nemcsak tanitó, hanem nevelő intézet 
is ; ennélfogva a tudományos képzés mellett az iskola nö-
vendékeit jó crkölcsüekké is kell képezni. A bizalomra 
gerjesztés, a jó példaadás, oktatás, mind hatályos eszközei 
ugyan a jó erkölcsrei vezérlésnek; de ezek a kitűzött cél 
elérésére nem mindenkorievén elegendők, az ifjai indulatok 
fékezésére s az iskolai rend fentartására írott törvényekre 
s van szükség. 

2. §. Az iskolai törvényeket az egyházkerületi köz-
gyűlés alkotja; a törvénynek érvényt az iskolai szék és a 
tanári kar szereznek. 

3. §. A fegyelmet az iskolában kisebb vétségek rend-
reigazitása és megfenyitésében az illető tanár gyakorolja. 
Nagyobb vétségekben, a midőn súlyosabb büntetést kell 
szabni s végrehajtani, az illető tanár és az igazgató együtt 
Ítélnek, s Ítéleteiket jegyzőkönyvbe vezetik. Oly kihágások 
esetében., melyek életbe vágó büntetéseket vonnak magok 
után, az iskolai szék határoz. 

4. §. A fegyelem gyakorlásában mind az egyes ta-
nárnak, mind az igazgatónak, mind a tanári széknek meg 
kell különböztetni a tanulás mulasztásából származott hibá-
kat az erkölcstelenségből eredöjjvétségektöl, amazokért szelí-
debben, ezekért szigorúbban kell büntetni. 

5. §. A fenyítés nemei következők : 
a) Megintés magánosan. 
b) Nyilvánosan történő emlékeztetés az adott in-

tésre. 
c) Megpirongatás magánosan. 
d) Megpirongatás nyilvánosan. 
e) A terem közepére való kiállítás. 
0 Az osztályban hátra, vagy különpadba ültetés. 
g) Fenmarasztás bezárás nélkül. 
h) Fenmarasztás bezárással egybekötve. 
i) Megszégyenítés, mely azonban meggyaláztatásba 

ne menjen át. 
k) Tanári szék elébe idézés s megrovás, avagy a kö-

rülmények szerinti megfenyités. 
1) Iskolai szék elébe idézés. 
m) Jótéteménytől való megfosztás. 
n) Börtönbe zárás. 
o) Vesszővel való fényités, előbb magánosan, azután 

az osztály előtt. 
p) Csendben, tanácsolólag való elutasítás. 
<|) Nyilvános kitiltás. 
6. §. Miután a növendékek között oly durva érzésű 

s kemény bánásmódhoz szoktatott tanulók is találtatnak, 
kiknek semminemű humánus fenyíték nem használ; miután 
a tapasztalás mutatja, hogy az elfásult érzésű gyermekekre 
a kényszerítő eszközök, különösen az azoktól való előleges 
félelem ritkán tévesztik el jó hatásukat; ezeknél fogva a 
vesszővel való fenyítés az iskolai fegyelem fentarthatására 
következő megszorításokkal meghagyatik: 

1. Hogy azt csak tetemesebb vétségekért, veszélyes 

erkölcsi romlottságokért, vagy ilyenek terjesztéseért, meg-
átalkodott korhelységekért, lehet alkalmazni. 

2) Hogy átalában az ilynemű büntetést bevárókra, 
legalább is a tanár az igazgató határozata utján lehet, 
szabni. 

7. §. Kitiltással az iskolai szék büntethet, következő 
esetekben: 

1) Ha valamely tanuló irányában, a tanintézetben 
alkalmazható javító eszközök siker nélkül ki vannak 
merítve. 

2) Ha valamely tanuló erkölcsi magaviselete által az 
egész közerkölcsiségét veszélyezteti. 

8. §. A kitiltás okait az elbocsájtott bizonyítványában 
világosan ki kell tenni. 

9. §. A kitiltást elhatározó indokolt Ítéletet az isko-
laiszék köteles az egyházkerületi tanügyi bizottság elnök-
ségéhez átteni. 

B) Fegyelmi törvények. 

„1) Gymnasiumi növendékeket illető fegyelmi tör-
vények." 
a) F ö l v é t e l t é s s z o r g a l o m s z a k k e z d e t é t i l -

l e t ő t ö r v é n y e k . 
1. §. A gymnasiumba belépni kívánó tanulónak köte-

lessége a szorgalomszakot megnyitó istenitisztelet előtt 
fölvételét biztosítani. Az intézet megnyitása után jelentkező 
tanuló fölvétele iránt az iskolai székhez köteles folyamodni. 

2. §. A tanintézet régibb növendékei az igazgatóság 
által kihirdetett szorgalomszak kezdetén kötelesek magokat 
bejelenteni s az iskolát megnyitó istentiszteleten jelen 
lenni. 

3. §. Ha a tanintézet régibb növendéke az iskola 
ünnepélyes megnyitásán, helyes ok nélkül, meg nem jele-
nik, felvétetése iránt az iskolaiszékhez kell folyamodnia, s 
felvétetése esetében a beirásdijt újból megfizetnie. 
B) V a 11 á s t e r k ö l c s ö t é s i l l e m e t t á r g y a z ó 

t ö r v é n y e k . 
4. §. Köteles a tanuló beszédében, tetteiben és egész 

magaviseletében, jó erkölcsiséget, vallásosságot és illedel-
met tanúsítani. — Kerülnie kell minden szót, mely által a 
vallást, illemet sértené, a milyenek a káromkodás, aljas be-
szédek, ezeknek a falakra való irkálása és botrányos képek 
rajzolása. 

Ki ezek ellen vét, vétsége fokozatához képest meg-
dorgálással, testi büntetéssel, nem javulás esetében az is-
kolából való elküldéssel büntettetik. 

5. §. A szorgalomszak ideje alatt köteles minden ta-
nuló a vasárnapi s innepi istentisztelet előtt az iskolában 
megjelenni, s onnan az illető tanár vezetése alatt rendben 
a templomba menni, s magát ott az isteni tisztelethez illő 
komolysággal kegyesen viselni, annak idejében uri sz ent 
vacsorával élni. 

A ki az isteni tiszteletet helyes ok nélkül elmulasztja, 
ugy büntettetik, mint az iskola mulasztó. — Ki a templom-
ban magát illetlenül viseli, első izben is szigorúan megfe-
nyíttetik. 



6. §. A más hitfelekezeliiek vallása és vallásos szer-
tartása irányában köteleztetik minden tanuló illedelmes tisz-
teletet tanusitani. — Ellenkezőleg- cselekvök súlyosabban 
fenyíttetnek. 

7. §. Az egyházi, világi, közelebbről az iskolai elöl-
járóság, általában az előkelőbbek és korosabbak iránt kö-
teles minden tanuló illő tisztelettel viseltetni. 

A tiszteletet meg nem adó tanuló a körülményekhez 
képest fog megbüntettetni. 

8. §. A tanuló tanárainak, mint legközelebbi elöljárói-
nak, egyszersmind pedig szüléi helyetteseinek, őszinte tisz-
telet, s engedelmességgel tartozik. 

Ki tanáraitól ezeket megtagadja, ha a figyelmeztetés 
nem használna, szigorú büntetést várhat magára, mely ki-
tiltásig emelkedhetik. — Kitiltással fog büntettetni az olyan 
tanuló is, ki a tanára vagy tanárai által reá szabott bünte-
tést kiállani nem akarja, mely vétsége bizonyítványában is 
ki fog tétetni. 

9. §. A tanulóknak, kik a tanintézetben mintegy test-
vérekké válnak, egymást becsülniük és szeretniök kell. — 
Nem szándékos snein roszakaratból ered tsérelmeketegymás-
iól rosz néven venniök : söt a szándékos megbántásokért bo-
szűt állniok, nem szabad. 

Iskolatársaikat szeretetlenül vagy durván megbántó 
növendékek a vétség minőségéhez képest fognak büntettetni. 

10. §. Tisztelet és engedelmességgel tartozik a ta-
nuló gondviselője vagy szállást és kosztot adó gazdája iránt 
is. — Ez ellen vétők szinte a körülmények szerint büntet-
tetnek. 

11. §. A tanulónak ruházatában s külső magavisele-
tében ügyelni kell a tisztaságra ésaz illedelemre, s kivált ha 
közhelyen megjelen, öltözete, járása s egész magavisele-
tében miveltségéröl tenni tanúbizonyságot. 

C) Tanulást illető törvények. 

12. §. Tanulónak fontos ok vagy legyözhetlen akadály 
nélkül egy tanórát sem szabad elmulasztani. — Mulasztási 
engedélyt, a hol osztály szerinti tanítás van, a tanártól, ahol 
a tanítás szakrend szerinti, az igazgatótól nyerhet. — Mu-
lasztási okát csak szüléi, vagy hiteles egyének Írásával iga-
zolhatja. 

A leczkemulasztás következőleg büntettetik : 
1. Első izbeni mulasztásért az illető tanár maga elébe 

idézi s magánosan vagy nyilvánosan megdorgálja. 
2. Másodízben az illető tanár magánosan vagy nyil-

vánosan megdorgálja, vagy az igazgatónál bejelenti. 
3. Harmadízben a tanuló tanárszék elé idéztetik, szi-

gorúan megfenyíttetik, egyúttal szüléi is tudósíttatnak. 
4. Negyedik izben még szigorúbb büntetés végett 

iskolai szék elébe állíttatik. 
5. Ötödik izben megveretik. 
6. Hatodik izben elutasittatik. 
A ki egyébiránt egyfolytában három vagy több órát 

mulaszt, mulasztása kétszeresen lesz beszámítva. 
A mnlasztás fokai félévenként számittatnak. 

13. §. A tanulónak az iskolában a kiszabott időben 
pontosan meg kell jelenni. 

Ki későn jelenik meg s ez által a tanítást zavarja, 
először egy negyed órától egy óráig tartó fenmarasztás, 
másodízben a szerda, szombat délutánja iskolában töltésé-
vel, végre még szigorúbb rendreutasitással fenyíttetik. 

14. §. A tanuló kötelessége minden tanszereit, köny-
veit, irományait rendben és tisztán tartani, az iskolában 
szükséges eszközöket mindenkor magával felvinni. — El-
lenkezőleg cselekvöket az illető tanár fokozatos intés és 
dorgálással, végre keményebb büntetéssel fogja illetni. 

15. §. A tanterem, mint olyan, szent, annak küszöbén 
minden tanuló levett főveggel lépjen be, ott helyére ülve, 
a tanárt csendesen várja. A megérkező tanár vagy bár-
mely belépő idegen előtt tiszteletét felállással nyilvánítsa, 
hasonlóul cselekedvén ha a tanár vagy az idegen eltávozik. 

16. §. A tanuló az iskolába tanulni járván, ott a ta-
nár oktatását a legnagyobb figyelemmel hallgassa; a taní-
tás idején a legkisebb csendzavarás is szorosan tiltatik. 

A csendzavaró, annálinkább a botránkoztató, ha a fi-
gyelmeztetés nem használna, további rendelkezésig a tan-
teremből kiküldetik, a tanítási óra után reá vétségéhez 
mért büntetés szabatik. 

17. §. A leczkék közötti szünetek alatt zajongani 
vagy helytelenkedni tilos. — Nem szabad a tantermet vagy 
az abban levő butorokat bepiszkolni, megrongálni. 

A lármázó, valamint a kártevő is, akár helyreállítása 
mellett, vétségéhez képest fog megbüntettetni. — Ha a 
kárnak ura nem akad, érette az egész osztály felelős, s azt 
megtéríteni köteles. 

18. A tanórák bevégzése után a tanulónak az isko-
lából illedelmesen el kell távozni s szállására haiamenni. 

19. §. Köteles minden tanuló az iskolai félév végén 
nyilvános vizsgálatot állani ki. Ki ezt igazolt alapos ok 
nélkül elmulasztja, az azon félévi tantárgyakból osztályza-
tot nem nyer, s ha előbb akar menni, a tanári kar előtt ma-
gán vizsgálatot kell tenni. 

Ki egy vagy két tantárgyban gyengének találtatik, 
utólagos vizsgálattétel által osztályzatát kijavíthatja. 

Ki több mint két tantárgyban találtatik gyengének, 
utólagos vizsgálatra nem bocsáttatik s osztálya ismétlésére 
utasittatik. 

d) S z á l l á s t , i s k o l á n k í v ü l i m a g a v i s e l e -
t e t s e g y é b v i s z o n y o k a t i l l e t ő t ö r v é n y e k . 

20. §. A tanulónak szállást fogadni csak tisztességes 
magán háznál s mindenkor az igazgató jóváhagyásával le-
het. Ugyan ezért minden tanuló szállását vagy annak új-
bóli változtatását az igazgatónál bejelenteni köteles. 

21. §. Vendégfogadók, vagy korcsmák és kávéhá-
zakba tanulónak járni—annál kevésbbé olyan helyeken szál-
lást tartani egyáltalában meg nem engedtetik. E szabály 
alól csak azon esetben lehet kivételt tenni, ha az ilyen he-
lyekre szüléikkel vagy gondviselőikkel mennek. 

Bármely erkölcsrontó helyeket látogató tanuló első 
izben megfenyíttetik; másodízben szülői tudósíttatnak; har-
madízben az iskolából kitiltatik. 

)( 



22. §. Az idő- és pénzrabló szerencsejátékok szoro-
san tiltatnak. 

23. §. A tanulónak dohányozni semmi szín alatt nem 
szabad. 

24. §. Nyilvános bálokba járni, vagy egymás közt 
táncvigalmakat rendezni tanulóknak tilos. 

25. §. A színházba mehetést a szülék vagy gondvise-
lők a szükséges felvigyázat alatt fiaik- vagy növendékeik-
nek megengedhetik; azonban a tanári kar e tekintetben 
tehet megszorításokat. 

26. §. Az utcákon vagy nyilvános helyeken való cso-
portozás, az ebből származható másokkali összeütközés 
szorosan tiltatik. Tiltatik az utcákon való késő esteli ok 
nélküli járkálás avagy kóborlás is. 

Ki ezen szabály ellen vét, vétségéből fejlett követ-
kezmények mértéke szerint büntettetik. 

27. §. A tanulóknak szüléik vagy gondviselőik tudta 
s beleegyezése nélkül pénzt vagy pénzt érőt kölcsönözni 
vagy ajándékozni, csereberét, adástvevést űzni nem szabad. 

Ki ilyeket elkövetni bátorkodik, tette szüléinek tudtul 
adatik s iskolailag megfenyíttetik. 

28. §. Az iskolai hivatalszolgát akármikor is, de ki-
vált hivatalos eljárásában megakadályozni, megbántani 
vagy kijátszani, súlyos büntetés terhe alatt tiltatik. 

2. Felsőbb tanulókat illető törvények. 

3. A tanitó-képezdét illető rendtartást és fegyelmi 
törvényeket jövő egyházkerületi közgyűlés elébe lesz sze-
rencsénk felterjeszteni. 

Mely tiszteletteljes előterjesztésünk mellett maradunk 
Pesten, october 30-án. A fötiszteletü egyházkerületi 

közgyűlésnek 
alázatos szolgái 

az egyházkerületi tanügyi bizottság. 
T ö r ö k P á l , 

nt. tanügyi bizottság elnöke. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

L a t i n n y e l v t a n . Kézikönyv gymnásiumi és realtanu-
lók számára. 1 folyam. Irta Gönczy Pál.Pest, 1861. Ára 40 kr. 
T a n m ó d s z e r e s v e z é r k ö n y v a latin nyelv tanítá-

sára. Készítette Gönczy Pál. Pest. 1862. Ára 70 kr. 

Mig egyfelől gyakori a panasz, hogy iskoláinkban 
aránytalanul sok idő fecséreltetvén a holt nyelvek tanítá-
sára, ifjaink az úgynevezett életrevaló tudományoknak 
igen csekély ismeretével hagyják el az iskolát: addig más-
felől a magasabb míveltség barátai azon sajnálkoznak, és 
valóban nem ok nélkül, hogy a classicus nyelvek alapos is-
merete mind ritkábbá válik közöttünk és alig találni ifjút, 
ki csak türhetöleg is tudna latinul vagy görögül és — a 

mi még szomorúbb, — a classicus nyelvek alapos tanul-
mányozásából folyó stylisticai ügyesség is oly gyér tiine-
ménynyé lelt, hogy a rövid ideig feltűnt alkotmányosság 
korszakában alig bírtunk embert találni az ifjabb ivadék 
közt, ki a tollat helyesen tudta volna forgatni. 

E szomorú tüneményből nem keveset kell ugyan ama 
szerencsétlen hazai viszonyokra róvnunk, melyek általában 
haladásunkat gátolván, különösen az ifjúság figyelmét a 
folytonos izgatottság által a jövendőre irányzandó törek-
vésektől elvonják ; de legtöbb kétségkívül annak tulajdoní-
tandó, hogy midőn az európai emberiség fokozott elöhala-
dásához képest a tudnivalók halmaza minden mívelt em-
berre nézve nagyban szaporodott, tanítóink nem iparkod-
tak a tantárgyak ügyes kezelése által a növendék észte-
hetségeinek harmonicus kifejlését telhetőleg elősegíteni, s 
többnyire szem elöl tévesztették, hogy a gymnasium fel-
adata nem pusztán a tantárgyak közlésében áll, hanem fő-
kép oda irányzódik, hogy azok segítségével a növendék 
esze a tanulásra fogékonynyá, tovább fejlésre ügyessé té-
tessék. 

Gymnasialis tanáraink a dolog könnyebb végét fog-
ván, tudományos előadásokat tartanak, praelegálnak, holott 
az észfejtés csak is fejtegető uton, vagy, a hol lehetséges, 
épen heuristicai uton eszközölhető. 

Sehol pedig nem tűnik fel e balfogás káros következ-
ménye világosabban, mint épen azon tantárgyak előadásá-
ban, melyek, mint a classikus nyelveké, kiválólag arra-
valók, hogy általuk a nevelés alaki céljai elősegítessenek. 

Gönczy ur jelen müve, ha az, mint várni lehet, iskolá-
inkban fölvétetik, a felhozott tekintetekben okvetlen kell, 
hogy nevezetes fordulatot idézzen elő. Kell, mondom, mert 
egyfelől kézikönyvének oekonomiája olyan, hogy a tanítót 
a megszokott schlendrián tanmóddal való felhagyásra 
kényszeríti, nem levén a munkában semmi, mit puszta 
praelegálás után felhagyhatna: másfelöl a vezérkönyv a 
genetico-analyticai módszer gyakorlatba vételéhez szüksé-
ges tudnivalókat oly világosan adja, és — hogy triviális ki-
fejezéssel éljek — a tanítónak ugy szájába rágja, hogy le-
hetetlen a csak félig is hivatott tanítónak kedvet nem nyer-
ni oly módszerrel való tanításhoz, mely a növendék lelki 
munkásságát folytonos gyakorlatban tartván, tanulási ked-
vét, tudvágyát folyvást éleszti, mig ellenben a szokásos 
tölcsérező tanmód tompit, a kedvet elöli. 

Hogy Gönczi ur a nyelvtani alakok tanítását mindjárt 
eleintén a mondatszerkezettel hozza kapcsolatba, sőt a ve-
zérkönyvben a szók helyes kimondásához szükséges pro-
sodiai tudnivalók után a tanítót mindenek előtt a mondat-
alkotással ismerteti meg: ez maga mutatja, mily utat tart 
követendőnek a nyelvanyag betanításában. —Ha C s á s z á -
ri L o s y P á l , kecskeméti professor az 1804-ben nyo-
matott vastag deák grammaticája előszavában azt kívánja, 
hogy csak „az Etymologiában, általjában a szóknak ter-
mészeti származásukra és különböző formáitatásukra fi-
gyelmetessé tétessék a tanuló; hogy a Nomenek és Verbu-
mok megismerése körül egyszersmind gondolkodni is ta-
nuljon" : Gönczi igen vékony grammatikája ugy van alkotva 



bogy abban a tanuló egyetlen egy lépést sem tehet eszmé-
lés és öngondolkoda's nélkül, ugy, hogy az egész nyelvta-
nítás folytonos észgyakorlattá válik. 

Röviden ismertetve: a k é z i k ö n y v nem egyéb, 
mint egy tanmódszeresen szerkesztett példa- és gyakorlat-
gyűjtemény ; valóságos holt anyag a vele bánni nem tudó 
vagy dolgozni nem szerető tanitó kezében, mig a képesített 
és hivatását kellön értő tanitó a tervszerüleg kiválogatott, 
az egyesről az egyetemesre felszálló, az ismeretlent min-
dig az ismerthez kapcsoló rendben összehordott mondato-
kon a nyelvben uralkodó törvényeket szemléltetvén s az 
ugy természetes uton kifejtett nyelvtani adatok felett esz-
méltetvén, a tanulót nemcsak oktatja, hanem, a mi fődolog, 
gondolkodási önmunkásságra, tevékenységre vezérli és 
eszét gyakorolialja. 

A v e z é r k ö n y v utmutatást ád, mikép kell a taní-
tónak eljárnia, hogy a kézikönyvben összehordott anyag 
életet nyerjen és a tanuló annak segítségével a kitűzött 
célt legbiztosabban és legsikeresebben elérje. 

Ennyi a két együvé tartozó kis munkáról általában. 
Részletes ismertetését akkorára hagyjuk, mikor a követ-
kező folyamok is kezünkben levén, annak teljessége és a 
részek egyarányusága felett bizton ítélhetünk. — Addig is 
fogadja a szerző a classicus nyelvek tanításában kétségkí-
vül korszakot képezendő müveért hálás köszönetünket. 

B. M. 

VA nemzeti viivelödés alapja.11 Irta Karcsanyéki G., Sze-
ged, Burger Zsigmond tulajdona. 1861. 8-ad rét, 244 lap. 

Nemzeti nevelés és közoktatás. 

[ (Vége) . 

Ki a tudományt csak olly maroknyi kis jószágnak tart-
ja, hogy annak teljes összegét egyes emberi agyvelöbe be-
férhetönek képzeli: annak szikrányi fogalmát sem bírja; ke-
vesebbé érti azt, mint a nép esze, melly azt tartja, hogy 
„szent Pál harmadik égben tanult; még sem mehetött min-
dennek végire." 

Bárcsak annyian értenék, a hányan könyv nélkül tud-
ják Verseghy F. szép verseit: ,,Nézd a bűzakaiászt, büsz-
kén emelődik az égnek — míg üres; és ha megért, földre 
konyítja fejét. Kérkedik éretlen kincsével az iskolagyermek, 

.míg a teljes eszű bölcs megalázza magát." —Nem ismétöl-
hetni eléggé az illyeseket napjaink széllel béliéit fudázói 
ellen, kik annyira fönnelgősködnek, mintha ők hajtanák a 
göncöl szekerét. —„Torkig tanultak, de fejőkbe semmi sem 
ment," jegyzi meg rólok a nép szava.— E fajta szesz saját-
lag nem honi termés: de, fájdalom, meghonosításán sokan 
bűzgólkodnak. — Ifjaink közé eléggé besziirenködött már. 

Néhány igen kényes ellenvetést hallunk idösbjeink ko-
moly ajkairól ez idétt gyakrabban hangzani a mai iíjuság el-
len. Annál kevésbbé hagyhatjuk érintetlenül: minél nyomaté-
kosabb észrevételen alapszik az, s így bizonyára igen is lé-
nyegbe vágó. Sokan szerfölött keveslik a mostani sokszo-
rosan költséges oktatásnak gyakorlati eredményét: ellen-

ben sokalják az ifjúság szabados viselködését, követelőskö-
dését, önhittségét. Szeretnének több valóságot, kevesebb 
látszatot, több alaposságot, kevesebb fönnhéjázást, — több 
komoly munkaszeretetet, kevesebb mulatozási szenvedélyt, 
— több bensőséget, kevesebb fitogtatást, több takarékossá-
got, kevesebb pazérlási hajlamot ste. tapasztalni ifjainkban. 
— Nem csupán a multak föltétlen dicséröi (laudatores tem-
poris actij : a „három lábra szorult" jó aggastyánok mon-
dogatják ezeket; elfogulatlan itéletü férfiaktól hallhatni sű-
rűen ez észrevételeket, — s talán 'nem ok nélkül. Jó lesz 
kissé fontolóra venni. 

Nem nehéz rájönnünk, mennyi rész esik e nem kissé 
megakasztó ellenvetésekből ide is oda is: mégis jobbára a 
közoktatás rovására méretik mindazon szertelenség, mellyet 
a higgadtabb gondolkodás és a jövő csiráira nagy okoknál 
fogva aggálylyal figyelő óvatosság méltán zokon vesz. 

Méltányos, hogy mindegyik rész vállalja magára a reá 
esőt s igyeközzék a hibát javítni. Kétségkívül igen sok függ 
a tanodai oktatástól: de nem minden. Ez okból szükség 
gyakran emlegetnünk, miképp a társas élet magán- és nyil-
vános viszonyai s intézményei olly annyira leronthatják még 
a legcélszerűbb oktatás eredményét is; mintha jégzápor ver-
né el a reinénydűs vetést. 

Ha az államnak különös érdekében áll a jövőre hatni: 
az ifjú nemzedék célszerű képeztetése kiváló gondjait 
igényli. E végett hatályos intézkedésökre van szüksége nem-
csak a tanodákban; de azokon kívül is. Maga az összes élet 
is folytonos iskola : a világ egy tágas bell-lancasteri intézet, 
hol ugyszólva kölcsönösen foly a tanítás. Nem eszközölhető 
ugyan, hogy a rosz befolyásoktól egyáltalán elszigetölve 
tartassák az ifjúság: de a mennyiben csak lehet, óvni kell 
azoktól ; és a viaszkeblektöl mint gyöngéd csíráktól távo-
lítni az ártalmas ragályt. 

,,Az ifjúság arany alma, méltó, hogy megőrizzük."— 
A Rousseau Emiljeként nevelt ifjú nem fogná ugyan ismerni 
a világ rosszaságát: de az erények ismeretére sem jutna. A 
sziréni hangok ellen Odysseus társainak fül-bedugásánál 
és az árbochoz kötésnél (Odyssea XII. 160.) hathatósabbak 
ugyan a szíverösítö erénypéldák: de hogy azok a kebelbe 
forrhassanak s abban megszilárduljanak, kell, hogy bár 
minél több oldalról kedvező behatás ápolja a gyöngéd 
rügyeket. 

Mit használnak végre a legbölcsebben rendezött ta-
nodák is: ha az azok szellemével ellentétes erkölcsök, ugy-
szólva közkeletűek levén, nyomban szétpárologtatják az ok-
tatás eredményét; sőt már eleve eltompítják az ifjú keblek 
fogékonyságát. Sok más kártékony elemet mellőzve, ezennel 
csak némi közelebbieket pendítünk meg, hogy legalább sej-
tessük, milly gátok vettetnek néha szándéktalanul is a ne-
velési cél ellenébe. — Sűrűen tapasztalható vala utóbbi 
években, miképp a rövidlátású elmék politikai ellenszenvnél 
fogva a szerfölött kárhoztatott tanrendszert éretlen tanon-
cok előtt is ollyképp rovogatták, hogy azok némellyike 
céltudatos honfi-törekvésü közoktatóit is inkább valami 
rendőri hivatalnokok gyanánt tekintötte, mint jóakaró 
Mentorokul.. 

* 



Ugyan milly üdvös eredmény vívható ki olly tanítás 
által, mellynek legjobb célzata ártalmas gyanűságba van 
ejtve, legfeszültebb törekvése alá van ásva ? — Bizalmat-
lan keblekben nem fogamzik meg az oktatás. — Egyes 
esetekből nagy hiba átalános következtetést vonni, még 
inkább — a gyermekészre tétovába ejtő Ítéletet bízni. 

Ama pajtáskodási viszonynál fogva, melly ujabban 
a szülék és gyermekek közti jelentékeny különbséget 
mindinkább elenyésztetni siet, egyébiránt is igen sok meg-
emészthetlen eszme foly be a meggondolatlan szülék s roko-
nok ajkairól is a gyermekek lelkébe, melly azt korán té-
vedésekbe bonyolítja. Hát egyebünnen mennyi métely száll 
kebleikbe! — Lehetlen nem sajnálnunk hazánk remé-
nyeit ! 

De végezzünk előbb az iskolákkal. — Tagadhatlan, 
hogy az oktatásügyi visszásságok is töméntelen bajnak 
voltak okozói. Nemcsak, hogy a középtanodák ingadoztak 
ujabban a fegyelmi szabályokra nézve: hanem, igazat szól-
va, az egyetemi pálya majdnem arra látszott a mult évtized 
folytán rendeltetve lenni, hogy annak tanfolyama alatt don-
gába dűljön mindaz, a mit az alantabbi oktatás ópitölt. — 
Részletezésünk nélkül is tudja minden értelmes, mint folyta 
fensöbb tanügy ez utóbbi években. 

Söt az idegen divat néhutt már alantabb is olly tág 
gyeplőre ereszté a kiskörű ifjúságot, hogy nem egy érzé-
keny szüle panaszlá, miképp fia tévedéseit neki kell meg-
lakolnia. (A „Prinzen-Schule zu Mopsenglíick" szelleme 
behatolt!) 

Ismerjük a szigor határait, mondtuk is, mit tartunk 
a kényszerről. Hisz nem harag szüli a szeretetet, s inkább 
szép szó, jóakarat nyeri meg a szívet. De mint mindenben, 
van itt is egy igen üdvös középút: a szeretet szigora, mely 
sem el nem kényeztető, sem el nem keserítő, sem szerény-
telen elbizottságra nem vakmerösíl, sem szolgai hunyász-
kodásra s alattomos megátalkodottságra nem vetemít. 

Ezt a fegyelmi szabályt véljük mi az igazi magyar 
nevelés alapszabályának. Nem innét van-e, hogy az igazi 
magyar jellemnek nem sajátja sem a szemlelen tolakodás: 
sem az alamuszi ravaszság, vagy álszemérem; hanem a 
szerény őszinteség, nemes nyíltság, de kellő korlátokat is-
merő tisztesség. Abból a nemesebb értelmű aristokrata ter-
mészetből van jókora adag az ép magyar jellemben, melly 
féltéköny nemzedéki böcsületére, melly, ha kell, tűr. szen-
ved ; de az elvetemödéstöl óvakodik. 

Azon két alap, mellyre leginkább támasztjuk nem-
zeti haladásunk ügyét, t. i. a ker. szellem és nemzeti ha-
gyomány egyiránt ez útra int a nevelés dolgában. Szent 
könyvünk és apáink bölcselme: a közmondások — józanul 
fegyelmező nevelést ajánlanak. Közmondásunkká vált bölcs 
Salamon intelme ( p é l d a b e s z é d e k XIII. 2 4 ) , melly népünk 
ajkán így.viszhangzik : „Mennél kedvesebb a gyermek, an-
nál élesebb legyen a vessző.'- — Példaszóképp jár ez is : 
„Jobb a gyermek sírjon, mintsem szülei." Sokból álló be-
széd lenne azonban rendre idéznünk a két gazdag kútfő-
ből, mi azokban a célszerű fegyelmezésre óvólag int, — és 
a vak indulat mérséklését bölcsen tanácsolja a nevelésben. 

A józan nevelést érdemleg tárgyalt ujabbi tudósok is 
ezen elvben állapodnak meg. Igen természetes, hogy a va-
lódi szeretetnek a büntető fegyelmet a legutolsó eszközül 
kell tekinteni, s mielőtt arra kerülne a sor: minden szelí-
debb módot megkísérteni, — akkor is csupán mint kelle-
metlen szert a korhoz s egyéb körülményekhöz mérten 
óvatos mérséklettel használni. Ügyes tapintató nevelés mel-
lett ritkaságul fordulhat csak elö e szomorú kénytelenség. 

Ennyiben áll a legtekintélyesebb elmék Ítélete a fe-
gyelemre vonatkozólag, mellyet mindannyian igen lénye-
ges eszközül tekintenek az erkölcs-képzés ügyében. — 
Fegyelem nélkül nem is eszközelhelő jó rend. — Kezelés 
módja azonban a körülményektől függő. 

A gyakorlati gondolkodású angolok közt különösen 
számos tekintély szol a fegyelmi szigor mellett. Bürke, mi-
dőn Genlis asszonyság által kórdöztetnék az angolok neve-
lési elve iránt, a nyírfa-erdőre mutatott, meílyből az Eton-
School számára nem kis mennyisegű vesszőt használtak 
fel, rciellyeknek még a híres Fox-ra is nyomos hatásuk 
volt. Néhány évvel ezelőtt a lapok is szerte híresztelték az 
angol trónörökös komoly megfenyíttetését. Tanulságos 
példa gyanánt einlögették a tényt, s nem hallatszott ellene 
rosszaló szó. 

Mindezek említésével távúiról sem célunk a vesszöz-
tetést dicsérni, annál kevésbbé a néhutt még most is szo-
morú hírben viszhangzó egykori nevelési zsarnokságot vé-
delmezni. Csak a másik szélsőség ellen akarunk, alkalmilag 
jó szót ejteni. Nekünk legalább úgy látszik, hogy ha mi 
szilárd, erélyes erkölcsi jellemeket óhajtunk képezni: ko-
rán határozott különbségtevésre kell szoktatnunk már a 
gyermekelmét, miszerint belássa : mekkora hézag van a 
törvények lisztölete és azok megvetése közt, — hogy míg 
amazt szeretet és böcsülés követi, ezért ellenben még a 
szerető kéz is büntetésre emelködik. Emlékezzünk Sparlára ! 

„Hol félelem, ott szemérem" mondja hagyományunk. 
Midőn a divatnevelés a helytelenítött félelmet, mint rabér-
zelmet eltávolítá : nem kissé fogyasztotta azon legböcsö-
sebb ékességét az ifjúságnak: a szerénységet, mellynek 
hiányát semmi sem pótolhatja. — Az a bensőbb kegyelet, 
az a vallásos tisztölet, mellyet szomszédink „Ehrfurcht"-
nak mondanak, mindinkább gyérülni látszik ott, hol az igen 
is helyén volna ; — hisz őseink is ezt taníták : „jámborság 
tisztesit, szemérem ékesít.'- — Ellenben vajmi sűrűen ta-
pasztalható a szolgalelkü hunyászkodás, aljasan hízelgő 
áludvariasság éppen a szabados gondolkodásúak által gya-
korolva ott, hol hitvány érdekek ösztönöznek ! — Nagy kü-
lönbség van a szabadelmüség és szabados gondolkodás kö-
zött. — Szajkó nem páva. 

Tisztöleltel hajlunk meg azon tekintély elölt, melly-
nek sikerül csupán komoly pillantással erkölcsileg féken 
tartani a helytelen indulatokat: de a legnagyobb ritkaságok 
közé számítjuk. Bár senkiben ne hiányzanék e szerencsés 
adomány, kit hajlama vagy sorsa a tanítás keserédes pá-
lyájára vont ! 

Igen is érezzük, milly drága kincs a gyermekszív, 
söt örömest ismételjük ama sokat mondó kifejezést: „res 



sacra puer." Ennélfogva bizony óhajtanék azt megóvni min-
den zordonságtól: de az élet sanyarú viszontagságait is-
merve, úgy hisszük, inkább javára szolgál bárkinek is, ha 
okosan szigorú fegyelem alatt edződött; mint ha mindig 
édeskés szóval kéretött meg (ez a divatos nevelés szo-
kása) kötelességét teljesíteni. Uly szüléket s nevelőket 
csakhamar a vérszemet kapott gyermekek vesznek censura 
alá. Ha látják, hogy nincs ki parancsoljon : parancsolnak 
ők. — Találólag mondá erre célzólag egy jó öreg úr: „bi-
zony nagy keresztjük van a mai ifjaknak szüleikkel s neve-
lőikkel !" 

Ugyan miképp küzdhet az meg az élet terhes ösvé-
nyein olly gyakorta előforduló kellemetlenségekkel, leit túl-
gyöngéden szerető szülék úgyszólva tenyéren hordoztak s 
minden környezet még a szenvedés árnyától is kényesen 
megóvott ? — Nem sínli-e az azt meg a zordon világ szín-
terén minden lépten nyomon, hol annyi keserű nyelni való 
jut mindenkinek, hogy a legedzöttebb is bajjal győzi meg-
emészteni ? u 

Egy kissé hosszúra is terjedt ismertetésüuk, s külö-
nösen sajnáljuk, ho^y mutatványul felvett eme jeles cikket 
oly szaggatottan s' a végét ily későre adhatók. Azonban a 
mi az elsőt illeti, erre nézve mentségül szolgálhat magának 
a cikknek hosszú volta, mig másfelől fontossága és korszerű-
ségénél fogva mind a szerző, mind e lapok olvasó közönsége 
ellen hittük véteni, ha azt töredékesen és megcsonkítva közöl-
jük ; a mi pedig a szakgatottságot illeti, ezt mentse ki azon 
körülmény, mely szerint lapunk egyszerre többféle érde-
keknek levén kénytelen szolgálni, a szerkesztő, legtöbb-
nyire akaratja ellenére, gyakran kényszeríttetik a kevésbbé 
sürgős és napi érdekekhez nem kötött, bár már folyamat-
ban levő tárgyaktól a helyet egy időre megvonni s a sür-
gősebbeknek engedni azt át, csakhogy egyszerre minden 
igénynek eleget tehessen. — A szerkesztőnek, mint a jó 
gazdasszonynak ugy kell intézkedni, hogy: jusson is, ma-
radjon is. 

BELFÖLD. 

A BÉKÉSI ÁG. HITV. EV. ESPERESSÉG KÖZGYŰLÉSE. 

Mezö-Berény, oct. 30-án. Folyó év oct. 22-én tar-
totta a békési ág. hitv. ev. esperesség rendszerinti közgyű-
lését. Nagytiszteletü esperes ur buzgó fohászszal nyitá meg 
azt, s először is a legközelebbi juniusi gyűlés óta esperes-
ségiinkben történt változásokat adta elő. A tárgyalások 
kezdetét képezé a tisztújításra vonatkozó szavazatbontó vá-
lasztmány jelentése, mely szerint a legközelebbi három évre 
ujra nt. Torkos Károly, orosházi r. pap tiszteltetett meg 
a közbizalom által az esperesi méltósággal. A többi hivatal-
nokok is majdnem mind ujra választattak : igy megmaradt 
a volt két esperességi jegyző Haan Lajos és Petz Gyula; 
esperességi pénztárnok Szeberényi Gusztáv; esperességi 
ügyész, Domanovszki Dániel; mint körlelkész megmaradt 

Jeszenszky Károly; Haviár Dániel határozottan lemondván. 
Újonnan választattak: Kosztra Tivadar János és Balassa Já-
nos. Közérdekű tárgy volt a népiskolák számára szolgáló 
tanterv kidolgozásával megbízott választmány javaslata, 
mely akképen keletkezett, hogy soknyelvű és sokféle szer-
kezetű elemi iskoláink az esperesség minden egyházából 
a keblökhen használni szokott tantervet és leckerendet es-
peres úrhoz, mint azon választmány elnökéhez beküldték 
volt. Ezen jelentés köröztetni fog, hogy minden egyház 
ujrabeadhassa óhajtásait azon esperességi választmány 
eleibe, mely azt azután az esperesség nevében a kerületi 
elnökséghez fogná felkiildeni. E szerint biztos reményünk 
van, hogy elemi iskoláinkra nézve oly normativuinmal fo-
gunk bírni, mely minden egyházban tekintetbe vévén a 
helyi szükségleteket, a lehetséges öszhangzatot és a nép-
nevelés igényeinek megfelelő egyformaságot meg fogja 
alapithatni. A körlelkészi, nagy ügyszeretettel és tárgy-
avatottsággal készült jelentésekből örvendetesen győződött 
meg az esperesség, hogy néptanítóink nemes versenyzés-
sel igyekeznek kötelességeinknek eleget tenni. Vajha 
ugyanazt mondhatnók népünkről, melyet oly nehéz meg-
győzni arról, hogy a jó nevelésnél drágább kincset nem 
hagyhat gyermekeinek, és hogy azon rendetlen iskoláztatás 
mellett, mely szerint szeptembertől Adventig a tanitó soha 
sem tudhatja, hány növendékkel adand vizsgálatot, a mellett 
mindenféle házi dolgok, u. m. szántásvetés, lakadalmak, 
disznótorok mind megannyi ürügyül szolgálnak népünknek 
az iskolamulasztásra, csak legnagyobb erömegfeszitéssel 
lehetséges csak némi eredményt is felmutatni. 

Legérdekesebb volt Tatay István igazgató-tanár ur-
nák a szarvasi fotanodáról beadott jelentése. Örömmel érte-
sült a közönség, hogy a gymnasium VII. és VIII. osztályá-
val tanítóképezde, s az egészszel zenede jött kapcsolatba; 
továbbá, hogy az egyetemes convent megállapította tan-
rendszer életbe lön léptetve, s uj, fiatal, igéretteljes tanerők 
u. m. Mihályfi Józsa, Zsilinszky Mihály és Benka Gyula nye-
rettek meg számunkra. Miután még a rajztanoda, irályegy-
let, gymnastika, könyvtár, nmseum, tápintézet, a tanuló if-
júság népessége és abban uralkodó jó szellemről értesí-
tette vala igazgató az esperességet,végezetül az esperesség-
nek emlékezetébe hozta, miszerint a tavali esperességi gyű-
lésen az igazgató-tanári hivatal reá csak az egyetemes con-
vent állal eszközlendő tanodarendezésig ruháztatott, -— e 
rendezés pedig tényleg megtörténvén, kötelességének tarlja 
a reáruházott tisztet az esperesség kezeibe visszatenni. Fe-
szült figyelemmel hallgatta végig az esperességi gyűlés e 
kimerítő alapos jelentést, s nem látván okát, hogy a gene-
ralconvent által az esperesség patronatusa korlátoltassék, 
igazgató urat a folyó tanévtől számítva ujra három évre 
megerősítette. 

Említést érdemel még az esperességi gyámintézet 
szervezési kérdése, melyre nézve ujra is azon meggyőző-
désben erősödött meg az esperesség, miszerint az eddigi 
eljárás szerint, melynél fogva valamennyi egyházban éven-
kint több izben kegyes adományok, mind gabonában, mind 
pénzben, foganatba vétetnek, esperességünk oly tetemes 



eredményt képes felmutatni, hogy s z e r v e z e t t esperes-
ségi gyámintézettel sem mehetne többre, mégis hogy az 
egyetemes gyámintézelnél is evidentiában tartathassék, 
mennyivel járultak évenkint egyházaink ezen nagyszerű és 
szent cél előmozdításához , oda utasíttattak egyházaink, 
hogy e kebelökben eszközlött gyűjtésekről évenkint rész-
letes jelentésöket adják be esperes urnák, ki azokat össze-
foglalván az egész esperesség részéről adandja bejelenté-
sét az egyetemes egyházi gyámintézetnek. 

Örvendetes tudomásul vette az esperesség, hogy a 
Battonyára kiküldött vegyes, u. m. helv. és ág. hitv. kül-
döttségnek az ottan lakozó 450 helvét és 60 ág. hitv. hívek 
közt méltányos alapon sikerült az egyesülést létre hozni. 

Végre szőnyegre került, hogy a legújabban kiadott 
bánya-kerületi névtár az igényeknek egészen meg nem 
felel. E részben az esperesség megbízza esperes urat, 
szorgalmazná, hogy az ezután kiadandó névtárban az egy-
házakról és iskolákról kimerítőbb kép nyújtassák — hogy 
az tartalmasabb, tökéletesebb s mintegy az egyházak és 
iskolák állapotának statisticailag összeállított tükre legyen. 

P e t z G y u l a , 
m. berényi ev. pap. 

A DUNAMELLÉKI HELV. HITV. EGYHÁZKERÜ-
LET f. é. o c t . 28.—nov. 1. n a p j a i n t a r t o t t c o n-
s i s t o r i a l i s é s k ö z g y ű l é s é r ő l . 

Azon úgynevezett alkotmányos s a nép által többször 
félreértett s magyarázott mozgalom, mely egy év előtt ha-
zánk területén megkezdődött, — több helyütt megzavará 
egyházi éltünknek néhány év óta különben sem egészen 
csendes folyamát, és a felmerült egyházi zavarok, bonyo-
dalmak egyházker. törvényszékünknek — melynek ülései 
a nevezett napok két elsején, a két következőnek délutáni 
óráiban tartattak — nem kis idejét, birói, atyai igazságos-
ságát , bölcseségét vevé igénybe. Különösen két szomo-
rúan érdekes ügy került szőnyegre a laskói (Baranyam.) 
s dunavecsei (Pestm.) egyházból, melyekhez hasonlót egy-
házi életünk történetében alig találnánk. 

Jelesen Laskónak rendes lelkésze 1849-ben menekül-
vén török földre, majd Amerikába, helyébe rendeltetett 
ideiglenesen más lelkész, ki ott 1857-ig teljes nyugalom-
ban folytatá hivatalát. Ekkor bebizonyult izgatások követ-
keztén folyamodott ellene a gyülekezel, de a vádak merő-
ben alaptalanok s hamisak levén, eredmény nélkül, — sőt 
az ekkor először összeült közgyűlés minden a közelebbi 7 
év alatt tett superintendensi ideiglenes intézkedéseket vég-
legeseknek. nyilvánítván, említett lelkész ideiglenes hiva-
tala is örökössé változott. Négy évi béke után f. é. május-
ban újra kéré a gyülekezet számos tagja lelkésze elmoz-
dítását számos ellene felhozott vád alapján, melyek meg-
vizsgálása végett az e. ker. consistorium a helyszínére egy 
küldöttséget nevezett ki. De épen azon napokban előbbi 
szeretett lelkészük külföldről hazatérvén, oly türelmetlen-
séggel ohajtá a gyülekezet kívánsága teljesülését, hogy a 
küldöttséget be sem várva, ismételten kihordá a lelkész-

lakról a megyei hatóság által először visszahelyezett lel-
készét, minden bútorát, rendes lelkészének most már csak 
azt akarván ismerni, kit maga szabadon választolt s ki most 
hazánkba visszaérkezett. Minthogy azonban mostani s az 
egyh. ker. által szinte rendesnek tekintett lelkészében 
semmi alapos vádat, annyival inkább canonicus bűnt sem a 
küldöttség nem talált, sem hívei nem mutathatlak fel: a 
consistorium kénytelen vala a nép határozott akarata ellen 
is a mostani lelkészt továbbra is rendes lelkészül vissza-
rendelni. Igy a jog szempontjából meg lelt volna oldva a 
kérdés, — de az aggodalom, s a lelkész s egyháza közötti 
szomorú viszony megszüntetve koránt sem. Ezeket meg-
szüntető a lelkész nemeslelküsége, ki oly feltétellel, hogy 
addig, mig legalább felényi jövedelmű egyházba meghí-
vást nem nyerend, húzhassa mostani fizetésének felét, — 
lelépett állomásáról; — s ezt az egyh. ker. consist. is elfo-
gadván, a gyülekezetnek uj lelkész választása —természe-
tesen egy ideig csak fele jövedelemre — megengedtetett, 

A másik, t. i. a dunavecsei nem kevésbbé szomoritó s 
a jelen politikai körülmények közölt veszélyes. Itt ugyanis 
egy népvezető, vagy inkább polygató hónapok óta zavarja az 
egyház előbbi szép békéjét, — a népet ábrándokkal ke-
csegtető s lázitó beszédein kivül a legtörvénytelenebb erő-
szakoskodásokat, tettleges bántalmakat követvén el a lelké-
szen, segédlelkészen s tanítón, — Pestmegye alapos vizs-
gálat után ezen s más számos bűnéért kiküldé ezelőtt né-
hány héttel elfogatása végett a csendbiztost, de ez Pest-
megye cs. kir. biztosától egy biztosító levelet mutatott fel, 
melyben személye, vagyona — egy kitűzött napig legalább 
— sérthetetlennek nyilvánittatik. Igy ez szabadon folytat-
hatja dulakodásait, szabadon fenyegetheti a legvéresebb je-
lenetekkel az egyház hivatalnokait, — jelenleg semmi esz-
köz kezünkben vagy mellettünk, mely ezt gátolhatná. 

Egyházkerületi közgyűlésünk valahára teljesen meg-
alakult, betöltetvén az e gyűlésre bejött szavazatok alapján 
a még üresen állott hivatalnoki székek, jelesen egy aljegy-
zői, melyre nagy szótöbbséggel nt. P e t i J ó z s e f válasz 
tátott, — hat ülnök, — F ü r d ő s L a j o s , kecskeméti leik. 
S z i l á d y L á s z l ó , halasi leik. E r d é l y i F e r e n c , 
gödöllei leik. B e l e v á n y F e r e n c , viszlói leik. P a r-
r a g h J á n o s , n.-szokoli leik. Á c s Z s i g m o n d foktői 
lelkész, és kimondatván e gyűlés által, miszerint a consisto-
rium ülnökei egyszersmind a közgyűlésnek is szavazatjoggal 
biró tagjai. — A megalakulás után, főt. superintendens ur 
előadá rövid, de gyönyörű összeállítású vázlatban a közelebbi 
gyűlés óta egyházi életünk terén történt főbb mozzanato-
kat s eseményeket, melyek majd a szomorúság s aggodalom 
érzelmét költék keblünkben, majd tiszta keresztyéni örö-
möt ébresztének. Igy p. o. Ieverőleg hatott ránk hallása 
azon botrányoknak, melyek némely egyházban elkövettet-
tek s azon kellemetlen zavaroknak, melyekben némely lel-
kész gyülekezetével van, melyek az egyházi életre minden-
esetre legzsibbasztóbban hatnak; — aggasztólag értesü-
lénk továbbá a helytartóságnak némely egyházi s polgári 
törvényeinkkel ellenkező intézményeiről, p. o. melyekben a 
katona kötelezetteknek 22 éves korukig házasságilagi meg-



eskedtetése tilalmaztatik, — melyekben a házassági fel-
mentvények körül a közelebbi 9 —10 évben kiadott rende-
letekhezi szigorúan ragaszkodás folytán a superintenden-
si hivatal felszólittatik a felmentvényi díjak hovaforditása 
végetti véleményadásra, — s melyeket a sup. hivatal mellő-
zésével egyenesen az iskolák igazgatóihoz meneszt. 

De vigasztalólag hatott ránk azon evangeliomi buzgó-
ság felől tett jelentés, mely lehetségessé tevé a pesti prot. 
főiskolának a nagybecsű Ráday könyvtár meg- és már átvé-
telét, kifizettetvén érte kegyes adakozásból 15000, —a fő-
iskolai pénztárból pedig kölcsönvéve 4000 frt.— mely kö-
zelebb is gr. Teleki Sándornak 400 néhai Egresi Galam-
bos Sámuelné, szül. Halász Ida asszonynak 2000 ftnyi 
egyház, iskola s szegénység érdekét célzó alapitványaikban 
mutatkozott. Örömmel hallánk, hogy egyh.-kerületünk al-
jegyzője ifj. gr. Ráday Lászlónak, egyháza iránti buzgósá-
gát, ifjú tevékenységét két egyházmegyénk óhajtá külö-
nösebben igénybe venni, megválasztatván öt az alsó s felső 
baranyai egyházmegyék segédgondnokul, melyek közül ö 
alsó-baranya válazstását, mint hozzá hamarabb érkezettet fo-
gadá el;—továbbá, hogy a magyar és erdélyországi mindkét 
protest. felekezetű egyházkerületek között a testvéri vi-
szony, békés egyetértés sértetlenül fennáll, nemcsak j egy -
zökönyveik közöltetnek velünk, de közelebb is tudósittatánk 
a felöl, miszerint az ágost. hitv. egyházkerületek főfel-
ügyelője mélt. Prónay Gábor utasíttatott, miszerint minden 
fontosabb ügyben a helv. hitv. egyházkerületekkel egyet-
értöleg testvériesen működjék. — Végre értesülénk — 
némelyek közülünk örömmel, mások aggodalommal — a su-
perintendensi jelentésből, miszerint az egyházi tisztújítás 
szelleme egyházkerületünkben is nem kis mértékben műkö-
dik, jelesen az egyházmegyék felében — Solt, Tolna, F.-
Baranya, Vértesalja — a háromévi tisztválasztás elve el-
fogadtatott: közelebb F.-Baranyában az összesen leköszönt 
hivatalnokok helyébe ujak csak 3 évre választattak, Vér-
tesalján szinte a leköszönt föesperes főt. Maller Ferd. ur 
helyébe ez elv szerint választandanak. 

Ezeken kivül kiemelendök az e gyűlésre benyújtott 
javaslatok, minők p. o. a solti egyházmegye ismert „tiszt-
újítási javaslata," melynek tárgyalása a jövő májusi gyű-
lésre halasztatott; — továbbá „iskolaigazgatási s rendtar-
tási'' és „iskolafegyelmi javaslat" (I. iskolai rovat alatt), 
melyek kinyomatni s alaposabb átvizsgálhatás végett az 
egyes egyházakhoz megküldetni, majdan a jövő gyűlésen 
tárgyaltatni rendeltettek, — s melyek ha tán nem volná-
nak is a legtökéletesebbek mindenekben, s ha tán néhol mó-
dositandók lesznek is, de mindenesetre alapul, kezdemé-
nyül szolgálandnak oly intézkedéseknek, melyekre iskolá-
inkban valóban nem kis szükség van s melyek iskoláink 
felvirágzására tán nem keveset teendnek; ilyen végre egy 
N.-Kőrösön az ottani tanítóképezde növendékei számára 
felállítandó „tápintézeli javaslat," mely életet szinte a jövő 
gyűléstől vár, megbízatván ezúttal egyrészt az esperesek^ 
hogy addig az egyes egyházakat kérdezzék meg, mennyi-
vel volnának hajlandók évenként ez intézethez járulni, s 
hogy a supplicatiók visszaállítását, — melyeknek|jövedel-

mei ez intézet egyik jövedelemforrását képeznék — he -
lyeselik-e; — másrészt felszólittatván a n.-körösi egyház, 
hogy az általa felállíttatni tervezett egyházi magtár jöve-
delméből a tápintézethez évenként mennyivel járulna. 

Végül a jövő egyh.-ker. közgyűlés idejéül az 1862, 
évi május 19. s következő napjai kitüzettek azon megjegy-
zéssel, miszerint szükség esetén a jegyzőkönyv erre vo-
natkozó pontja a superintendensi meghívó leveleket pó-
tolja. F. 

KÜLFÖLD. 

BERLIN. Az úgynevezett e v a n g . e g y e s ü l e t 
(ev. alliance) ez idén Genfben sept. hó 2—12 napjain tar-
totta hosszú gyűlését. A „Volksblatt für Stadt und Land" 
cimü lap, mely, a mint tudva van, nem nagy rokonszenvvel 
van ez egyesület iránt, kivált a mióta Berlinben is megkí-
sértette az ö angol keresztyénségét Poroszhonba is be-
vinni, — egy hosszabb cikkben, természetesen nem valami 
hízelgő és magasztaló hangon ismertetvén olvasóközönsé-
gével ama gyűlés irányát és tárgyalásait, a többek közt 
ezeket is mondja : 

„Sept. 5 -én csak délután volt gyűlés. Tárgya volt 
„az evangyéliom Olaszhonban," — hanem aztán annak 
tárgyalása felül is mult mindent, a mit csak valaha lehetsé-
gesnek tartottunk. Tökéletesen az történt, a mi Zachariás. 
5, 3. versében (természetesen Luther hiányos fordítása 
után) olvasható: m i n d e n t o l v a j t k e g y e s e k n e k 
n y i 1 v á n i t á n a k é s m i n d e n e s k ü s z e g ö t j á m -
b o r n a k mo njd á n a k. M e i 11 e , lurini lelkész, égig ma-
gasztalta a legnagyobb tolvajt, és korunk legnagyobb ha-
zugainak másodikát, a néhai megboldogult C a v o u r t , mi-
vel államában a szabad egyház elvét állította fel, s a kor 
legnagyobb rablóját, G a r i b a l d i t , mert az ev. alliance-t 
üdvös műnek nevezte. S a tolvajok eme szónoka még el-
lenmondással sem találkozott. — Az ev. egyesület ez által 
mindazok előtt kimondta maga felett saját Ítéletét, kikre 
nézve Isten eme törvénye : „ne lopj," még érvényes. Ne 
is beszéljen nekünk ezután valaki ez „evangelicus" egye-
sület tagjai közül a jezsuita morálról; ez egyesületi morál 
meglehetősen felülmúl mindent, mit mi a jezsuiták morál-
járól tudunk." Igy ítélnek Berlinben a század egyik legne-
vezetesebb jelenségéről ! 

MAGDEBURG. (lt"s t e n é s a b i z t o s í t á s o k . ) 
,,Én egész buzgósággal a biztosítás ellen fogok prédikálni, 
s reménylem, hogy senkisem is fog abban többé részt venni. 
Az egész intézményjfistenellenes, erről meg vagyok győ-
ződve. A biztositások a legnagyobb önzésen alapulnak s 
az Isten akaratjával egyenes ellentétben vannak. A biztosi-
tások valódilag az emberek romlására vannak. Mint lel-
késznek, nekem kötelességem az embereket, kik az én vé -
delmem alá helyezvék, a romlás hálóitól óva inteni. Fáj-
dalom, a biztositások sok népnél el vannak terjedve." 



— „Igy irt a 19-ik században, az urnák 1861-ik évében történik, elég ha azt egy szerény körii lapocska is meg 
— mondja Uhlich az ö lapjában, honnan azt mi is veszszük meri említeni. Ford.) 
— egy würtembergi lelkész egy biztositó-intézeti ügyve-
zetöhöz. Tehát ilyen lelkészek is vannak. Ilyen embe- ADAKOZAS. 
rekre van bízva az emberek ezreinek lelki üdve !" — (Ha A ni o l d v a - o l á h o r s z á g i m i s s i ó r a : tiszt. 
efféle nálunk történnék, bezzeg kapnának rajta a civilisa- Papp Antal szegszárdi lelkész úr 5 frt. 
tió hősei s minden Jap trombitálná barbárságunkat,—mint- A p e s t i r e f . i s k o l a r é s z é r e : tiszt. Iíelecsé-
hogy azonban e csekélység a civilisátorok classicai földjén nyi Mihály, sz. lászlói leik. űr 6 frt 30 kr. 

O s z t e r l a m m K á r o l y könyvárusnál épen megjelent: 

Olvasókönyv a polgári iskolák számára. 
Készítette 

C s i n k J á n o s , tanító Kassán. 

E l s ő r é s z kötve 32 kr. — M á s o d i k r é s z kötve 48 kr. 

A n d o r l a k i M á t é , Világkrónika. 60 k r . Magyar krónika 60 kr. 

B 1 1 g^ i K á r . Magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. 
M á s o d i k k i a d á s . 60 kr. 

B a t i z f a l v i I s t v á n . Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. Algymn. 
kézikönyvül, 1-sö rész: az ó kor történetei. 2-dik rész: közép kor. 3-dik nj kor. 

/ 

Ara minden résznek 50 kr. 

A földrajz elemei az algymn. és ipartanoda alsóbb osztályai számára. 
Negyedik kiadás 50 kr, 

A magyar királyság földrajza. 
Az alkotmányos felosztás szerint iskolai és magánhasználatra. 

Második kiadás. 40 kr. 

W a r g a J á n o s , Magyar olvasókönyv. Mindkét hitv. evangeliomi algymnas. és al-
reáltanodák s felsó' elemi osztályok számára. 

E l s ö k ö t e t . N e g y e d i k k i a d á s . 42 kr. 

S t O y D . K . "V. Encyclopaedie der Paedagogik. Á r a 4 ft. 50 kr. 
Pest, october 31-én 1861. Oszterlamm Károly. 

(2 — 3) 

Felelős szerkesztő a kiadó : Dr. B a l l a g i Mór. 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem-utca 2. sz.) 



PROTESTÁNS 
v 

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

A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
He lyben : 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. 

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. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

BUNSEN ES BAUER. 
VI. 

(B. M.) Az emberiség fejlődési folyamát csa-k 
a múltnak helyes, voltaképeni felfogása teszi ért-
hetővé és a jövendőre nézve gyümölcsözővé. — 
Ez szintoly bizonyos, a minthogy kétségtelen tény 
az, hogy az emberiség kezdetleges állapotait, 
minthogy az irásmesterség ismerve nem volt, 
ugyanazon korbeliek nem jegyezhették, s igy 
mindaz, mit ama kezdetleges állapotokról ké-
sőbbiek írásban hagytak, a nép ajkán élő száj-
hagyományból szedték, minélfogva azon, termé-
szet szerint, mind ama fogyatkozások tapasztal-
hatók, melyek a forrást, a szájhagyományt bé-
Jyegzik. 

A mit a nép érdemesnek tartott emlékezeté-
ben megőrizni, természetesen mind olyasmi volt, 
mi feltűnésében a mindennapi élettől elütő s igy 
felfogása körét messze túlszárnyaló volt. A köz-
ember oly esetben nem szokta a tünemény 
közelfekvő okát kutatni, hanem helyes tapintat-
tal mindenben a világ ügyeit intéző természetfe-
letti erő működését sejtvén, csodákat, természet-
feletti dolgokat lát, hol a helyesen kutató ész ok-
szerű fejleményt fedezne fel. — Innen van aztán 
az, hogy szájhagyomány nyomán készült minden 
előadások kivétel nélkül csodás, meseszerű dolgo-
kat tartalmaznak, és a históriai itészet feladata 
épen abban áll, hogy a mesét a történelemtől 
megkülönböztetvén, a mesés formából a tényle-
ges valóságot kiválaszsza, ezt természetes okaira 
visszavigye s ez uton az emberiség okszerű fejlé-
sének menetét kimutassa. 

Azonban bármennyire igaz, hogy valódi 
történetírás amaz itészeti szigor alkalmazása nél-

kül nem képzelhető: [mégis annak öntudatós 
használata csak a legújabb korban és ugyanazon 
összehasonlitó módszer nyomán lett közönsé-
gessé, mely különösen az úgynevezett exact tu-
dományoknak adott oly lendületet, mely addig 
alig sejtett eredményeket szült. 

Összehasonlítván ugyanis a történelmi kor 
előtti események elbeszéléseit különböző népek-
nél, nem kerülhette el a figyelmet az, hogy bár-
mennyire különbözők is azok tárgyaik és azok 
részleteire nézve, abban mindannyian egyeznek, 
hogy a motivatióban mindenütt természetfeletti 
tényezők szerepelnek, melyek azon mértékben 
mindinkább gyérülnek, a mint közelebb jutunk a 
históriai időkhez; a miből aztán egyszerű a kö-
vetkeztetés, hogy ama természetfelettiségek nem 
annyira a valóságban, mint inkább a szemlélők, 
vagy helyesebben az elbeszélők képzeletében 
léteztek. 

Ezek a történelmi elbeszélések észleléséből 
levont oly egyszerű tételek, melyeknek igaz-
sága felett józanul vitatkozni sem lehet. 

Van azonban egy történelmi tér, a hol a ter-
mészet és ész törvényeinek alkalmazását a vak 
buzgóság istentelenségnek tartja. — Hogy egy 
kocsirúd a nagy próféta iránti elérzékenyülésböl 
megszólaljon, hogy a holdkarika annak ruhaujjá-
ba belebújjék, nekünk a természet törvényeivel 
oly annyira ellenkezőnek látszik, hogy annak 
megtörténtét merő lehetetlenségnek s hivését 
képtelenségnek tar t juk; de a hivő muhamedanus 
nemcsak hogy megesküszik rá, hanem kész 
annak igazságát vérével is megpecsételni; sőt 
épen abban áll szerinte amaz események nagy 
vallásos becse, hogy az ember azokat, mint az Is 



ten mindenhatóságának az ő prófétája természet-
feletti küldésének bebizonyítására szolgáló jelen-
ségeit korlátolt eszével meg nem foghatja. 

Ez ama pharisaeusok álláspontja, kik Jézus-
tól isteni küldetésének bebizonyítására csodaje-
leket kívánnak és szemet hunynak szellemi, az 
erkölcsi vilá!got ujjászülendö nagy munkája előtt, 
nem ügyelve a lelki csodákra, melyek ellőttük az 
előtt soha nem tapasztalt tisztaságban tárulnak 
ki. B u n s e n lelkének egész erejével küzd e 
napjainkban is divatozó pliarisaeismus ellen, mert 
belátja, hogy a mellett igazi tudomány nem is 
képzelhető. Láttuk az elébbi cikkekben, mily he-
vesen kelt ki B. az ihletés ama mindennapi felfo-
gása ellen, mely szerint a biblia írói Isten köz-
vetlen dictálása után jegyezgettek volna. Igen 
természetesen, mert ily felfogással egyenesen 
amaz álláspontra lépünk, melyen a közelebbi ter-
mészetes okok helyébe Istent tevén közvetlen ok-
főül, minden további okoskodás megszakad és 
a tudományos vizsgálatnak többé helye nin-
csen. 

Ha pl. valaki azt kérdi: ki jegyezhette a vi-
lágteremtés történetét, midőn ember sem volt, ki 
ama történeteket észlelte volna? s ebből az elbe-
szélés keletkezésére nézve következést akarna 
húzni: az orthodox nézetű theologusok ama kér-
désre azt felelik : Mózes Isten sugallatára irta a 
teremtés történetét — s ezzel minden további 
következtetésnek vége. 

Csak az a baj, hogy hasonló elbeszélések a 
világteremtésről más régi népeknél is találtatnak 
és mindenik azzal az igénynyel lép fel, hogy Isten-
től származottnak lenni higyék. Iia mi azt állít-
juk, hogy a mienk igazán Istentől származik, a 
hindu a magáéról ugyanazt állítja; a mienk ész-
szerű, azaz, a mi eszünk szerint való, a hindu a 
magáét a maga esze szerint valónak állítja lenni. 

Látnivaló, hogy ez uton tudományos szi-
lárd álláspontra nem vergődhetni és a helyett, 
hogy vallásos meggyőződésünket szilárdítanók, 
azáltal hogy vallásos nézetünket a kiskorúak és 
babonások színvonalára helyezzük, inkább azt 
eszközöljük, hogy a gondolkodókat a vallástól 
végkép elidegenítjük és akaratunk ellen is amaz 
istentelen hangulat előidézésére dolgozunk, mely 
a mult század végét oly kirivólag jellemezte. 

Mikép gondolkodott Bunsen e nagyérdekü 

kérdésekről, élőadja bibliai művének „Bibelurkun-
crenucimii második kötete, metyetaz előszó szerint 
azon tudatban szerze, hogy az itészet. szigorának 
a bibliára való alkalmazása által szent kötelessé-
get teljesített és valóban, ki ,,a bibliai okmányo-
kat'4, végig olvassa, igaz, hogy sok gyermekkori 
tán kedves illusiótól magát megfosztva érzi, de 
a biblia, ennek történetei és vallásos igazságai az 
előtt nem sejtett uj magasztosságban, az emberi-
ség mívelődése történetében világító pharosként 
tűnik fel. 

A következőkben megkísértjük Bunsen bib-
liaitészeti eljárását és némely eredményeket rö-
viden a magyar közönségnek szeme elébe állítani. 

Száz évvel ezelőtt (1753) egy tudós orvos, 
4^truc nevü, azon eddig mellőzött nevezetes tényre 
íigyelmezteté a bibliakutatókat, hogy Mózes első 
könyvének némely darabjaiban Isten, E1 ó h i m, 
más darabokban állandón J e h o v a vagy J e -
l i o v a E 1 ó h i m névvel neveztetik. — Azóta kü-
lönféle hypothesisek állíttattak fel, hogy e kü-
lönös tünemén}^ megmagyarázzák, s az előha-
ladt tudomány kulcsot talált abban, hogy annak 
segítségével amaz ősirodalom keletkezési módját 
kitalálja. Bunsen ez ügybeni nézeteit alapos 
részletességgel fejtegeti, de mi ezúttal annak ter-
mészetesen csak végeredményeit adhatjuk. 

Hogy Mózes nemzete őskorát érdeklő régi 
hagyományokat talált elő és hogy azoknak fel-
jegyzéséről gondoskodott, több mint valószínű; 
hogy azon nemzeti hagyományoknak történelmi 
tények szolgáltak alapul és hogy az elbeszélések 
kiváló személyiségek körül csoportosultak, a ha-
gyomány fejlődésének természetéből önként kö-
vetkezik. 

Ilyen őseredeti hagyományból merített előa-
dás legelőször is a teremtés története, mely t u -
lajdonképen két, egymástól világosan megkülön-
böztethető s csak később a szerkesztő által egy-
másba szőtt elbeszélésekből alakult. Az egyik el-
beszélés, melyben Islen folyvást E l ó h í m név-
vel jelöltetik, t ö r t é n e t i , a másik, melyben Isten 
jelölésére J e h o v a E1 ó h i m kifejezés van hasz-
nálatban, b ö l c s é s z e t i szempontból fogja fel a 
teremtés művét, a miért is amabban a teremtés 
művének rendjében az ember utoljára jelenik meg 
a mindenség színpadán, mig a másik előadásban 
a teremtés koronája, a gondolkodó lény, Isten 



gondolatában is elsőnek tüntetik fel, a mennyi-
ben a gondolatban a cél mindig első (1. Gen. 2. 
4 fg. Midőn Jehova Isten földet és eget alkotott, és 
még mezei növény nem volt a földön . . . : ala-
kitá Jehova Isten az embert a föld porából és 
lehele orrába életihletet stb.) 

Kimutatja aztán Bunsen, hogy az elóhistá-
nak teremtési története azon régi káldeusi tör-
zsök hagyományában gyökerezik, melyből az 
ábrahámi hagyomány származását vette és le-
rontja azáltal azon babonás nézetet, mintha azon 
előadások csodálatos isteni kijelentésből folytak 
s Mózes visszafelé irányzott látnoksága á l t a l jö t -
tek volna létre. E tényből aztán bebizonyul neki 
az is, hogy az észszerű az emberiség fejlődési 
történetében mindig régibb, mint a mi észellenes, 
mert nincs hamisabb, mint amaz álbölcsek álli-
tása, kik az emberi nemet a majomfajból fejlett-
nek lenni mondják. Az emberi szellem legcsodá-
latosabb művei, mint pl. a nyelvalkotás, mely-
ben a legtisztább bölcselet testet nyert, az em-
beriség eredetéhez legközelebb esik. Hasonlókép 
van a dolog az istentudattal is, mely közel az 
emberiség eredetéhez legeredetibbnek, legtisz-
tábbnak mutatkozik. A bibliai előadások csoda-
szariisége pedig épen abban fekszik, hogy ezen 
eredeti istentudatot maga tisztaságában tudta 
fentartani és ennek tulajdonitható, hogy a bibliai 
teremtés története „az emberiségnek valóságos 
kincse : a legcsekélyebbeknek érthető, a legböl-
csébbeknek tiszteletreméltó, azonfelül azon egyet-
len okmány nemzetségünk eredetéről, mely saját 
istentudatunkkal és a tudománynyal összeegyez-
tethető." 

Átmenvén az özönviz előtti ősapák történel-
méhez, Bunsen nem hiheti, hogy az emberi nem 
természete valaha lényegileg más lett volna, mint 
a milyen most, és igy nem tartja lehetőnek, hogy 
valaha ember 900 esztendeig élt volna, minél-
fogva a Gren. 4, 5. nevezett ősapákat egész idő-
szakok képviselőinek veszi, mi által megmutatta, 
hogy a történelmi monda természetét alaposan ta-
nulmányozta. 

Sok gondot fordított a nemzetek lajstromára 
Gren. 10 és a patriarchákról szóló hagyományokra 
Józsefig. Itt összehasonlitj a a Herodot 2.109 Se-
^ostrisról előadottakat Józsefnek Pharaojával, mi-
által időszámolása biztos alapot nyer. Még job-

ban alapitotta meg a bibliai időszámolást az 
e g y i p t o m i k i r á l y o k a z o n l a j s t r o m a 
által, melyet időnkben a hieroglyphok magyará-
zata által nyertek. Ezen egyiptomi időszámolások 
mint rendezett államban keletkezett históriai ada-
tokon alapulók, mindenesetre nagyobb hitelre 
méltók, mint a későbbi pusztán hagyományokból 
merítettek. Ezek szerint az év, melyben József 
egyiptomi alkirály lett, Kr. e. 2754-re teendő, az 
izraelitáknak Egyiptomból való kivándorlásuk pe-
dig történt Kr. e. 1320-ban és igy Izrael fiainak 
Egyiptomban való tartózkodására 1400 év esik és 
csak is igy lesz megfoghatóvá, mikép szaporod-
hatott a Jákobbal beköltözött 70 tagból álló csa-
lád 2 millió lélekből álló nemzetté 600,000 fegy-
verfogható haddal. Ha Bunsen aztán a pusztá-
ban való tartózkodást 2% évre, a Horeb hegy 
melletti időzést 1 évre teszi, ha a vöröstengeren 
történt átkelést, a manna és fürjek történetét ugy 
magyrázza, hogy mindazon események csoda-
szerű ségükbol kivetkőztetnek, mind az a vakbuz-
gókat, meglehet, megbotránkoztatja, de a ki a tör-
ténetben, legyen az bár a választott nép törté-
nete is, a természet folyásával megegyeztethető 
eseményeket keres, Bunsen becsületes kutatásait 
bizonyosan köszönettel veendi. Csak ne tévesz-
szilk soha szem elöl, hogy e dolgok elbeszélése 
nem közvetlen Mózestől eredt, hanem a szájha-
gyomány átalakító közegén keresztiilmenve té-
tetett később korban írásba : akkor megfogha-
tóvá lesz, inikép támadtak ama természet feletti 
történetek. 

Mesterileg ecseteli Bunsen Mózesnek nemzet-
alapitó művét. Az eszme, mely Bunsen szerint Mó-
zesnek kiindulási pontul szolgált,nem volt más,mint 
hogy a nemzet állami és vallási életét az általá-
nos istentudatra, az erkölcsi törvényre fektesse, 
hogy a közönséget ama törvény fel- és elismeré-
séhez vezesse. Mózes nem vetette a törvényt já-
romkép a nemzet nyakába, hanem felmutatván 
azt, mint saját keblünkben, lelkiismeretünkben 
gyökerezőt, a nép szabad hozzájárulásával mint-
egy szövetséget köt közte és a törvényt alkotta 
Istene közt, kötelezvén magát a nép a törvény 
szentültartása és megszegés esetében a büntetés 
elviselésére. A miért is kétséget nem szen-
ved, hogy „a s z ö v e t s é g k ö n y v e " , melyet 
(Exod. 24, 7. szerint) Mózes a nép előtt felolvasott 

* 



és melynek tartalmát képezte a tízparancsolat 
(Exod. 20, 1 — 27), az áldozati rendelet (Exod. 
20, 21 — 26) és az alaptörvéyek (Exod. 21. 
2—23, 19) bibliánkban azon alakban van, a 
mint azt Mózes eredetileg följegyzette, csak a be-
vezető szavak és berekesztés az elbeszélő tol-
dalékai. 

A rituális törvényeket Mózes alkalmasint 
csak később alkotta, midőn a nemzetnek az arany 
borjúhoz történt elpártolása alkalmával tapasztal-
hatta, hogy népe magasztos eszméinek létesíté-
sére még meg nem érett. 

ISKOLAÜGY. 

AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÜGYI BIZOTTMÁNYHOZ 
BEKÜLDÖTT JELENTÉSEK. 

I. Főtisztelendő Török Pál superintendens űr, mint a 
négy egyházkerület egyetemes tanügyi bizottmányának el-
nöke, az egyházkerületi köz-gyüléshez, az egyetemes tan-
ügyi bizottmány Debrecenben legközelebb tartott gyűlésé-
ről jelentést nyújt be. 

II. A dunamelléki egyházker. középlanodákból bekül-
dött félévi jelentéseik rövid kivonatai. 

1. A g y ö n k i gymnasium tanári kara a tanulók osz-
tályzatát magában foglaló első félévi jelentését egy, má-
sodik félévi jelentését a májusi egyházkerületi j. könyv 2 0. 
szám alatti végzése folytán két példányban küldötte be. 

E jelentés mellé az emiitett jegyzőkönyvi határozat 
szerint az iskolai igazgatóság (iskolai szék) nem csatolt az 
iskola beléletéröl kimeritö jelentést; azonban Kálmán Fe-
renc iskolaigazgató űr jelentésében megemlíti, hogy ezen 
mulasztás a miatt történt, mivel az egyházkerületi közgyű-
lés jegyzökönyve akkor jutott el hozzájok, midőn az egy-
szerű értesítéssel készen voltak. — Mindemellett Kálmán 
Ferenc igazgató űr röviden jelenti, hogy mind a tanitás si-
kere, mind az iskola erkölcsi állapota, mind a tanári kar egy 
értelmű összehatása a gyönki iskolában a legkívánatosabb 
állapotban van; —iskolai életükre jelentékenyebb befolyás-
sal biró felmerült eseményül jelenti, hogy a lefolyt tanév-
ben részben az ó, részben az újonnan épült gymnasium felső 
részében tanítottak. 

Növendékeik összes száma 80. 
2. A halasi gymnasium igazgató választmánya az is-

kolai anyakönyvet két példányban küldötte be. Ebből kitű-
nik, hogy e 4 osztályú gymnasiumban 43 tanuló volt. E mel-
lett kimeritö értesítést küld az iskolai választmány és a ta-
nári kar személyzetéről, a tantárgyak minő terjedelemben, s 
hány órán történt tanításáról, a tanszakok beosztásáról, átá-
llítás sikeréről és az iskola erkölcsi állapotáról, melyekből 
az iskolai élet virágzatát jelentik. 

A halasi iskolai igazgatóválasztmány az anyakönyvek 
mellé két példány jelentést küldvén, figyelmeztetendő, hogy 
az ilyen jelentést egy példányban kell küldeni. 

3. A kecskeméti hat osztályú gymnasium és két osz-
tályú bölcsészeti tanfolyam növendékeiről az I. s II. fél-
évi jelentés két-két példányban küldetett be. — A jelentés-
ben az anya- és névkönyv egybe van foglalva. 

A gymnasiumi tanulók száma 200, a bölcsészeti tanu-
lóké 48. 

Az anya- és névkönyvek mellé az egyházkerületi 
végzés értelmében iskolai igazgatóság nem mellékel kísérő 
jelentést, hanem e helyett az egyházi elöljáróság a kecs-
keméti iskolát újonnan szervező tervezetet küldött főtisz-
telendő superintendens úrhoz s általa a föt. egyházkerületi 
gyűléshez, melyben jelenti, mimódon fogja jövőre iskoláit 
elrendezni. 

4. A kun-szt-miklósi 5 osztályú gymnasiumi igaz-
gató az I. s II. félévi névkönyveket, azokat is egy-egy pél-
dányban küldte fel. 

E névkönyvekből kitűnik, hogy az intézetben 39 ta-
nuló volt. 

Utasítandó a kun-szt.-miklósi iskolai szék, hogy a fo-
lyó év májusi egyházkerületi jegyzőkönyv 20 pontja értel-
mében két példányban készíttesse el az iskolai anya-
könyvet s utólagosan főtisztelendő superintendens űrhöz 
küldje fel. 

Az iskola beléletéröl ugyancsak az igazgató is ki-
meritö alapos jelentést tesz, melyből meglátszik mind a tan-
tárgyak mikénti elosztása, lanitása, mind a tanitás sikere 
stb. azonban az egyházkerületi végzés értelmében az ilyen 
jelentéseket az iskolai szék tegye, nem maga az igazgató. 

Ezek mellett nagy tiszteletű Szász Károly kun-szent-
miklósi lelkész úr főtisztelendő superintendens úrnak je-
lenti, hogy a kun-szt-miklósi gymnasium e folyó 186y2 is-
kolai évben már hat osztályúvá lett, és hogy az iskolai szék 
az egyházkerületi végzés értelmében megalakult. 

5. A nagy-körösi hat osztályú gymnasium és két osz-
tályú bölcsészeti folyamról az első félévről egy, a második 
félévről két példány anyakönyv küldetett be. 

A gymnasiami tanulók száma 246. 
A bölcsészeti tanulóké „ 71 volt. 
Az anyakönyvhöz kimeritö jelentést csatol az iskolai 

szek az iskolában tanított tárgyak terjedelméről, a tanárok 
közötti felosztásáról, a tanulók előmeneteléről s igy a tani-
tás sikeréről, az iskola erkölcsi állapotáról — melyből 
kitűnik, hogy az igazgatóság iskolája beléletével meg van 
elégedve. — Feltűnőbb eseményként van felemlitve Sántha 
Béla Y. osztályú tanulónak az intézetböli eltávolítása. 

Ezenkívül Cz. Kovács Lajos helyb. ref. lelkész úr fő-
tisztelendő superintendens urnák jelenti, hogy a n.-körösi 
egyháztanács határozata szerint jelen 186%-ik iskolai é v -
ben a bölcsészeti III. osztály is felállíttatott. 

6. A n.-körösi egyházkerületi képezdei helyi választ-
mány a mult egyházkerületi közgyűlés alkalmával a tanító-
képezde 186%-ik iskolai évi állásáról kimeritö tudósítást 
adván, jelenleg pótlólag ezeket jelenti : 



1. A képezdei tanulók száma volt 27. 
2. Tanítóért folyamodott °az igazgatósághoz egyház; 

kibocsáthatott 19-et. 
3. A n.-körösi egyház 50 frtot adott népiskolai köny-

vek szerzésére oly célból, hogy a tanulók a népiskolai iro-
dalom nevezetesebb termékeivel tanári vezetés alatt meg-
ismerkedhessenek. — Ugyancsak az egyház más 80 frtot 
határozott évenként segélyezésül azon remanensek szá-
mára, kik a nagy szünidőben a templomi és temetési szol-
gálatokat teljesitik. 

4. Önkénytes adományképen 11 frt 34 kr folyt be 
képezdei célokra. 

5. Hogy a superintendentia által megállapított tanterv 
most már teljes folyamatában van. 

6. a) A pesti V osztályú gymnasium igazgató bizott-
mánya az anyakönyvet két példányban beküldte. Ebből 
kitűnik, hogy az intézetben 156 tanuló volt. 

Ehhez mellékeli az egyháztanács két rendbeli gyű-
lésében hozott végzéseit, melyek szerint elhatározta 
hogy jövő 186%-ik iskolai évben a VI. osztályt felállítja. 
— Köszönetet szavaz a tanárkarnak buzgalma s kitartó 
szorgalmáért. Szánlhó Elek s Hagymásy Lajos űrak ta-
nárokul lett megválasztatását jelenti. — Jeleati továbbá, 
hogy az egyházkerület által kiszaboit tantárgyakban a nö-
vendékek szép előmenetet tettek stb. 

b) A pesti theologiai intézetről nagytiszt. Peti Jószef 
igazgató tanár űr jelenti, hogy a politikai izgatottság da-
cára is az intézet folytonos gyarapodást s szilárdulást ta-
núsított. 

Volt a négy osztályban több mint 60 tanuló. 
Ezek között a tiszai kerületek iskoláiból pályavégzett, 

három papjelölt félévét töltött az intézet tudományos irá-
nya és szelleme megismerése kedvéért. A tanulók közül 
egyet a halál elragadott, két egyént hanyagnak és pap-
növendékekhez nem illő lelkületűnek találván az igazgató-
ság, elbocsátott. 

A növendékek elöhaladása örvendetes, azonban kö-
zülök négyet uj vizsga letételére kellett utasítani. 

Az intézet hét egyháznak adott tanítót, ezenkívül egy 
pályáját végzett tanulót a pesti egyháztanács választott meg 
gymnasiumi rendes tanárul. 

A N.-KORÖSI TANITOKEPEZDE JAVARA FELÁLLÍ-
TANDÓ TÁPINTÉZET TERVJAVASLATA. 

Főtiszteletü egyházkerületi közgyűlés ! Az 1861-dik 
év május 27-dik és következő napjain tartott egyházkerü-
leti közgyűlés 20-dik szám alatti határozata szerint a tan-
ügyi bizottmány egy a n.-körösi tanítóképezde javára fel-
állítandó táplntézetröl részletes javaslat és terv készítésé-
vel közgyülésileg megbizatván, felhasználva a debreceni, 
sárospataki, pápai, posonyi és selineci tanodai igazgatósá-
goktól főtiszteletü superintendens ur felhívására szíves 
készséggel beküldött tudósításokat kebelbeli tápintézeteik-
ről, — e megbízatáshoz képest a nevezett képezde javára 

felállítandó lápintézetre vonatkozó tervjavaslatát van sze-
rencséje következőkben előterjeszteni: 

A) A t á p i n t é z e t h e l y i s é g e , é l e l m e z é s , s z o l -
g á l a t i s z e m é l y z e t . 

A tápintézetbeliek az úgynevezett főiskola udvarára 
e célra készítendő közös ebédlő teremben étkeznek együtt, 
naponként kétszer, u. m. délben és estve. 

Kapnak naponként, s rendesen, délben husievest, hust, 
és még egyféle ételt, mely vagy főzelék, vagy tésztás étel, 
— estve egyféle ételt. Kap személyére nézve minden tápin-
tézetbeli naponként 24 lat kenyeret, husilleték egy egyénre 
% font, 

A tápintézet tart egy főző asszonyt és egy szolgálót. 
Ezek évi fizetésükön kivül az ételből és kenyérből egy-egy 
személyt illető adagban részesülnek. Kötelességük a főzé-
sen kivül az edények, asztalok, asztali készületek, az 
ebédlőterem tisztán tartása, s más szorosan az élelmezéssel 
együtt járó szolgálatok teljesítése. 

B) Az é l e l m e z é s n a p o n k é n t i k i s z o l g á l t a t á -
s á r ó l v a l ó g o n d o s k o d á s . 

A naponkénti gondoskodással megbizatik egy a ké-
pezdei igazgatóság által a képezdei ifjak közül kineve-
zendő gazda (procurator). Ez ügyel fel az étkek rendes 
kiszolgáltatására, ez veszi át a kenyéradagokat, s osztja ki 
a tápintézetbeliek közt; ez viszi a számadást jegyzőköny-
vileg a főzőnének átadott élelmi szerekről és fogyasztá-
sokról; ez felel a rendről, — ez tesz jelentést az igazga-
tóságnak a hiányokról, mely szolgálatért a tápintézetben 
ingyen étkezésben részesül. 

C) A t á p i n t é z e t k ö l t s é g e i . 

Ha a tápintézet jótékonyságában résztvenni kívánók 
száma 35-re tétetik, az árucikkek mostani állását véve, 
egy évre kell: 

1) Kenyérre, 24 latot 4 krajcárjával számítva 462 frt. 
osztr. ért. 

2) Húsra, (fontja 17 kr.) 505 frt. o. é. 
3) Főzelékre, zsir, liszt stb. 400 frt. 
4) Fára 60 frt. 
5) Főzéné és szolgáló fizetésére ÍOO frt. 

Összesen 1527 frt. 

D) A z é v e n k é n t i k ö l t s é g e k f e d e z é s e . 

A tápintézet évenkénti költségeinek ledezéseül szol-
gálnának : 

a) Az egyházkerület évenkénti segélyezése az egy-
házkerületi közpénztárból: 

b) A megkeresendő egyes jóltevőktöl befolyó és ön-
kénti és buzgóságból eredő kegyes adományok. 

c) A nagy-körösi lakosoktól évenként bejövő gyüjte-
lékek, vagy e helyeit egy ott felállítandó takarék-magtár. 

d) A képezdei növendékek segélyezésére a nagy-kö-
rösi egyház pénztárába letett alapítványok évi kamatjöve-
delme. 



e) A tápdíjak. 
Az a) alaüi segélyforrásra, — nevezetesen az egy-

házkerület- évenkénti gyámolítására vonatkozólag a tanügyi 
bizottmány mellőzve a kivetés és kényszerítés útját, bizto-
síttatni kíván segélyezésül az egyházkerületi pénztárból 
évenként 300 frtot o. é. — mely kiadása a pénztárnak két 
ujonan nyitandó jövedelemforrásból fedeztetnék, t. i : 

1-ör. Bízatnának meg a nt. esperes urak egyházke-
rületileg, hogy körleveleik által, vagy egyházmegyei láto-
gatás alkalmával egyenesen ezen tápintézet javára éven-
kénti önkéntes ajánlatra szólitnák fel megyebeli egyházai-
kat, s az ezen uton befolyandott pénz az egyházkerületi 
pénztárba adatnék. 

'2-or. Régibb gyakorlat nyomán állíttatnának vissza az 
úgynevezett supplicatiók; tehát küldetnének ki a felsőbb 
tanintézetek tanuló ifjai közül supplicátorok, és pedig nem 
csak ezen egyházkerületbe, hanem azokba is, melyeknek 
kebeléből a tanodák növendékei ily célból minket is meg-
keresnek ; s az ekkép bejövő pénz, mint közös iskolai cé-
lokra fordítandó jövedelem szinte az egyházkerület pénz-
tárába folyna be. 

A b) alatti pontot, t. i. az egyes jóltevők kegyes 
adományait illetőleg, a főt. egyházkerület engedelmével a 
képezdei igazgatóság írott vagy nyomatott felhívó levelek 
által keresne meg e célra leendő adakozás végett egyes 
tehetősebb jóltevöket, patronusokat. Ha az igy megkeresett 
pártfogók egyszer és mindenkorra talán jelentékenyebb 
összeget ajánlanának, ezek alapitványkép tétetnének a táp-
intézet pénztárába. 

A felszólítás nélkül, tehát önkéntes ügyluizgóságból 
eredő kisebb adományok, mint az évi költségek fedezésére 
fordítandó segélyek tekintetnének. Ezenkívül bizonyos 
időkben évenként egyszer az igazgatóság által kinevezett 
képezdei tanulók a szomszéd helységekbe kiküldetnének, 
hogy a segedelmezésre felhívott s ennek folytán a jótéte-
ményekben buzgólkodó hívektől a lelkész és más ügybará-
tok segédkezése mellett a természtménybeli adakozásokat 
átvegyék és a tápintézetnek átszolgáltassák. 

A mi a c) alatti jövedelemforrást, a n.-körösi lako-
soktól évenként szedetni szokott gyüjtelékeket, vagy e he-
lyett egy felállítandó takarékmagtár létrehozását illeti, a 
n.-körösi ref. gyülekezet még mindig elég készséget ta-
núsított ezen hagyományos jótékony szokása gyakorlásá-
ban , s ezt jövőre is csüggedés nélkül gyakorolva, az igy 
bejövő gyiijtelékek nem épén jelentéktelen forrását képez-
nék a tápintézet jövedelmének. Mivel azonban a gytijtelé-
kek mennyisége évenkint nagy mértékben ingadozik, s a 
siker sokféle körülményektől feltétel eztetik , célszerűnek 
látszanék a kéregetés helyett N.-Kőrösön egy takarék-
magtár felállítását megkísérteni aláírás utján és adakozás 
alapján, melynek kamatjövedelme a tápintézet javára for-
díttatnék. Mivel az évi kéregetés terhétől megszabadulás 
Körösön a tehetősebbeknek, a takarékmagtárból kölcsön-
zés előnye a szegényebb sorsú lakosságnak érdekében áll, 
s egy ilyennek felállítása nemes és jótékony céllal van ösz-
szekötve, a tanügyi bizottmány értesülése és meggyőző-

dése szerint takarékmagtár létesítésére Körösön biztos ki-
látás ígérkezik. Ezen ügy kivitelére kívánatos volna, ha a 
főtiszteletíi egyházkerület maga tenné meg az első lépést, 
meleg szavakban felszólitandván a n.-körösi egyházi elöl-
járóságot a szóban levő takarékmagtár mielőbbi megalapí-
tása eszközlésére. E felhíváshoz csatoltatnék azon kérés 
is, hogy az egyház a tápintézetbéliek számára ebédlöte-
remröl, és az élelmezés kiszolgáltatásához megkívántató 
helyiségekről, és a legszükségesebbekkel való felszerelés-
ről gondoskodnék, és évenként bizonyos mennyiségű tűzi-
fát segélyezéskép szolgáltatna. 

KÉT ÜNNEPÉLY A SZATMÁRI H. H. GYMNASIUMB AN. 

A lefolyt october hóban két szép ünnepélyt ült a 
szatmár-németii helv. hitv. gymnasium, az egyiket october 
6-án, mikor a szerencsésen megérkezett uj tanár Zombori 
Gedö úr ünnepélyesen elfoglalá tanári szókét. 

Bemutatván iskola-bizottmányi elnök Gyene Károly 
úr, hármóniás éneklés és az iskola papja Mandi Benjámin 
úr sziv mélyéig ható buzgó, iskolai évet megnyitó imádsága 
után, a szép számmal összegyűlt közönségnek az uj tanárt, 
felhívd öt, hogy ezennel tanári székét foglalja el; mit a 
szakavatott férfiú oly jeles, remek beszéddel foglalt el, hogy 
a személyéhez kötött édes bizalom valósulásához méltán 
nagy reménye lehet a közönségnek és szüléknek; elraga-
dólag rajzolta tanítási elvét, hogy t. i. a történelmet ugy 
igyekszik tanítani, hogy a honatyák lelkes példái felbuz-
ditsák az utódokat; — a természeti tanokat ugy, hogy az 
egyháznak hü és lelkes tagokat neveljen, — a természet 
vizsgálása a vallásosságot öregbítse. 

A székét ekként elfoglalt tanárt, Bartók Gábor igaz-
gató tanár fogadá tanártársai nevében. — A mindent ked-
ves színben felmutatni szerető igazgató tanár úr annak 
megmutatásával ölelte baráti forró keblére Zombori Gedö 
urat, quem Dii dilexere, praeceptorem fecere, meleg sza-
vakban festvén a tanárság szép és nagyszerű hivatását. 

A tanárkar és elöljáróság meleg kézszoritások között, 
a Szózat zengedezésével oszlott szét, a jelen volt közönség 
teljes megelégedését nyilvánítván a választás iránt. 

A második ünnepély volt oct. 30-án, a Kazinczy ala-
pítvány kamata adatván ki két ifjúnak. 

A liymnus éneklése után Bartók Gábor igazgató ta-
nár szólott a szép számú közönséghez és a tanuló ifjakhoz, 
ez utóbbiaknak hasznos tanácsot adván Kazinczy okos kö-
vetésére ; ezután megnevezé és felhivá a két tanulót: Hor-
thi Vilmost és Váczi Bélát a kiérdemlett kamat elvételére, 
kik elfogadták a pénzzel átnyújtott Szatmár-Németi város 
és egyház történelmét, de a pénzt a Kazinczy-könyvtár ne-
velésére ajánlották fel, igy tettek azon összeggel is, melyet 
egy lelkes egyháztag Vásárhelyi Sámuel úr, saját szive 
sugallata folytán nyújtott a magyar irodalom terén hü szor-
galommal futott ifjaknak. 

Záradékul I-IorUii Vilmos elszavalta Zombori Gedö úr 
versezetét: Kazinczy szelleméhez. 



A hallgatóság, — szépen volt képviselve a róm.kalh. 
gymnasium is, — a Szózat éneklésével oszlott el. 

Hadd említsem meg, hogy megnyílván a 6-ik osztály 
is, a négy alsóbb osztályban egy-egy tanár működik, és 
igy az osztályrendszer egészben visszaállíttatott; az 5-ik 
es 6-ik osztályban két tanár vezérli az ifjakat, egyik a 
nyelvet, másik a reálét tanítván, és a tanuló ifjak teljes buz-
galommal igyekeznek megfelelni a szülék, az egyház, a haza 
kívánalmainak. 

- O * 

KÖNYVISMERTETÉS 

D r. L u t h e r M á r t o n k i s - k á t é j a , M i c h a e l i s 
J á n o s n a k ev . n é p i s k o l á k é s k o n f i r m á l a n d ó k 
s z á m á r a k é s z ü l t v e z é r f o n a l á v a l a k e r e s z -
t y é n v a l l á s b a n . Brassó, 1861. n. 8r. 78. I. (Ára?) 

Megnyílván hazaszerte már a falusi iskolák is, sietek 
ugy a tanitó, mint iskolafeliigyelö urakat a fencimzelt tan-
könyvre tisztelettel figyelmeztetni, mert jó foganattal hasz-
nálhatónak vélem és egy csomóban megvan itt az, mit 
elemi tanodákban vallásos oktatásnál szükségelünk. 

Megvan az e 1 s ö s z a k a s z b a n Luther kis-kátéja; 
a m á s o d i k b a n annak magyarázata; a h a r m a d i k -
b a n : 1) rövid bibliaismertetés ; 2) a reformatio története ; 
3) az ágost. hitv. evang. és a r. kath. egyházak választa-
nai. Mindez még nem elég, hanem a t o l d a l é k b a n kö-
zölve van: 1) az ágost. hitvallás rövid tartalma és 2) Lu-
ther világhírű éneke: Erös várunk nekünk az Isten. 

Mi a feldolgozást illeti, azt célszerűnek mondhatni, 
a mennyiben a kis-káté magyarázatában minden állítás 
nemcsak a szentiratnak a felelet alá lenyomatott szövegé-
vel, hanem azonfölül a szentkönyvbol merített példákkal, 
sőt az énekeskönyv olyan énekeivel is támogattatik, me-
lyek a fennforgó tárgygyal kapcsolatban állnak s reá vi-
szonylanak. Sajnos azonban, hogy nem levén előszó, nem 
lehet tudnunk, melyik énekeskönyvböl, az Erdélyben elfo-
gadottból-e, vagy másból vannak az érintett énekek kivá-
lasztva. De ez oly hiány, melyet minden tanitó az egyhá-
zában divatozó énekeskönyvböl könnyen kipótolhat. 

Vannak e káténak olyan sajátságai is, melyek azt 
csak Erdély számára készültnek mutatják. Igy péld. a 25. 
]. a keresztyén ünnepnapok közé van a négy poenitentialis 
vasárnap sorozva; a reformatio történelmében kiválólag 
Erdély, nem egyszersmind a nagyobb testvérhaza, van 
figyelembe véve ; a 68. 1., hogy az 1791-iki 57-ik (erdé-
lyi) törvénycikk szerint vegyes házasságoknál a reversa-
lisok tilosak és érvénytelenek; hogy a vegyes házasok cs-
ketésének minden esetben az ev. templomban is meg kell 
történnie (69.1.); de ezeken is az ügyes tanitó könnyen 
segíthet. 

Helyeslem, hogy az apokryph könyvek is, melyek kö-
zül némelyik kedves olvasmánya a népnek, elöszámlálvák, 

miután léteznek, azokat ignorálni nem lehet. Magában ér-
tetik, hogy a munkában is helyesen van elmondva, mit tart 
és tanit rólok a prot. egyház. 

A választanok közt szükségesnek tartom ezentúl meg 
említeni a legújabb dogmát, Mária szeplőtelen fogantatását 
is, mely eddigelé figyelembe nem igen vétetik. 

Nem levén, mint einlitém, előszó a munkához adva, 
Michaelis müve-e az egész, vagy más munka után van for-
dítva, avagy tán van benne s mennyi eredeti ? megmon-
dani nem tudom. Fordításnak sejtetik az ilyen kifejezések : 
az e g y csaló, az e g y babonás ember (24. 1.); a szom-
bat e g y olyan nap (25. 1.); az Isten, utolsó óránk eljötte-
kor, engedjen e g y üdvösséges kimúlást (48. 1.). Nyelv-
tani botlások; i g y e k e z t e (38. 1.) igyekezett h., ö n -
m a g a d a t (39. 1.) tenmagadat h., v é l k e z h e t s z (53. 
1.) vétkezhetel h. 

Méltó figyelmébe ajánlom c tankönyvecskét nemcsak 
erdélyi, hanem magyarországi tanitó s iskolafeliigyelö 
urainknak is. G—y. 

I f j ú s á g i k ö n y v t á r . IV. k ö t e t . B e s z é l y e k . í r -
t á k E m í l i a é s V a h o t S á n d o r né. V-d i k k ö t e t . 
C h r e s t o m a t h i a az i f j ú s á g s z á m á r a . S z e r -
k e s z t é V a c h o t S á n d o r né. P e s t , 1861. E n g e l 

é s M a n d e l l o t u l a j d o n a . 

Midőn a címzett vállalatnak I. II. és III. köteteit e 
lapok mult évi folyamának 50. számában ismertettük, bő-
vebben szólottunk mind azon igényekről, melyeknek az if-
júsági olvasmányok, az irány, tartalom és modorra nézve, 
csekély nézetünk szerint, megfelelni tartoznak, mind azon 
elvekről, melyek alapján azokat szerkezteni kell, ha azt 
akarjuk, hogy az ily olvasmányok azoknál, kiknek számára 
irvák, egyszersmind jótékony sikert is eredményezzenek. 
Ugyanakkor megjegyeztük azt is, hogy ama bővebb és in-
dokoltabb fejtegetésbe bocsátkozni, részint a magunk köny-
nyebbségeért, de különösön azért láttuk akkor jónak, hogy 
aztán később, ha a többi kötetekhez hozzá kell szólanunk, 
ismétlések nélkül és röviden mondhassuk el: megfelelnek-e 
azok igényeinknek vagy nem ? 

íme, ismét előttünk fekszik a folytatásul igért köte-
tek közül kettő, noha egy kissé későbben, mint vártuk és 
ohajtottuk. Megfelelnek-e ezek is igényeinknek ? Hogy e 
kérdésre, a mult alkalommal elmondottakra megemlékezve 
őszintén és igazságosan felelhessünk, lássuk előbb azok 
tartalmát, habár csak röviden is, és csak is egy pár jel-
lemző vonással föltüntetve. 

A IV. kötet, mint azt cime is mutatja, beszélyeket, 
számszerint négyet, tartalmaz : „Emma és R ó z a" Emi-
liától, — ,,J o 1 á n" Vachot Sándornétól, — „L ó r a'; Emili-
ától, — és a ,,K i s K a l a n d o r " — címűeket. Ha csak ugy 
gyorsan és könnyeden akarnánk elbánni a dologgal, elég 
volna e lapok olvasóinak mondanunk, hogy a felsorolt be-
szélyek szerzönöinek neveik már elég kezesség arra, hogy 
e könyvet, melynek azok tartalmát teszik, minden szüle 
nyugodtan vehesse meg és aggodalom nélkül nyújthassa 



gyermekei kezébe: mert hiszen ama t. szerzőnök, mint 
magok is anyák és elismert irónök s jelenleg is mindketten 
egy-egy méltó pártolásban részesült s épen családok és 
anyák számára irt lapnak vezetői, miként is Írhatnának 
olyat, mi nem gyermekeknek való ? Azonban mi, miután 
ama beszélyeket figyelemmel átolvastuk, többet is akarunk 
mondani. Átalában megjegyezzük, hogy azok mindenikének 
tárgya igen helyesen a gyermekek közvetlen környezeté-
ből, a családi életből van merítve, ugy hogy a föcselekvők 
mindenikben magok a gyermekek, a mozgató erők pedig a 
gyermeki kebel nemesebb vagy nemtelenebb hajlamai és 
indulatai, mint: a szeretet, engedelmesség, szelídség, ta-
karékosság stb. — vagy: a kevélység, munkátlanság, ön-
hittség, fényűzési vágy stb. Mi természetesebb már most, 
mint hogy emez indulatok valamelyikéből folyó cselekvés, 
az avatott szerzők alakító képességük folytán, az életnek 
egy-egy élőképévé varázsolva, a mese tarka mezébe öl-
töztetve, s élénk, kellemes modorban, világos és egyszerű 
stylben előadva, minden jó érzésű gyermekre nésve mu-
lattató és érdekes, míg a végkifejlés mindenkor ama 
fontos tanulságok valamelyikében végződik: hogy a szép 
és jó utoljára is jutalmat nyer, — a rosz pedig, előbb 
vagy utóbb, büntetését el nem kerülheti. Emma és Róza 
történetéből a nagyok is tanulhatnak ugyan, hanem a gyer-
mekek különösen megtanulhatják, miszerint a földijavakban 
való elbizakodottság, ebből folyó kevélység, piperéskedés 
és külcsillogás nagyon csalfa és múlékony eszközei a tartós 
boldogságnak s ha az ember már korán a szív nemesebb 
hajlamait ki nem fejti, hasznos ismeretet nem gyűjt, a mun-
kásság gyönyörével meg nem ismerkedik, előbb- utóbb, s 
ha néha későn is, de bizonynyal keserűen ábrándul ki csaló-
dásából, s ugy kénytelen magát érezni, mint a ki egyszerre 
mindenét, söt a mások és önmaga iránti bizalmat is el-
vesztve, vigasz és remény nélkül, egyedül áll a világon; 
A Jolán története megtanít, hogy az anyagi szegénység 
még nem igazi szerencsétlenség, —• söt ha a szív tiszta és 
ártatlan s a jó gyermek a jó ösvényen hiven és állandóan 
képes megmaradni, az olyant szegénységében is felkarolja 
a részvét s megpróbált erényét igen gyakran biztos és 
állandó boldogsággal jutalmazza a sors ; Lóra pedig pél-
dányképül szolgálhat minden gyermeknek, hogy a tűrés és 
szenvedés nehéz ugyan, de a ki abban ki nem fárad s a 
bántalmat és lenézést szelídséggel és jósággal viszonozza, 
legtöbbnyire épen azokat teszi legőszintébb barátaivá, 
kiktől ama gyöngédtelenségeket kelle szenvednie; végre a 
Kis Kalandorban örömmel és megvigasztalódva fogja szem-
lélni mindenki, hogy a ki hü és igaz, s a szülei jó intésekről 
meg nem feledkezve, bár már azokat nélkülözi s e földön 
segély és gyámol nélkül elhagyatva áll, a becsületesség 
ösvényén ugy tud járni, hogy a kísértéseknek diadallal 
ellentáll: az ilyen utoljára is megkapja jutalmát a jók be-
csülésében és szeretetében s jövőjéről nem aggódhatik. — 
Ez röviden tartalma ama négy beszélynek ; hanem e né-
hány vonással is, reméljük, mondtunk annyit, hogy olvasóink 
előtt bátran és jogosan fejezhetjük ki azon Ítéletünket, 
miszerint azok, mind az irányra, mind a tartalomra, mind a 

szerkezetre nézve olyanok, hogy az ilynemű olvasmányok-
hoz kötött igényeknek teljesen megfelelnek s így ezeket is 
minden szülőnek, mint a gyermekeik szellemi és erkölcsi 
mulatságuk és épülésökre szolgáló eszközt, a leghatható-
sabban ajánljuk. 

Még egy pár nyomdahibát s néhány magyartalan ki-
fejezést kellene e kötetben megjelölnünk; miután azonban 
azok nem is nagy számmal vannak, de meg az értelmet 
nem is nagyon zavarják, a megrovással, azon jókért, miket 
benne találunk, örömest elhallgatunk. 

Az V. kötet tartalmát, Chresthomathia cimmel, az 
ujabb kor elhunyt és élő jelesb költőinek válogatott versei 
teszik, fajok szerint következő rovatok alatt: Hazafiúi köl-
temények, Balladák, Elbeszélő költemények, Epigrammok, és 
emlékversek, — beosztva. Az egyes darabok elég tapin-
tattal vannak megválasztva, ugy hogy az olvasó együtt 
és mintegy csillogó füzérbe összekötve találhatja itt mind-
azon jelesebb költeményeket, miket a magyar költészet 
múzsája az ujabb időben az irt nemekben alkotott. Az e 
kötetben foglalt müvek felett ítéletet mondani, nem a mi 
hivatásunk; ismeri már azokat jó részt a felnőtt nemze-
dék s szívében vagy ajkán hordja nagy részét; mi csak 
azt óhajtjuk ezúttal: vegye minél több hasznukat már most 
az ujabb nemzedék is, s gyakran forgatván és olvasván 
azokat, ne csak könyv nélkül tudja, hanem tanulja meg 
belölök különösen azt, a miért irvák: lelkesülni, sze-
retni, hinni és remélni! 

Végül még csak azt jegyezzük meg, hogy a IV. 
kötet ára 1 ft. 10 kr. — az V-ké pedig 1 ft. 20 kr. o. 
é ; valamint tndatjuk e lapnak olvasó közönségével, hogy 
az itt ismertetett Ifjúsági könyvtár I—VI kötetének ára 
összesen 5 frt. 50 kr. — I—XII köteté pedig 11 frt. 
bérmentett küldéssel. Már ez olcsóságnál fogva is meg-
érdemli e vállalat, hogy azt minél jobban pártoljuk és 
ajánljuk K. J. 

BELFÖLD. 

AZ ORBI EGYHÁZMEGYE R. ZSINATA. 

Páva, oct. 31-én 1861. Nt. szerkesztő url Nem ve-
endi ön rosz néven, ha olykor-olykor becses lapját felke-
resem tudósításommal s egyházmegyei életünk mozzana-
tait megírom; hisz a politicai légkör ugy is oly nyomasztó, 
mintha a kitöréssel fenyegető Vezúvnak laknánk torná-
cában, — s ilyenkor vallásos-egyházi életünk a Tábor-hegy, 
melyre összegyűlni sietünk, hogy megdicsőíttessünk. Igy 
gyűlt össze az orbai egyházmegye hivatalos személyzete 
Barátoson fotyó évi october 29-én részletes zsinatra. Két 
esemény nevezetesitette kiválólag ezen r. zsinatot, első : 
hogy a Rikán belöli ref. egyházközönség fögondnoka, 
mélt. Lázár Mihály ur először most szerencséltette gyűlé-
sünket személyes megjelenésével, ki is két egyházi ülnök 
által meghivatván, pár perc múlva, éljenek között, szé-



két elfoglalta. Ekkor nt. esperesünk rövid megnyitó beszéde 
után főgondnok ur szólott. Szólott, mint szoktak protestáns 
világi főnökeink szólani, kiknek szivök táblájára van fényes 
betűkkel beirva egyházunk autonomiája, hogy az egyház 
üdve és előhaladása mindenek felett gondjainak főtárgya, 
hogy teszen, mennyit buzgóság, erő és tehetség engednek 
tennie, hogy ha vannak irányában bizalmatlankodók: biza-
lom és kitartó munka által törekvend kétségüket elosz-
latni, . . és a szavak oly jól estek, annyira hatoltak minden 
kebelre, hogy mintegy feleletül az átérzett szép kis be-
szédre lelkesüllen hangzott fel az „él jen"! 

De m. főgondnok ur nem csak meleg szavakkal szo-
kott díszelegni: rendesen teltek követik ezeket. Igy tör-
tént, hogy a gyűlés folyama alatt a népiskolák korszerű 
berendezése tárgyaltatván, szóba jött az oly sok szegény 
tanulók száma, kik . még csak egy olcsó kézikönyvet sem 
képesek beszerezni. És főgondnok ur azonnal directori 
kézre adott tárcájából tiz uj forintot ezen hangosan síró 
szegénység fedezésére azon kijelentéssel, hogy szükség 
esetén nagyobb összegig is utánajándékoz. Szives kö-
szönet érette egyházunk és a szegény gyermeke^ ne-
vében ! 

Részletes zsinatunk másik nevezetes tárgya a d i -
r e c t o r i választás, mely minden három évben szokott 
megűjíttatni. Titkos szózatolással ment a választás véghez 
és nevezetes szótöbbséggel egyházmegyei directorrá Finta 
István pávai pap lön elválasztva, ki is azonnal hivatalát 
megkezdette. 

A tanitói értekezletek fonalát a nyári munkanapok 
megszakasztották vala: ennek újra fölvé elét és minden 
hónap első szerdáján az iskolatanulók összejövetelét r. 
zsinatunk meghatározta: értekezleti elnökül az egyház-
megyei diiectort nevezvén ki. 

Tárgyaltattak még nagyobb kisebb r. zsinatunkra ho-
zott tárgyak, a moldva-oláhországi missiora való segede-
lemgyüjtés , kérlevelek elintézése, válóperek folytatása 
ste. 

Bevégeződvén r. zsinatunk, m. főgondnok urnák ezen 
jószágaitól távol eső helységben is vendégszerető szíves 
intézkedése folytán ebédhez láttunk; mikor is a lelkes 
felköszöntések savát főgondnok ur kezdette meg, po-
harat emelvén erdélyi református anyaszentegyházunk 
generális curátoraiért. Ezután ntiszteletü esperesünk 
főgondnok úrért s igy tovább, mig a főgondnoki gaz-
dag teríték ulán vallásos élelünk és egyházalkotmá-
nyunk virágzásának és evangyélmi szabad fejleszthetésé-
nek megdicsőítő öntudatával tértünk hajlékunkba vissza. 

F i n t a I s t v á n , 
pávai pap. 

SZ.-M.-KÁTA, nov. 9-én 1861. Nt. szerkesztő űr ! Hogy 
bizonyos űri ember oslorcsapkodásainak csak a hátamat 
tartsam: azt épen nem tehetem, s tenni nem fogom; kérem 

azért, a következő néhány soroknak legyen szíves még be-
cses lapjában helyt adni : 

Válasz Sz. K. űrnak a „Prot. Lap" 43-ik számában 
megjelent *) alatti vagdalódzásaira. 

Motto : non dictum, sed responsum putet, quia laesit 
prior. 

Tetszett a solti egyházmegye angyalának Doboshoz 
címzett válasza alkalmával *) alalt egy pár oldalvágást 
szabni bizonyos esperesre, a ki elég vakmerő (?) volt a 
solti körleveleket egyházmegyéjében ily tréfás (de bizo-
nyára nem kevés igazat tartalmazó) szavak kíséretében 
szétküldeni: „Midőn a solti egyházmegyének tisztújításra iz-
gató hosszas litániáját ide rekesztve megküldeni szeren-
csém volna stb." — Csupán ennyi, és nem több vonatkozott 
a solti körlevélre. És ezt oly merészségnek (!) cimezi 
Sz. K. űr, mely megérdemli, hogy nyilván számot kérjenek 
róla. Tessék! . . én minden pillanatban kész vagyok a 
számadással; hanem kérdem: melyik nagyobb merész-
s é g ? : az-e, midőn ama bizonyos esperes, 16 lelkésztársá-
nak, — kik közül legtöbbeknek barátságos bizodalmukat is 
birni szerencsés, — tréfás szavak kíséretében mutatja be 
a solti körleveleket, s megküldi, — hiven a megbízáshoz, 
— mind azoknak, kiknek még megküldve nem valának, . . 
azoknak át meg átolvasására, ruminálására időt enged; . . 
vagy az: midőn Sz. K. űr azon bizonyos esperest száz meg 
száz lelkészek s gyülekezetek előtt, nyomatás alá adott 
cikkében, vagdalja, gúnyolja ? ! . . Bizony, bizony, ha né-
mely embernek (már persze mint nekem) n a g y o t k e l l 
m é g n ő n i , — mint Sz. K. állítja, — mig stb.: Sz. űrnak 
mindenesetre s o k a t k e l l m é g é r n i , és a heves an-
gyalnak s o k a t k e l l e m b e r e d ni, mig bizonyos ügyek-
hez elég higgadtan, és elég megfontolással szólhat! . . 

Cáfolatot kiván Sz. K. űr, s érvet érv ellen. — Bő 
mértékben megtalálja ezeket a „Prot. Lap" közelebbi 44. 
számában közlött ezen cikkben: „Adat az egyházi tiszt-
újítás ügyében," melyben a barsi esperes N. I. — ki, mel-
lesleg legyen mondva, ez ügyben egyik a legcompetensebb 
birák közül, — világos adatokkal, cáfolhatlan tényekkel 
dönti porba a restaurálni kivánók légből kapott theoriáit, s 
a tapasztalatból mutatja meg mindenkinek, ki az egyházi 
élet mozzanatait nem restelli figyelemmel kisérni, hogy a z 
e g y h á z i r e s t a u r a t i o n e m c s a k s z ü k s é g t e -
l e n , d e v e s z e d e l m e s i s . 

Ez ügyhöz többet szólani én szükségesnek nem lá-
tom, s nem is fogok. A solti igen tisztelt egyházmegye irá-
nyában, ugy hiszem, eléggé kimutatom tiszteletemet azál-
tal, hogy indítványát nyílt gyűlésben tárgyaltatni el nem 
mulasztom ; de hogy azt, — ha nem 24, hanem 64 egyház-
ból álló megye nevében adatott volna is ki, — n o l i m e 
t a n g e r e - n e k tartsam: azt bizony soha nem fogja reám 
erőszakolni semmi földi angyal. 

Többire az Istennek békessége, mely minden emberi 
értelemnek felette vagyon, legyen mindnyájunkkal ! 

az a b i z o n y o s e s p e r e s . 

)( 



A SZATMÁRI EGYHÁZMEGYE ÖSZI KÖZGYŰLÉSE. 

A szatmári helv. hitv. egyházmegye, őszi közgyűlé-
sét a hajdan korból egyházi tekintetben hires, ma is vi-
rágzó egyházban M. Csengerben tartá meg november 7-én 
és 8-án. 

Nagytiszteletü esperes Kiss Áron úr buzgó ihletett 
imádsággal megnyitván a gyűlést az urnák szent hajléká-
ban, elsorolá hivatalos működéseit a mult gyűlés óta, s 
azokra a közgyűlés helybenhagyó vagy felfüggesztő hatá-
rozatait kér te ; — miután minden tette helyesnek Ítéltetett, 
megerősíttetett. 

A gyűlésnek minden egyes tagja, figyelemmel kisér-
vén a nagytiszteletü esperes űr jelentését, lehetetlen, hogy 
fájdalmas érzéssel ne hallotta légyen, mily szomorú hely-
zetünk van nekünk tanítóinkra nézve, mily körülmények 
közé jut az esperesi hivatal, hogy a koldus-állomásra taní-
tót fogjon. — Istenem! Istenem! mikor jön el az az idő, a 
mikor a tanitók becsületes ellátásáról gondoskodva lesz, — 
élelmök biztosítva lesz azoknak, kik hivatvák életet adni 
az emberiségnek. — Kebelbeli egyházaink nagy részétől 
ezt nem reménylhetjük, mert ezek nem hogy nevelnék, sőt 
kevesbíteni igyekeznek a fizetést, mint ezt jelen gyűlés fo-
lyama alatt is volt szerencsétlenségünk hallani, nem gon-
dolván meg az egyes egyházak tagjai és egyházak elöljá-
rói, hogy azon fizetési összeg, mely ezelőtt 50 évvel ké-
szült, s az akkori idők igényeinek szűken megfelelt, most 
sok helyt nem egyéb koldusi összegnél, melyből egy, 
csak négy tagból álló, család is alig tud egy évről más 
évre tengődni. 

Engem, megvallom, fájdalmas csudálkozásra indított 
annak hallása, miként törekednek egyes egyházak kevesbí-
teni a fizetést most, midőn önmagok érzik az egyháztagok, 
hogy költségesebb élniök, mint csak 12 évvel is volt, és 
miért vonakodnak egyes egyháztagok tartozott illetőségei-
ket pontosan befizetni, főleg olyanok, kik jó példával tar-
toznának elölmenni. 

Sajnálkozással kell azt is megemlítenem, hogy n. t, 
Kiss György űr az ülnöki széket el nem foglalá, helyébe 
uj választandó: hanem mint közkatona , örömest szolgá-
land a szent ügynek. 

Örömmel és köszönettel fogadtatott an. t. békés, egy-
házmegyei gyűlés hozzánk nyomtatásban áttett jegyzö-
könyve, s óhajtás fejeztetett ki, bár csak a mi szegénysé-
günk is hasonlót engedne cselekedni. 

Olvastatott a marm.-szigeti pátronálusi gyűlés levele, 
melyben egyházmegyénkkel közöltetik, hogy az elnökség 
a kormányzó-tanács tagjává választatott;—örömmel és kö-
szönettel fogadja egyházmegyénk ezen megtiszteltetést. — 
A szigeti iskola elöljáróságának ily tapinlatteljes eljárása 
csak javára lehet egyházmegyénkben az iskolának. 

Hogy egyházmegyénk a f. t. superintendentialis gyű-
léseken mindenkor képviselve legyen az elnökség mellett, 
két egyházi és két világi ülnök választatott egy évre, kik 
kötelezetteknek érezzék magokat megjelenni a gyűlésen 

váltogatva, .fuvarbér is Jiatároztatott az egyházi ülnök úr 
számára. , 

Meg kell említenem még azt is, hogy segédjegyzökül 
elválasztattak: Izsák Dezső úr a világi részről általános 
szavazattöbbséggel, Kenyeres Sámuel lelkész űr csak 'vi-
szonyos többséggel. 

Végre ide szúrom, hogy az egyházmegyei látogatás 
megrendeltetett, 3 körre osztatván a tractus; az első kört 
az elnökség fogja bejárni, a másik kettőt ülnökök, ugy 
azonban, hogy jövő évben az elnökség a 2-ik, a harmadik 
évben a 3-ik kört járandja, hogy igy minden 3 évben meg-
látogassa az elnökség az egész tractust. — A visitátor 
urak mellé egy ifjabb lelkész űr is választatott a percep-
tiók elvitelére; egy kicsit nagy szám a szük falusi papla-
kokra. 

Több más apróbb tárgyakat legyen szabad elhall-
gatnom. 

A közgyűlés népesebb is lehetett volna, a miért kü-
lönösen haragudtak a szives m. csengeri hivek és hivönök, 
mert bőven teritett asztaluk sok helyt vendég nélkül ma-
radt. — Az Isten áldja őket jószívüségökért ! ! ! 

ACSA, nov. 4. 1861. Ma ünnepeltük meg egyházunk 
évfordulati templomalaptételi ünnepét, mely egyszersmind 
előleges felszentelési ünnepe volt a góth ízlésben kiállított, 
és már nagyjából kész templomnak. — mely mltgos b. Pró-
nay Gábor egyetemes és helybeli felügyelő úrnak már ed-
dig is 10,000 ujfrtba került. Az ünnepély vette kezdetét a 
föajtó előtt, hol egy alkalmi három versből álló ének eléne-
keltetvén, egy buzgó fohász után az egész nagyszámú nép 
a lelkész után a templomba tódult, áhitalossága végzésére. 
— Jelen voltak a helybeli mltgos bárói családok részéről : 
mltgos b. Prónay Gábor úr és neje, született b. Podmaniczky 
Caroline asszonyság, a ki e nap emlékének örökítésére a 
térdeplőre egy igen drága, saját kezűleg készített sző-
nyeget ajándékozott az egyháznak, mit a mltgos báró úr az 
ünnep reggelén személyesen elhozott a templomba. — Isten 
őrködjék e nagylelkű család felett, hogy egyházunk díszére 
századokon át virágozzék! hogy a szép templomhoz egy 
illő paplakot is — mi többször nyilvánított szándéka, épit-^ 
telhessen! E l e f á n t M i h á l y . 

— — 

KÜLFÖLD. 

A jelesül szerkesztett „Magyarország" egyik legkö-
zelebbi számában londoni levelezője, valószínűleg tudva 
már, quid valent humeri magyar lap szerkesztőjénél a con-
stitulionalis élet ezen legújabb szakában: az angol egyházi 
élet köréből közöl néhány vonást, melyek lapom olvasó-kö-
rét kétségkívül még inkább fogják érdekelni. 

MOZGALOM AZ ANGOL EGYHÁZ KÖRÉBEN. 

London, nov. 3-kán. Mialatt minden szem Rómán 



függ, — jelentékeny mozgalom fejlődik ki az angol egyház 
köréhen. még pedig annál jelentékenyebb, mivel nem csu-
pán csak a vallási elemek forrongását tünteti szem elé, 
hanem a sociális viszonyok megitélhetésére nézve is nem 
kis mértékben szolgál vezérfonál gyanánt. A mozgalom 
már eredeténél fogva kettős jellemmel bir, a mennyiben a 
tudományos törekvések e téren korunk általános haladá-
sának egyik főirányára vezethetők vissza, mig a nagy tö-
meg soraiban tapasztalható hullámzás kétségkívül az angol 
egyház szervezetével járó hiányoknak rovandó föl. 

Mig a német philosophia Schleiermacher, Fichte, 
Hegel homályos tanaival vesződött, nem igen lehete attól 
tartani, hogy majd az ábrándozással határos elvont elmé-
letek a gyakorlati életben is zavart idéznek elö; de mióta 
Vogt, Moleschott, Virchow s ehez hasonló irók léptek elő-
térbe, az, mi előbb puszta árnyéknak látszott, anyagi léte-
get nyert, s hatását napról napra tágasb körökben érez-
hetni. 

D a r w i n munkája a fajok eredetéről — The Őriéin 
of Species — kimondhatlan hatást gyakorlott már eddi^is 
az olvasó-közönség legkülönbözőbb fölfogásu osztályaiban, 
— jövőre pedig a controversialis irodalomnak egyik hatal-
mas ágát fogja létre segíteni. Ha az eszmék eredetisége s 
a gondolatok merész röpte, — melyekben e miinek nem 
minden egyes lapja, de tán minden egyes sora oly gazdag 
— mindenkit meglep: az egészen végig ömlő formaszép-
ség varászerövel ragadja magához a kebelt, s mintegy ká-
bító illattal andalítja szendergésbe a taglalni készülő észt. 

Pedig e bájos külső alatt oly tan rejtőzik, melylyel 
veszély nélkül csak azok ismerkedhetnek meg, a kik a po-
sitiv vallással — legyen az bármi néven nevezendő — leg-
kevésbbé sem törődnek, meg azok, a kiknél a vallásos ne-
velés gyökerei sokkal mélyebben hatottak a szív mé-
lyére, semhogy onnan azokat bármiféle uj elmélet ki-
téphetné. *) 

Az „Essays and Reviews" cimü értekezések — sem 
eredetiség, sem előadási szépségre nézve nem mérkőz-
hetnek az ^előbbi müvei, de azért épen nem tagadhatni, 
hogy roppant figyelmet gerjesztének. Már azon körülmény, 
hogy a szerzők kivétel nélkül az angol egyházi rendhez 
tartoznak — elég ok vala arra, hogy a sz. írás egyes he-
lyeit a rationalismus kérlelhetlen szigorával megtámadó 
mü püspöki roszalással találkozzék. — Azon körülmény 
pedig, hogy a közönség oly móhon kapta e tulmerész ol-
vasmányt, eléggé megfejti, miért nem elégszik meg a 
High-Church hivatalos intézkedéssel, s miért jelent meg 
néhány rövid hónap alatt annyi ellcnirat a fenidéztiink mun-
ka meggátolására. **) 

*) Ki közelebbről akar Darwin e jeles müvének tartalmával 
ismerkedni, olvassa el a „Budapesti Szemle" 1851-ik 
évi folyamában Jánosi Ferenc ur cikkét „Uj termé-
szetrajzi elmélet"-ről B. M. 

**) Jövő évben, ha Isten életünknek kedvez, bővebben 
megismertetjük közönségünkkel ez ügyet. B. M. 

Mig az irodalom és tanszék ekként támadják meg a 
sz. irást, mely — mint tudva van — protestáns hitfeleke-
zeteknél alap és egyedüli kútfő (Traditio nem létében); 
másfelől a tulbuzgóság nem mindig szerencsés azon 
eszközök megválasztásában, melyekkel a tévútra sod-
rottakat visszetériteni, vagy az ingatagokat szilárdítani 
igyekszik. Ha a dissenterek köréből kellene példát idézni 
utalhatnánk a hires Spurgeon minapi előadására, hol 
hallgatóit meg akarván győzni a felöl, hogyö nem 
hisz semmi rokonságot az ember és a gorilla közt 
— az i m a h e l y e n , közel a szószékhez, a majomkirály 
kitömött specimenét, egyik kezében hatalmas fütykössel — 
állittatá föl — hogy az ismertető jelek elősorolásánál a 
példányképre utalhasson. De Chaillu ur személyesen jelen 
volt, hogy a netaláni ellenvetésekre megfeleljen. Hová jut 
a v a l l á s ily védelem vagy oktatás mellett, elgondolhatja 
az olvasó, ha egyúttal megjegyezzük, miszerint ugyancsak 
Spurgeon ur nem rég csak nagy ügygyei bajjal tudta hallga-
tóit a felöl capacitálni, hogy bizonyos vasúti üsszeütközés 
nem azért történt, m i v e l é p e n v a s á r n a p v o l t . s 
igy az utasoknak otthon kell vala megülni az ur ünnepét, 
— mert ha a szerencsétlenség oka csakugyan ez volna, — 
falytatá egész komolysággal — akkor méltán zúgolódhat-
nánk a gondviselés ellen, valahányszor hasonló eset h é t -
k ö z n a p fordulna elé. 

Dr. Cumming, az angol egyház egyik igen tekinté-
lyes tagja, minap Liverpoolban nagyszámú hallgatóság 
előtt kikelt bizonyos tudósok vakmerő iránya ellen, de buz-
góságtól elragadtatva az állitá, hogy Sir R. Murchison a 
nagyhírű tudós és geolog vigasztaló példa az ellenkezőre, 
mert nemcsakhogy ellentétben nem hagyja a sz. irást a geo-
lógiával, hanem egyenesen elismeri, miszerint legneve-
zetesb felfödözését az austráliai aranyport illetőleg nem a 
tudományból, de Jób könyvének 28. fej. 6-dik verséből me-
ri té: „A föld aranyport rejt magában." — Sir Rodersik vá-
laszát érdemes megolvasni, mert szép adatot nyújt Isten 
legszebb adománya , az ész csodálatos működésének meg-
ítélésére : „1844-ben, kevéssel az Uralhegyek átvizsgálá-
sára lett utazásom után, egyik barátom, Strzelecky gróf 
egy szép ásványgyüjtemenynyel lepett meg, melyet, mint 
mint mondá, keleti Austrália déli hegyláncolatán szedett 
össze. Ezen minták és az Uraiból hozott — aranyt rejtő — 
saját példányaim közt oly meglepő hasonlóságot vettem 
észre, hogy a geogr. társulat előtt tartott előadásom alkal-
mával kiemelvén azon körülményt, mihezképest uráli pél-
dányaim szintén déli láncolatból valók — csudálkozva kér -
dezém: hogy lehet az, hogy még eddig Austráliában ara-
nyat nem találtak ? Gondolkodván később e tárgy fölött, 
meggyőződésemben mindinkább megerősödöm, ugy hogy 
1846-ban nem átallám a cornwalli cinbányák heverő mun-
kásait arra biztatni: költöznének ki Austráliába, s kisérte-
nék meg otl az arany utáni kutatást. 

1848-ban a kivándorlott munkások részéről több 
rendbeli küldemény érkezeti hozzám — csekély arany tar-
talommal, — s ekkor volt az, hogy ö Felsége gyarmati 
titkárával írásban tudatám, miszerint a mi addig csak the-

* 



oria volt, most már valóság: Austrália rövid nap múlva 
aranytermő vidéknek fog ismertetni. — Három évvel ké-
sőbb érkezett a gyarmati kormány azon tudósítása : hogy 
Austráliában az aranyt rejtő rétegeket csakugyan föl-
födözték." 

Dr. Cumming tehát nem jól értette, mit neki Sir R. 
beszélgetés közben monda, hogy t. i. a sz. irás egyes he-
lyei csudálatosan alkalmazhatók legfontosb tudományos föl-
fedezéseinkre! E — y. 

MISSIOI LEVELEK Dr. BALLAGI MÓRHOZ. 

XVIII. 

Midőn e sorokat irom, lelkem szintén elridegulve van 
azon fájdalmak miá, melyek ma lelkemen átzajlottanak. Nem 
minden baj nélkül, melyhez tartozik, hogy a szekér felfor-
dulván, jobb lábamat sérelmesen megütöttem : S z á s z k u -
t o n vagyok, a nyomor és inség e megtestesült helyén. 
Tegnap estve értem ide s hallván még Foksányban, hogy a 
szegény szászkuti papnak a helybeli uraság adott helyet, 
hová lehajthatja fejét : az urasághoz mentem, gondolván, az 
udvarban húzza meg magát valahol szegény társunk. Csa-
latkozám. 0 a faluban egy zsellérházban lakik. Menni 
akartam hozzá, de az uraság megmarasztott, mondván, 
hogy mig itt leszek, szállással szívesen lát. Megköszöntem 
ezen vendégszeretetet e nem igen biztos országban, hol, 
mig ide jöttem, már is ellopták utazó táskámat, ruhával, 
élelemmel. Ma szokásom szerint korán keltem fel, s még 
nap feljötte előtt elindultam, felkeresni a szegény Márk 
Mózest. Megtaláltam szállását egy szegény zsellérházban, 
milyenben hogy egy ref. pap lakhatik: soha nem gondo-
lám. Három esztendeje, hogy földig leégett, melyről én 
semmit sem tudtam ; azóta e nyomorúságos helyen lakik, 
melynél a betlehemi istáló tízszer különb lehetett. Vasár-
napi nap volt, s Márk Mózes, a szétszórt nyáj megvert 
pásztora a szomszéd mezővárosba ment egy levél után, 
melyet Bukarestből Koos Ferenctől várt. — Bár itt maga 
beszélt a nyomor : neje Mark Mózesnek, a szegény öreg 
papné, sirva beszélt egy és más szomorúságot életükből, 
különösen azóta, hogy megégtek. Nem Írhatom le mai napi 
érzéseimet. — Vártam a megvert pásztort, nem jött; s én 
egy a papné által hívott hallgatónkkal elindultam felkeresni 
a többieket , hogy templomot tarthassunk. Alig láttak 
meg: könnyes szemekkel gyűltek körültem a még hitük-
ben megmaradtak. -— De gyűltek más hitre tértek, vagy 
téríttettek is, arcukról olvasható szégyen és bánat érzeté-
vel. — Megkerestük mindegyik házát, s mindennemű árva-
ságuk valami szívszaggató. Minden beszédjök panasz és si-
ralom volt. Evek óta a templom is épülő félben lévén, csak 
sátoros ünnepeken hallhatták a szegénység elkeseredett a j -

káról az evangyéliom szent igéit. Elpusztultak, elárvultak 
egészen, s lelkem előtt, mint a meghalt vallásos élet rém-
képei tüntenek fel. — Pásztoruk távol s templomuk készü-
letlen levén : prédikáltam nekik a temető hantjai mellett; — 
maga a keserű alkalom adván ajkamra a vezérigét: m e g -
v e r e m a p á s z t o r t , é s e l s z é l e d e z n e k a n y á j -
n a k j u h a i . (Mat. 26. 31.)— Sok fájdalmat éltem át már ; 
sok lelki árvaságnak valék szemtanuja: de ily benső ke -
serűséggel soha nem imádkoztam és nem prédikáltam. — 
Ezt a fájó benyomást soha nem fogom feledhetni. S lennék 
bár egykoron boldog tájain a lelkek mezejének; felejte-
nék el minden szenvedést, mely nehéz pályámon lelkemet 
érdekelte: ezt a szívszaggató szomorú képet s csak emlé-
kezetben s halványan élő prédikációmat fájó lelkemből az 
örömnek semmi fénye el ki nem moshatandja. 

Ha a vándor egy tövises kietlen tájról virulóbb és 
szebb tájékra siet, hogy felvidítsa elszomorodott lelkét: 
ki kárhoztatná ? Es ha én e szomorú helyről, ennek fájdal-
mát magamba zárva — midőn alig segíthetek — tovább 
za^ndokolnék : ki venné rosz néven?—Nem;—de én e si-
rai.fíat még sem hagyhatom itt. — E szomorú kietlenség és 
pusztaság közt maradnom és bolyongnom kell, mig valami 
jót eszközölhettem , mig a kietlen lelkek szívszaggató 
könyeit felszáríthattam. — Most este van, mély bőrű ül 
tekintetem előtt; ragyogj fel lelkem szivárványa égi hit ,— 
hadd lássak virulni vallásos életet, kies mezőt, égi sugára-
idnál. — Holnap, holnap tennünk kell — bár nem tudom 
mit — még rom sincs, a miből valamit összekereshetnék. — 
Isten! benned bizva hajtom álomra fejemet, tanits meg: 
holnap mit tegyen szegény szolgád e puszta és kietlenség 
földén. — Jó éjszakát bánatos érzelmeim! — ne szövődje-
tek álmaim közé, ha megvirad, ugy is tudom, többen lesz-
tek, vendégetek j ő ; most hagyjatok békét lelkemnek, alud-
jatok.. 

Moldva, Szászkut oct. 20-án 1861. 
C z e l d e r M á r t o n . 

XIX. 

Oly szép a reggel a természet e kies vidékén, mint 
a fél álomból felköltött gyermek: piros arccal támadt fel a 
nap, talán hogy derűt hintsen lelkem borult tájékaira. — 
Be jó vagy te Isten! Ha bennünk hervadás van, körültünk 
virágos rnezö díszeleg; ha szivünkön bánat ül, mint tört 
csolnakot játszi habok, vidámító fényességgel fogsz kö-
rül. — Mint váltogassák egymást éltünkben bánat és öröm: 
te tudod legjobban; s ha a gyarló ember keserűségeiben 
olykor mégis panaszra nyitja ajkait: egy-egy szálat sza-
kaszt el hite sugaraiból, mely öt Istenéhez kötötte. — Oh 
nem, ha tettem is volna valaha — ezt, ezentúl megkímélem 
hitem szálait; ha minden bűsít is, én vidám leszek ; — ha 
mindent vesztek is, földi örömim hervadása nem fog lesúj-
tani, — kipótolod azt örök szellem a természet és hit sugá-
rainak gazdag fenségével. — Tegnap borult valék, — ma 
nem akarom látni borúimat. Hitem vidámságával kelek 
fel; mint mindig, első sohajtásom most is tied legyen. — 
Isten ! jó reggel keres sokat szenvedett gyermeked; ma me-



gint uj kínok érdekelhetik, s az ember oly könnyen le-
roskad terhei miá, mert olyan gyenge; — nem: az ember 
erös, hihetetlen erös, minden szenvedésnél erösebb, min-
den hervadást tul él, csak hitvirágaira ügyeljen, csak Iste-
nét el ne hagyja ! 

E gondolatokat víve lelkemben el, köszöntöttem bé Márk 
Mózeshez, ki a szenvedés alatt szinte magát elhagyni lát-
szók. — Eleintén nem sokat kérdeztem tőle, nem akartam 
keserűségei elösorolásáért ostromolni, a fájdalmat kimélni 
kell, a mély sebeket oh miért volna felszakasztani. — A 
terhes ború maga aláhull csendes esö folyásában; — a 
szív is, ha érzi a részvét melegét, magától kisohajtja bána-
tát. — Ugy lön most is; s én benső érzéseimet legyőzve, a 
szenvedő boruját gyermekded kezekkel igyekeztem elhá-
rítani. — Megnéztük a helyet, hol hajdan lakhelye állott. — 
Alig látszik már a rom is ; — mellette lévén a temető, itt-ott 

fej fa, e pusztuláshoz illő jelvény; — mintha lel-
künk jelen bánatmezején még a mult feledni látszott kínjai 
is fel-felvillannának, hogy egészen elsötétedjünk. — A te-
mető mellett a kis templom használhatatlan állapotban. — 
Csak fedele van bevégezve s az is már romlik. Vessző-
ből font és sárral nagyjából behányt oldala elszomorító 
szegénységre mutat; ajtónak, ablaknak híre sincs; — az 
egészet nézve, e pusztaságot látva elmondhatjuk, hogy min-
den oly kietlen, mintha egy világnak átka volna itten. — 
Semmi. — Isten segedelmével néhány nap alatt készen kell 
lenni a templomnak, ha palástom s uti pálcámmal maradok 
is. — Nem lehet, mond a szegény pap ! — Isten segit, meg 
kell lenni, munkás kezeket keresni indultunk. — Nincs; 
egész falu az uraság dolgában mezőn és szőlőhegyen. — 
Mégis kell valahogy kerítenünk ma estve, vagy holnap haj-
nalban. — Ebben állapodtunk meg; s mint ki e határozás-
zal nagy dolgot végezett, indultunk a Szászkut körül egy 
és két mérföldnyi távol helységekbe, hol egy két ref. hí-
vünk található, azokat felkeresni. Az utat az apostolok mód-
jára tettük, mely reám nézve a lábomon ejtett sérelem miatt 
nehéz gyaloglás vala. Mégis megjártuk. Híveinket felke-
restük. Én kötelességemet végezém s egyúttal vasárnapra 
templomszentelésre meghívtuk őket. Csak néztek reám, 
egészen sem hinni sem kételkedni nem mervén. — Egész 
utazásunkban minden beszédemet ugy intéztem, hogy a 
szenvedésekben elfáradt s reméleni is alig biró társam lel-
két felfrissítsem, megvidámítsam. — Mind ez igyekvés, mind 
a gyaloglás, mind minden annyira megfárasztott, hogy mi-
dőn e sorokat irom, megint alig vagyok el. Testem lelkem 
fáradt s aludni még sem tudok. Fentart a gond : mint ké-
szítsük el a templomot még e héten, melyet ha elhagyok : 
a pásztor tova mén vénségére hazájába, — a nyáj végkép 
elpusztul s az egyetlen moldvai ref. magyar ekklézsiát 
hiába keressük többé. — Nem! ez nem lehet. — Én nem 
tudom, de erös hitem van, hogy ha utána látunk egy szív-
vel lélekkel, ha Isten ugy akarja, két kezünk segedelmével 
is : vasárnapra a templomot elkészitendjiik. — Az emberek-
ben igen, de az Istenben való hitem még soha meg nem 
csalt. Most sem lehet! Oh hit! mi vagy le, hogy az örvény 
között is part felé nyújtod kezedet az ott viruló lombokért. 

A láthatatlan égi szellem láthatatlan fénye, — isteni j ó 
kedv mosolya vagy te bennünk, — lelkem körülölel, — 
veled élek, veled halok, e földön megdicsőítvén, tudom hogy 
fent is dicsőségre viszesz; ki ma vezéreltél, lehelj csendes 
álmot reám, talán nem vagyok rá egészen érdemetlen. Te 
szeretsz, én is szeretlek, forrón, a legforróbban, a mint csak 
tudhatok. Lelkem minden vágya szeretetembe olvad, — s 
e szeretet végetlenségedben hal el Isten ! 

Mily soknak látszó merengés ott, hol nekem talán 
csak tényeket kellene elsorolnom rideg vázolatban. Nem, 
én ezt nem tehetem. Érzem, hogy sokkal melegebb vagyok, 
mint hideg lenni tudnék. Mentül tovább mentem, mindig ke-
vesebbet szeretek beszélni dolgaimról. — E helyett vala-
mely égi lant húrjai futnak lelkemen keresztül. Érzelmeimbe 
olvadvák cselekedetim Nem tudom őket egymástól elsza-
kasztani. — Hadd testvérisüljenek még jobban, mig egé-
szen olyan lesz az érzés mint a cselekedet, s a cselekedet 
mint az érzemény, mindakettö szent; — erre kell töre-
kedni a földi s égi valóságnak, az embernek. Menjünk, men-
jünk ez uton. Legyünk jobbak, mint valánk s vagyunk ; csak 
a tiszta illat száll fel ; csak a tiszta lelket fogadja be a föld 
nyomorai közül Istenünk ideiglenesen most és egykoron 
örökké ! 

Szászkut, oct. 23. 1861. 
C z e l d e r M á r t o n . 

XX. 

Oly különös teremtések vagyunk mi emberek. Annyi 
ellenkező érzemény van bennünk, annyi külön kedélyálla-
pot, annyi hányattatása a léleknek most lelkesülés és r e -
mény virágos mezeje, majd a lemondás s kétkedés hideg 
karjai közé. Voltam en is már mindkettő között; szívem 
sokszor vérzett mély keservek nyilzáporától; — kételked-
tem és lemondtam. Valami nyomasztó volt ez állapot; nem 
bírtam soká; — lelkemnek szikra kellett, hogy meg ne 
fagyjon ; reméltem, a reménynek egy társa van, mely nél-
kül nincs lelkesítő fuvallata, a küzdelem, oh mily jó küzdeni 
egy sokat szenvedett kebelnek. Elfeledi kevés időre szen-
vedéseit; uj mező van előtte, melyet még meg nem rabol 
a hervadás, melynek virágai még kedves gyümölcsöt hoz-
hatandnak. Kétkedik valaki ezekben ? szenvedi kipótolhat-
lan veszteségek kínjait ? Beborult minden lelke előtt ? Ke-
ressen, ha csak egy talpalatnyi mezőt is, hol küzdeni kell, 
hol a megroncsolt lélek még bir tenni valamit, — s küzd-
jön; ez földre hajolt leveretett lelkén emeliteni fog s kétség-
be nem esik. 

Tagadhatlan, hogy mint a nap is nem mindig egy-
formán süt s néha beborul: ugy a lélek az élet különböző 
légkörében most derült s maga előtt megnyílt eget lát, majd 
boruja sötétebb, mint az éjfél s ilyenkor néhány percig 
minden hiábavalóság gyanánt tűnik fel tekintete előtt. — 
Az ily szorongó pillanatok kishitű kételyeinek még a nagy, 
a mindennapiságot túlszárnyaló lelkek is ki vannak téve, s 
olykor mintha önmaguk rohannának a hullámok karjaiba, 
semmit se várva többé. — Nekem is, nem tagadhatom, hogy 
olykor nincsenek ily borús perceim! Magamra hagyatásom-



ban rokoni, baráti, hazafiúi érzelmeim mint elhagyatott árvák 
siránkoznak lelkem körül. — De van, a mi e siró angyalok 
zokogásain és egyéb mások fájó sértésein túl lelkesít, — 
én Isten s a szabadság országa terjesztésében fáradozom, 
habár kicsiny erö és sikerrel is. Nekem ez elég, hisz erre 
hivattattam Istenem által. — Az emberek talán még most 
nem értenek egészen és elhagynak, de lesz jobb idő : 
— ha a hó elmegy, a természet kivirágzik. Addig teszszük, 
a mit kell, a mire Istenünk segif. 

A mult héten nehéz napjaim valának. Ha valaki látott 
volna, mint futok, fáradok roskatag lábommal, nem tudom, 
minek fogott volna nevezni. Kora reggeltől estig munkások 
kerítésében, a templomnál dolgoztatásban és dolgozásban. 
Mindennel sietnem kellett, hogy mig a jó idő tart, néhány 
nap alatt a templom bevégeztetvén, felszentelve hagyhas-
sam itt. A nehézségeket elő nem sorolom. Minden estve 
mint lábam s a fáradság miá beteg feküdtem le, s hajnalban 
már nem emlékeztem meg a mult nap fájdalmairól. — Meg-
adta Istenem, a mit reménylettem. Szombat estére a templom 
elkészült. Vasárnap szegény népünk összegyűlvén, fel-
szenteltem a templomot. — Prédikációm alapja a LXXX. 
zsolt. utolsó versei valának. Kinos küzdő prédikálás volt ez 
is, — nem olyan, mint midőn mindentrendben látván, hála-
s örömtelt szívvel állunk meg a mi Istenünk előtt. — Urva-
csoráját is osztottam az éhező árváknak, confirmáltam is öt 
ifjút, vadon nőtteket, a legnagyobb mértékben elhagyatot-
takat. Márk Mózes nem szolgált semmit. 0 , mint értésemre 
adták s láttam, a mit valaha tudhatott is elfelejtette s egé-
szen elhagyta magát. Öregsége iránt tisztelettel viseltetve, 
mindeneket elhallgatok. De annyival tartozom az igazság-
nak, hogy a gyülekezet az ö ideje alatt pusztult el, — 26 
vagy több népes családból csak hat maradt; — természe-
tes, hogy a más akolnál ügyes pásztor állván, oda tévedez-
tek a juhok, s volt idő, hogy ö maga is készen állt a hatá-
rozással: oda menni. — A nép alatta tanulatlanul nőtt; isko-
lát a vele való bajlakodás miatt, mint mondá, nem tartott; — 
a templomot, melyet felszentelék, melyre Koos ur is több-
ször küldött pénzt, 12 évnél is több, hogy megkezdte 
építtetni, — mióta megégett csak sátoros ünnepeken pré-
dikált olykor,—s lehet-e csodálkozni, ha egy elszórt egy-
szerű nép ilyen pásztorkodás alatt vallása iránt elhűl s ke-
beléből a hit szent kincsei leporladoznak. Egyszer bukaresti 
kántor volt, nem papnak készült s kegyelemmel és erővel 
nem áldatott meg, — de mégis többet tehet vala, s ha va-
laki magára hagyja roskadni a házat, rajta nem tatarozván 
a jó időben! sajnáljuk, sajnáljuk, mint embert, de maga 
okozta sorsát—az irás szerint, k i n e m s z á n t é s n e m 
v e t t a v a s z s z a l , k o l d u l a r a t á s k o r . 

A templomot Isten szent segedelmével felszentelvén, 
délután is prédikáltam. Nem lehetett máskép. Isteni tiszte-
let után, inely még eddig nem volt, elöljáróságot válasz-
tattam velők; azokat azonnal feleskettem, szívökre kötvén, 
hogy árva sorsuk jobbra fordulásáért mint fáradozzanak; 
mint szintén, hogy papjokat becsüljék meg. Biztattam őket, 
hogy rólok meg nem feledkezem s értök kérni fogom a 
magyar- és erdélyországi kegyeseket, hogy könyörüljenek. 

Tavaszszal egy papházat s iskolát kellene ide is építenünk, 
ha nem akarjuk, hogy végkép elpusztuljon e kis árva 
szőlő, melynek már most is alig van egy ép gyökere. Mig 
a minden tekintetben szegény Márk Mózes megbecsülését 
s a róla való gondoskodást a népre lehető érzékeny sza-
vakban bíztam : viszont nékie lelkére kötöttem a szegény né-
pet, melyet maga előtt elpusztulni látott. Ezentúl vasárna-
ponként isteni tisztelet tartása, az iskolába járó gyermekek 
oktatása nem maradhatnak e l ; mert csak ha ö is igyekszik 
segítünk sorsán, különben ha ö elhagyja továbbra is az 
egyházat, máskép gondoskodunk. Egyébiránt ö kijelenté, 
hogy Erdélyben kész elvállalni egy tanítóságot is, s akkor 
én, ha ezt kieszközölhettem főt. Bodola Sámuel püspök ur 
által: gondoskodni fogok, hogy e pusztuló szőlőbe egy 
szenvedni tudó, ügyes, fiatal pásztort tegyünk. Mitád Isten : 
majd meglátjuk. Márk Mózes addig is minden jót igért. 
Vajha birná teljesíteni is ! 

Utoljára hagytam, hogy az eltávoztak közül négy 
családot sikerült visszatérítenem. Hogy és mint: az az én 
bajom, melyről később. A kis pusztuló ekklézsia már most 
majd épen kétannyi. Tavaszszal Ígértein hogy meglátogatom 
őket ismét. — S most vége a hosszú levélnek. Én elindul-
tam szegény népeink igaz könye és áldáskivánása közt. A 
futott, fáradt, vigasztalt, téritett pásztor köpenyébe bur-
kolva, testileg lelkileg eltörödve egy hitvány szekéren ül, 
megyen tovább, hogy folytassa keservesen szép pályája 
küzdelmeit. Isten légy velünk! Isten ne hagyj el ! 

Moldvában, Tamásfalván, oct. 28-án 1861. 
C z e l d e r M á r t o n . 

JAJSZÓ. 

N.-Kapus, octob. 32-kán 1861. — Jaj, jaj minekünk, 
mert igen megemésztettünk! A kesergő prófétával bánatun-
kat mi is e szókkal sirathatjuk el. A jó N.-Iíapusnak nagy 
része elhamvadva, temető lett belőle, hol most csak sötét 
bánat, s kétségbeejtő siralom jár, s ez annál keservesebb, 
mert közrendű polgárai a józan vallásosság, polgári erény, 
becsületesség, — s nehéz helyzetük dacára is, a magyar 
vendégszeretetnek meg annyi mintaképeiül szolgálhattak. 
Ugyanis, october hó 21-kén esti 8 óra körül megkon-
dult a vészharang, hirdetni a tűztenger jöttét, s mire ki-
csinyeink- s öregeinket a viz partjára kihordhatok, minde-
nünk, de mindenünk, házaink, gazdasági épületeink, takar-
mányunk a borzasztó tűzláng martalékává lett, nem ma-
radt semmi, csak a puszta föld, melynek hamvain most 30 
eddig boldog család, nyomorult koldusbotra jutva siratja 
keserves sorsát. Papi-, iskolai-lak most csak egy elsiratott 
pusztaság, tnagain is csak ugy eszem, ha megszán egy jó 
lélek s ad egy darab kenyeret. Biztosítva semmi, és ez 
nem is csoda, mert csak most mene el nyakunkról az adó-
behajtás nehéz fellege, mely vagyonunk egy részét tova 
röpíti. Nagy Isten! Segits ! jó lelkek könyörüljetek rajtunk 
az Isten nevében, mert jaj minekünk, igazán megemésztet-
tünk egy vigyázatlan eset miatt. Első könyeinketb. J ó z s i -



k a Lajos ur ö mlga törölte le, midőn a tüzlángok között 
utazva, igazán megsiratva sorsunkat, 100 uj oszt. Ftot ke-
gyeskedett átadni nekem, a véginségre jutottak fölsegélé-
sére, miért is fogadja töltink örökös hálás áldáskiváná-
sainkat. Majd viradóra a jó emberbarát gr. C s á k i György 
ur ő mlga, bizonyos összeg liszttel; gyulai izraelita Ro-
senberger ur pedig kenyeret hozva, siettek enyhíteni árva 
nehéz sorsunkat. Fogadják tőlünk mindazon jó lelkekkel 
együtt, kik a keresztyéni könyör enyhítő malasztját velünk 
ez ideig éreztették — hálás „Isten fizesseu-inket. 

B e n e d e k S á n d o r s. k. 
n.-kapusi ev. ref. lelkész. 

A CODEX ZACYNTHIUS. *) 

A „British and foreign Bible society"-fé!e könyvtár-
ban már évek óta ismertek egy palimpsestel az uj szövetség 
görög szövegével, a különféle atyák és különösön Cyrill-
nek jegyzeteivel. Dr. Lagarde figyelmeztetvén a bibliai 
társulat egyik titkára által ezen műre, Plymouthba irt ez 
ügyben dr. T r e g e 11 e s-nek, ki biblia-itészeti munkáiról 
ismeretes. A kézirat, ujabb szövege szerint evangelista-
rium, alsó már elmosódott szövegében Lukács evangyé-
liuma első felének nagy részét foglalja magában, mely al-
kalmasint a 8-ik század elején Íratott s a híres valicani co-
dex szövegével való meglepő nagy egyezése miatt tűnik ki. 
— A kézirat nevezett könyvtárba C. M a c a u 1 a y tábor-
nok által került 1821-ben, ki azt 1820 Zanthe szigetén Kar-
muto hercegtől kapta. Épen azért neveztetik a kézirat s 
utána dr. Tregelles könyve, mely a British Museum Trus-
tces-einek (könyvtárörök, felügyelök) engedelmével a Co-
dex alexandrinus ódonszerü betűivel nyomatott, codex za-
«ynthiusnak. X. 

SZÍVES FIGYELMEZTETÉS/ 

Tudomásomra jutván, hogy a „ G y á m i n t é z e t i 
é v k ö n y " némely barátjai és pártfogói nem tudják, vájjon 
külön előfizetési ívek fognak-e szétküldetni: kötelességem-
nek tartom, tudatni, hogy ennek szükségét nem látom. Szí-
veskedjenek tehát csak előfizetőket gyűjteni s azok neveit 
hozzám minél előbb küldeni, hogy a nyomdában a példá-
nyok számáról ahhoz képest intézkedhessem. 

Szeged, nov. elején 1861. 
S z e b e r é n y i L a j o s . 

*) Codex Zacynthius, Greek Palimpsest Fragments of the 
Gospel of S. Luké etc. By Sam. Frid. Tregelles. Lon-
don Bagster and S. 1861. 

T. szerkesztőség! Fáradhatatlan buzgalmu t. Czelder 
Márton lelkésztársam ez időben Moldovában levén, igen 
édes kötelességemnek ismerem tudatni a t. szerkesztőség-
gel és e lapok t. olvasóival, miszerint a mai postával nagy-
tiszteletü erdélyi ref. püspök mltgos Bodola Sámuel úrtól 
a moldva-oláhországi ref. missio s közelebb a pitesti temp-
lom építésére 65 azaz hatvanöt cs. kir, aranyat vettem. A 
nagytiszteletü püspök űr hozzánk küldött tisztelt leveléből 
ide írom azon egyházmegyéket, melyekből az emiitett ösz-
szeg begyült, u. m.: Déési ekklézsia 20 frt 20 kr. Kézdi-
Vásárhelyi 57 frt 80 kr. Görgényi egyházmegye 89 frt 60 
kr. Kézdi egyházmegye 21 frt 20 kr. Erdővidéki egyház-
megye 21 frt. A kolozsvári ekklézsiából a tizedekből 86 
frt 15 kr. Kolozsváron az úri rendből 126 frt. Összesen 
421 frt 95 kr o. é. 

Ezen összeggel a nagytiszteletü püspök ur váltott 64 
cs. kir. aranyat, darabját 6 frt 58 kr — miért 421 frt és 
12 kr kellett; kereskedő Korhűiy Gergely űr ebez adott 
még egy cs. kir. aranyat. 

Örömmel tudatom azt is, miszerint gr. Csáky György 
ő nagysága a missiora ezer frtot ajánlott fel, melyet tiz év 
alatt kegyeskedend lefizetni. Továbbá, hogy ügyvéd t. Si-
mon Elek űr egy cs. aranyat tett le e czélra s igy e száz 
forint és egy arany képezik alapját egy ujabb collectának. 

Isten áldja meg e j ó k e d v ű a d a k o z ó k a t , kik 
sz. vallásunk és nemzetiségünk szétszórt tagjainak segedel-
mére épen akkor sietének, midőn a szükség a pitesti temp-
lom épitése és a két plántaiskola felállítása folytán már a 
legnagyobb volt. — A t. szerkesztő űr, ugy hiszem, legkö-
rülményesebben ismeri azon akadályokat és hiányokat, me-
lyekkel e missionak küzdenie kell; ismeri azon lelkes 
apostoltársunk nagyszerű bozgalmát, ki a szó teljes értel-
mében életét áldozza fel híveiért és hontársaiért. Mindezt 
énmagam is, ki folytonos összeköttetésben és a legtest-
vériesb viszonyban állok t. Czelder úrral, — még körül-
ményesebben ismerve, hálát adok mindennapi imámban 
Istennek, hogy öt a buzgó lelkipásztort választotta a már 
szinte elveszettek ö s s z e g y ű j t é s é r e é s l e g e l t e -
t é s é r e . Ne szűnjék meg, ne lankadjon buzgóságtok h i -
tünk pásztorai, nemzetünk lelkes fiai és leányai e missio 
irányában! Isten színe előtt mondom, oly célra áldozzátok 
buzgalmatok filléreit, melylyel kimondhatatlan hasznot sze-
reztek édes hazánk s nemzetiségünknek s az evangyéliomi 
örök igazság keleteni továbbterjesztésének. A legszentebb 
buzgóság is, ha elismerésre nem talál, elvégre meglankad 
vagy kialszik, ha a testvérek által nem ápoltalik. Kisérjétek, 
oh kisérjétek szeretett hontársaink e missio ügyét éber 
figyelemmel és szíves pártfogástokkal. 

Bukurest, nov. 5. 1861. 
K o ó s F e r e n c , 

ref. lelkész. 



P á l y á z a t i c s ő d . 
A losonci helv. hitv. egyháztanács 1861. évi nov. 8- án kelt végzése folytán a kebelében 

tü egürült leánytanitói állomással egybeszőtt orgonista s énekvezetői hivatalra pályázati csődöt nyi t ; 
e hivatal működési körét képezik: — a) A leánygyermekek oktatása. — b) A templomi orgona 
melletti énekvezetés köz- és innepnapokon. — c) Halotttemetéseni éneklés. — d) A fiúgyermekek-
nek szerda- és szombat- délutánok egy-egy óráin zsoltárok, dicséretek és halotti énekek dallamaira 
oktatása. — E hivatalos kötelességek évî  dijazása: — l) Pénz 231 frt o. é. — 2) Felesbuza 30 
pozsonyi mérő. — 3) Tűzifa 6 öl. — 4) Öt hold szántó- s két kaszás rétföld. — 5) Minden leány -
tanitványtól — az egyház szegény jótéteményesei kivételével — tanpénz 2 frt o. é. — 6) Beira-
tási dij 50 kr. — 7) Fa és söpretési pénz 1 frt 20 kr o. é. — 8) Temetési díj — énekszós halottól 
40 kr, praedikációstól 80 kr. 9) Suplikáns deákok élelmezésére 10 frt o. é. 10) Kényelmes lakás és 
kert. — Az ezen hivatalt elnyerni óhajtó egyén szabályszerű bizonyitványnyal ellátott kérvényét f. 
évi dec. 15-ik napjáig alul Írotthoz megküldeni szíveskedjék. Megjegyzendő, hogy e hivatal tettleges 
elfoglaltatás az egyház a jövő év kezdetével óhajtaná utóiéretni. 

Kelt. Losoncon, november 9-én 1861. S z e n t p é t e r y J ó z s e f , 
egyházjegyző 

O s z t e r l a m m K á r o l y könyvárusnál épen megjelent: 

Olvasókönyv a polgári iskolák számára. 
Készítette 

C s i n k J á n o s , tanitó Kassán. 

E l s ő r é s z kötve 32 kr. — M á s o d i k r é s z kötve 48 kr. 

A n d o r l a k i M á t é , Világkrónika. 60 k r . Magyar krónika 60 kr. 
B £L 1 1 ci Í K á r . Magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. 

M á s o d i k k i a d á s . 60 kr. 

B a t i z f a l v i I s t v á n . Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. Algymn. 
kézikönyvül, 1-ső rész: az ó kor történetei. 2-dik rész: közép kor. 3-dik újkor . 

Ára minden résznek 50 kr.J 
A földrajz elemei az algymn. és ipartanoda alsóbb osztályai számára. 

Negyedik kiadás 50 kr. 

A magyar királyság földrajza. 
Az alkotmányos felosztás szerint iskolai és magánhasználatra. 

Második kiadás. 40 kr. 

"W a r g a J á n o s , Magyar olvasókönyv. Mindkét hitv. evangeliomi algymnas. és al-
reáltanodák s felső elemi osztályok számára. 

E l s ö k ö t e t . N e g y e d i k k i a d á s . 42 kr. 

S t O y K . "V. Encyclopaedie der Paedagogik. Á r a 4 ft. 50 kr. 
Pest, october 31-én 1861. Oszterlamm Károly. 
_ ( 3 - 3 ) 

Felelős szerkesztő s k iadó : Dr . l í a i l a g i Mór . 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem-utca 2. sz.) 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI LAI IAP. 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADO-

h i v a t a l : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

ELOFIZETESI DIJ: 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel félévre 
3 #rt. 70 ltr., egész é\ re 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. 

BUNSEN ES BAUER. 

VII, 

(B. M.) A kép, melyet iparkodtam Bunsen-
nek vallástudományi működéséről adni, felette hi-
ányos, befejezetlen maradna, ha föl nem mutat-
nám, hacsak röviden is, azon positiv tételeket, 
melyeket ő végeredményként olyanokul állított 
fel, melyek az Istennek a történelemben való 
jelenléte és hatályára vonatkoznak. 

Bunsen az ő kutatásai eredményeit 12 pont-
ba foglalta össze, melyeket ő ugy rendezett, hogy 
elö'ször Jézus benső öntudatát önmagáról és ta-
nítványaihoz való viszonyát, aztán pedig Jézus 
Ön saját istentudata szerint abból folyó örök ha-
tását a község és az emberiségben állítják szem 
elébe. 

I. Az ö r ö k k é v a l ó I s t e n , l é n y e g e 
s z e r i n t é l az e m b e r b e n és az az e m -
b e r n e k v a l ó d i , i s t e n i l é t e és l e g f e l -
s ő b b j a v a g y a n á n t i s m e r e n d ő f e l : J é -
z u s b a n ezen e g y e s ü l é s b e f e j e z e t t t é n y , 
é s s z e l l e m i t e r m é s z e t t é v á l t . 

Ján. 17, 20—23. Nemcsak ö érettök könyörgök pe -
dig, hanem azokért is, kik az ö beszédük által hiendők 
lesznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek: mi-
képen te Atyám én bennem és én te benned, hogy ök is mi 
bennünk egyek legyenek ; hogy elhigyje e világ, hogy én 
te tőled bocsáttattam. És én a dicsőséget, melyet adtál ne-
kem, nékik adtam : hogy egyek legyenek, miképen mi egy 
vagyunk. Én ö bennök és te én bennem: hogy legyenek 
tökéletesek mind egyetemben, és hogy megtudja e világ, 
hogy én te tőled bocsáttattam; és hogy te őket szereted, 
miképen engemet szerettél, v. ö. tov. Ján 5, 17, 20 ,26 ,27 . 
Apóst. cs. 18, 28. Ö benne élünk, mozgunk és vagyunk. 

Isten lelke él minden emberben, ki benső 
istentudata előtt el nem zárakozik. E tudat Isten 
eredeti műve az emberben. Nincs igaz kijelentés, 
mint a melyet Isten lelke az emberben eszközöl, 
e szerint a kijelentés emberi személyiségek által 
lesz, melyek élén egy eredeti ihletett személy áll. 
Midőn az ember magát az öröklőnek oda engedi 
és magát elhatározta az örök világtörvényekkel 
(Isten akaratjával) egyezőleg cselekedni, akkor lé-
nyegének legbensőbb ösztönét követi: és midőn 
késztetve érzi magát az öröklő szeretetgondola-
tát a gonosz elleni harcban valósítani, Isten or-
szágát s ez által az emberiség haladását mozdítja 
elő. Jézus azért mondatik Isten fiának, mert e 
tudat valódi természetévé vált; de az emberek 
mindnyájan Isten gyermekei, és Isten lelkét ma-
gokban feltalálják, ha Jézust követik. Jézus tehát 
üdvözítő, a mennyiben általa az emberiség magát 
a bűn nyomásától megváltottnak, és az örök-
lővel egyesültnek érzi. 

II. Az I s t e n n e l v a l ó e g y e s ü l é s h e z 
e l j u t u n k , h a ö n z ő a k a r a t u n k a t f e l á l -
d o z z u k és e z e n ö n m e g t a g a d á s t c s e -
l e k v ő ö n f e l á l d o z ó s z e r e t e t b e n v a l ó -
s í t j u k : ez az ö r ö k é l e t . 

Ján. 17, 3. Ez az örök élet, hogy tégedet egyedül is-
merjenek lenni igaz Istennek, és a kit elbocsátottal a Jézus 
Krisztust. Ján. 5. 24. Bizony, bizony mondom nektek: A ki 
az én beszédemet hallgatja és hiszen annak, a ki engemet 
elbocsátott, örök élete vagyon, és a kárhozatra nem me-
gyei), hanem átalment a halálból az életre. 

Minthogy az emberiség az igazi istensze-
retetet elvesztette, Istentől elszakadt; Jézus,mint 
ki egy maga teljes értelemben ember-és Isten 
fia, az örök atya akaratát teljesité, midőn az em-



bereket oly szellemi közösségre hitta fel, melyben 
minden egyes személyes viszonyban van, vagy 
kell, Hogy legyen az iidvözitőhez. Ez az evan-
gyéliom, s ezen evangyéliom befogadása ál-
tal legelőször is a lélek megszabadul a lelki-
ismeret rásulyosodott nyomásáí 51 , szintúgy 
megszüntetik a bűn nyomora s az az által 
eszközölt Istentől való elliasonlás feletti vak-
ság. E befogadás maga mondatik l i i t n e k , a bit 
által helyreállított egyesülés Istennel i g a z o -
l á s n a k s az ebből folyó élet s z e n t e s í t é s -
n e k , mely az Istennel való egyesülésnek foly-
tonos műve. Mikép a szentesités az igazoló hi-
tet föltételezi: ugy viszont a hit célja a szente-
sités, annak valósulása és gyümölcse. Csak ily 
módon kerülhetjük ki valamint egyfelől az ér-
telmi confessionálismust, ugy másfelől a cseleke-
detbeli szenteskedést (Werkheiligkeit). — Ez is, 
amaz is csak másforma önzés és csalódás, még 
pedig a legveszedelmesebb, mert a személyes 
életnek Istenhez és az íidvezitőben lényegszerinti 
megjelenéséhez való viszonyát meghomályosítja, 
sőt megsemmisíti. Ez az, a mit az apostoli leve-
lek bővebben fejtegetnek. 

III. J é z u s b e n s ő i s t e n t u d a t a az az 
i g a z v a l l á s t a r t a l m a : a t e s t v é r e i n k s 
a k ö z s é g j a v á r a ö n f e l á l d o z ó s z e r e -
t e t b e n m u n k á s é r z ü l e t az i g a z i i s t e n -
t i s z t e l e t . 

Ján. 4, 21, 23, 24. Monda neki (a samariabeli 
asszonynak) Jézus: Asszony elhigyed, hogy eljö az idő, 
melyben sem ez hegyen, sem Jéruzsálemben nem imádjá-
tok az atyát. Eljö az idö, már itt van, mikor az igaz imá-
dók imádják az atyát lélekben és igazságban, mert az atya 
olyanokat keres, kik öt imádják. Az Isten lélek, és a kik öt 
imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.— 
Ján. 13, 34, 35. Uj parancsolatot adok nektek, hogy egy-
mást szeressétek: a mint én szereltelek titeket, ugy sze-
ressétek egymást. Erről ismerik meg mindenek, hogy én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretenditek. 

Az ember önző akaratának kész szívvel való 
alárendelésével az egyedül jó és igaz istenakarat 
alá megvan a jelvszerü áldozatok teljesülése. 
Mert hiszen az egyedül valódi, hatátyos á 1 d o -
z a t nem más, mint a hálás lélek önmaga oda 
engedése Istennek, kitől magát szeretve lenni 
tudja a Krisztusban, a mennyiben ez, hogy az 
emberiséget a bűntől s az ez által eszközölt liá-

• 

boruság és kárhozattól megváltsa, a maga aka-
ratját tökéletesen alárendelte az atyának. A test-
vérekért folytatott élet tehát f o l y t o n o s á l d o -
z a t a mindazon lelkeknek, kiknek az örvendetes 
hir hangzott és el nem választható az annak ide-
jében végrehajtott Krisztus tökéletes áldozatától. 
Ezentúl minden külső isteni tisztelet nem lehet 
más, mint Isten imádása lélekben és igazságban, 
mint oktatás, ébresztés és a hivő szívnek mindig 
megújuló fogadástétele hálás önfeláldozásra. 
Minden más isteni tiszteletnek el kell múlnia, 
az igazi pedig, mely Krisztussal kezdődik, véget 
nem ér, hanem az emberiségnek mint a mindig 
megújuló Isten képmásának örökké tartó érlük-
tetése. Az istentisztelet kifejezése tehát változ-
hat, de nem annak lényege, mely az örökkéva-
lónak, a Jézusban megjelent Istennek és a kettő-
nek a hivő emberiségben haladó szellemnek di-
csőítése. A külső vallásosságnak és igy a szent-
ségeknek is alárendelt viszonya az élet áldoza-
tául való isteni tiszteletnél tehát mindinkább el 
lesz ismerve. De másfelül, minthogy a jegyek 
hatálya annak szellemi erejétől függ, a mit azok 
ábrázolnak, az isteni tisztelet is eddig nem is sej-
tett magasztosságot és méltóságot nyerend, mi-
helyt azon eleven tudásból fakadt, hogy az egész 
élet folytonos isteni tisztelet s az imádás az élet-
áldozatnak, mint az egyes és a község cselekvé-
sének természetszerű jelvénye és megfelelő kife-
jezése. 

IV. J é z u s i s t e n t u d a t a á l t a l az e g y e s 
l e l k e k n e k I s t e n n e l v a l ó é l ő k ö z ö s -
s é g r e k e l l m e g u j u l n i o k s e z e n J é z u s 
s z e l l e m e á l t a l e s z k ö z ö l t ú j j á s z ü l e t é s -
b e n f e k s z i k v a l a m i n t az e g y e s e k n e k 
m e g v á l t á s a , u g y az I s t e n o r s z á g á -
n a k j ö v e n d ő j e a v i l á g o n : m e r t az az 
u j j á s z ü 1 ö 11 e k m ű k ö d é s e á l t a l h a l a d 
e l ő r e . 

Az isteninek az emberiség életében történő 
helyreállitása által szentesittetik meg az egye-
temes lét, valamint az egyes emberben, ugy az 
együttesség, a házas élet, a község, az állam ke-
belében. A keresztyén vallás mind e viszonyokban 
a törvényes szabadságon kivül semmi más formát 
erkölcsinek el nem ismer: mert rabszolgasággal, 
kényszerrel, zsarnoksággal Isten országa egybe 
nem fér, össze nem egyeztethető. Az erőhatalom 



minden birodalmainak el kell veszniök, valamint 
elvesznek az embereknek mindennemű bár szabad 
egyesületei is, melyek önzésre épültek : mutatkoz-
zék az bár érzékiség, kapzsiság vagy uralkodni vá-
gyás alakjában. A mely nemzet a Krisztus hitét 
vallja és mégis ily önzésnek szolgál,azon mértékben 
elkárhoztatta önmagát, a mely mértékben szabad. 
Krisztus, ki mint tökéletesen szentesitett ember, 
Isten akaratát a lelkiismeretnek és az észnek 
érthetően hirdette, mint világbíró oly nemzetet 
vagy oly birodalmat szintúgy megsemmisitendi, 
a mint megsemmisültek általa a korabeli világ-
hatalmak, melyek a szellemet üldözőbe vették: a 
zsidó hierarchia és a római világbirodalom. Isten 
országa e földön való teljességének tudatából 
önként következik az is, hogy a földi élet a lélek 
jövendő állapota felett is határoz. Mert a világité-
let az emberi lelkiismeretbe, az emberiségszerű-
nek legtisztább nyilatkozatába helyeztetik : a leg-
felsőbb földi jog pedig az öröklő. Ha tehát az Is-
ten fia az örökkévaló nevében törvényt tart, el 
fogja kárhoztatni azt, a mit az emberiség lelkiis-
merete kárhoztat s az nem egyéb, mint a mit a 
lelkiismeret minden embernek bírói hatalommal 
kijelent, valahányszor halála órájában, vagy más 
döntő percben az öröklő elébe lép. 

Y. A g o n o s z s á g az e g y e d ü l i r o s z : 

k ö v e t k e z m é n y e az az e m b e r s z a b a d 
ön h a t á r o z á s á v a l v a l ó ö n z ő v i s s z a é -
l é s é n e k , de é p e n a z é r t v a l a m i n t k ú t -
f e j e , az ö n z é s , u g y m a g a i s v é g e r e d -
m é n y b e n az I s t e n o r s z á g a c é l j á n a k 
s z o l g á l , m i u t á n a g o n o s z az e r k ö l c s i 
v i l á g r e n d s z e r i n t m a g a m a g á t s e m -
mi s i t i m e g . 

A rosz a világon ama bűnök összege, melye-
ket, az egyes emberek elkövetnek, és annak ter-
mészetes következése a szellemi halál. A gonosz-
nak összesége az egyestől független hatalmat ké-
pez. Ez azon, ember bensejéből származó, de a 
világtörténelemben uralkodó hatalom, melyet Jé-
zus, nemzetének nyelvszokása szerint Sátánnak, 
ördögnek vagy gonosz léleknek nevezett. Az 
egyesek bűneinek következményei megszűntet-
nek a bűnnek, mint olyannak, felismerése által, 
mi az embert Istentől s annak örök szeretete ér-
zésétől elszakasztja: ez elismerés, ha az nem fé-
lelemből, hanem Isten szeretetébe és a lélekben 

élő isteninek erejébe vetett hitből ered, visszaállítja 
az egyesülést Istennel. A mi az egyesről áll, áll 
szükségkép a községről is. Következéskép az 
egész emberiséggel is ugy van a dolog : a bűn ke-
vesbitése csökkenti a gonosznak hatalmát a vilá-
gon, csökkenti a roszat. Az életnek tehát Ön-
tudatos szabad akaratból eredt odaadása a halál-
ba, oly célból, hogy ama hit az emberekbe be-
oltassák és az isteninek hatalma a szívekben föl-
ébresztessék, az a váltság műve, s a ki végrehaj-
totta, az emberiség egyedüli megváltója. Ebből 
következik továbbá, hogy valamint az embernek 
a rajta megeső vagy a világban történő roszat és 
szenvedést csak eszközül kell tekintenie a jó elő-
mozdítására; ugy különösen a Jézus keserű 
szenvedése is, egyfelől az Istennek engedelmes 
és önfeláldozó lelkület legfenségesb tette, másfe-
lől az Isten örök szeretetének legfenségesb bi-
zonysága gyanánt tekintendő. Azon elmélet, mely 
Krisztus halálát Isten haragját engesztelő áldo-
zatul nézi, valóságos átruházása a Moloch-imá-
dásnak a szeretet istenére és félreértése annak, a 
mi a bűn átkának érzetéről bensőnkben áll. Igen-
is a mely Isten haragját a lélek és az em-
beriség magában érez, az csak is a váltság hite 
által semmisittetik meg: s ez a halál, melyet 
Jézus megsemmisített. 

YI. A K r i s z t u s e l ő t t i i s t e n t u d a t e g é s z 
t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s e azon k é t c é l p o n t 
e g y i k e f e l é m e g y , m e l y e k n e k e g y s é g e 
m i n d a k e t t ő m e g é r t é s é n e k k u l c s a : 
J é z u s n a k az e m b e r i s é g i r á n t i ö n f e l -
á l d o z ó s z e r e t e t e és a t ő l e a l a p í t o t t 
I s t e n o r s z á g . A z é r t t a n ú s k o d i k az i r á s 
J é z u s r ó l , és a k ü l s ő t a n ú s á g m e g - e r ő -
s í t t e t i k a b e n s ő t a n ú s á g á l t a l . 

János 8, 56. Ábráhám a ti atyátok örvendezett, hogy 
látná ezt az én napomat, látta is, és örült. 

Lukács 24, 44. Szükség beteljesedniük mind azoknak, 
melyek megírattak a Mózes törvényében, a prófétákban és 
a zsoltárokban én felölem. 

A szeretet örök végzeténél fogva az isteni 
mindig munkás volt az emberiségben: különösen 
pedig Ábráhám, Isten kedveltjében, mert az lé-
lekben előre felismerte az ember fia megjelené-
sét, kinek egyszersmind tudata volt méltóságáról 
mint Isten fia, és teljes volt szeretettel az emberi-
ség" iránt. 



Miután Jézus a benső tanúságot szintúgy, 
mint a történelmileg bebizonyitottnak igazságát, 
mint kétségtelen bizonyost érezte és a tanítvá-
nyokat azon külső tanúságra (a sz. irásra) utalta: 
e benső tanúságnak minden hivó'ben is meg kell 
lennie. Az irást önfelvilágositása és szentesíté-
sére olvasnia és teljes erejéből kutatnia kell, mint 
a mely a váltság örök végzete és a megváltó 
művéről tanúskodik: de minden bibliaolvasás 
célja, hogy a hivő a benső bizonyságot (kenetet) 
nyerje. A benső bizonyság föltételezi a törté-
nelmi tanúságot, az igehirdetést Jézusról: kü-
lönben nem volna a történelmi valóságban igazság. 
Minthogy pedig az igazság, a történelmi okmány-
szerű tanúság elhomályosodása, de különösen a 
biblia mellőzése, vagy épen végképi eltűnése mel-
lett a községben: a benső hitnek szükségkép rajon-
góvá, képzelgőssé, valótlanná kell válnia mind 
egyénileg, mind egyházilag. 

(Folyt.' köv.) 

MÉG EGY-KÉT SZÓ AZ EGYHÁZI TISZTUJITÁSHOZ. 

A tó, ha vize szelektől mozgásba nem hozatik, pos-
hadtsága által a benlakó állatokat, ragályos páráival meg 
a partjain ékeskedő növényzetet enyészteti el. De ha ugyan-
azon tó habjai szelektől hányatnak, tiszta vizével és fris 
gőzeivel mindenfelé életet áraszt, ugy belül mint kívül, 
medrében, ugy mint partjain. Ugyanez áll a fáról is. Ha 
ezt a légfuvalmak nem hajlítgatnák, életmüszerei becsu-
kódnának, s ezek a nedvet meg a napnak melegét magukba 
nem szívhatván, a fa kiszáradna. Mig ellenben a fa sze-
lektől ide s oda hányattatván, nyilt szerveinek segedelmé-
vel életnek örvend, virágzásnak és gyümölcsözésnek in-
duland. 

Ezen két kép hathatott özztönszerüleg a Prot. Ev. 
Egyházi és Iskolai Lap szerkesztőségére, midőn becses 
lapját az egyházi közönséghez útnak inditá. 

Mert nem volt-e Kr. Urunknak Tyberis tava, melyet 
ö hazánkba oly célból kebelezett, hogy itt is tanitványival 
halászhasson, — több évekig tétlen mozdulatlanságban ? 
Nem volt-e az evangyéliom életfája növésében szintén 
több évekig tespedés miatt megakasztva ? Nem volt-e te-
hát ily körülmények közt mozgató, élesztő s buzdító erőre 
nagy szükség ? 

S ime, ily erőre tett szert az evang. egyház, a Prot. 
Evang. Egyházi és Iskolai Lapban. 

Ereje alatt megnyíltak a magyarhoni evang. egyház 
életfájának minden szervei, ép úgy, mint egykor Mózes pál-
cája alatt a holt-tenger habjai, vagy pusztán a szikláknak 
vizei. 

Sámsoni erővel nyitotta meg e lap ifjaink előtt a 
pesti Academiának, mint az evang. tudományosság székének 

kapuit; Mózesi hittel segítette e lap lehozni a fellegekbe 
merült Sinai hegyről Mózesnek tábláit, hogy átnyújthassa 
a népnek, mely már is az aranyborjút kezdé imádni; és 
nem nyerettek-e meg, e lapnak hasábjain az e. e. e. gyám-
intézet részére több ezereknek szívütései? S nem száll-e 
le ezen lap merész búvárként a népnevelés ügyéhez, hogy 
ezen elrejtett gyöngyöt is a napvilágra hozza, s becsét hí-
veivel megkedveltesse ?*) 

S midőn szentegyházunknak életfáját minden cse-
metéivel együtt életre serkenté, — most egy uj munkához 
fogott a prot. evang. lap. Ugyanis ezen fáskertje körül ke-
rítést fon, hogy az ördög valahogy kertjébe be ne lopódz-
zék, s ott gazdálkodását meg ne kezdhesse. S ezen kerítés, 
véleményem szerint nem más, mint az egyházi tisztújítás. 

Nagy, s következményeiben áldásthozóbb az egyh. 
tisztújítás, mintsem az első szempillantásra lenni látszik. 
S épen ez oknál fogva kívánatos, hogy e tárgyban mentül 
többen szóljanak, Írjanak, doboljanak. Mert nem kell-e a 
rostát is jobbra balra veregetve kezeink közt forgatnunk, 
ha a magot tisztán birni akarjuk ? mig ellenben, ha a rostát 
csak egy oldalról ütjük, a mag szemetestül együtt más ol-
dalra hajtatik. 

Eszmeharc tehát, eszmeharc e téren is. S e harcban 
szeretnék én is, — ha mindjárt nem is 24, de legalább 6 
fontos golyóimmal — az ellenzék bástyáján egy kis rést 
törni. 

A mit mondandok, ne vegye kérem senki célzásnak, 
mert én itt csak eshetőségeket hordandok fel. 

Pártolom tehát a tisztújítást következő eshetősé-
geknél fogva : 

1. A szentírás azt mondja: m i n d e n e k e t m e g -
p r ó b á l j a t o k , s a j o b b a k a t m e g t a r t s á t o k (1. 
Thess. 5. 21.). Ezt, azt hiszem, módosítva igy is lehetne 
adn i : „ m i n d e n k i t m e g p r ó b á l j a t o k s a j ó t 
m e g t a r t s á t o k." 

Már most kérdem, nem lenne-e az időszakonkénti 
restauratio ily tűzpróba az egyházi hivatalnokokra nézve ? 
nem lenne-e ezen körülmény hivatalok lelkiismeretes tel-
jesítésére némi impulsus, nem lenne-e ez sarkantyú, mely 
törekedésükben őket a jó, jobb, legjobb s legeslegjobb 
comparatióra serkentené ? 

S ki e tüzpróbát becsülettel kiállaná, mi akadály 
benne, hogy ez a bekövetkezendő restaurationál hivatalá-
ban továbbra is meg ne hagyassék ? 

De a tisztújítás e részben azon erkölcsi előnynyel 
is bír, hogy a választók nyugott lélekkel elmondhatják idő-
szakonként; ,,statpro ratione et bona fide voluntas; ellen-
kező esetben meg, — horrendum ad dicendum — egy fél 

*) Hogy lapunk a protestáns egyház ujabb éledésében 
nem pusztán a hajnalt hirdető kakas szerepét vitte, ma-
gunk is hiszszük; de magától értetik, hogy ha valami 
dicséret illeti lapunkat, azt legnagyobb részben jeles 
munkatársainknak tulajdonithatni, kiknek az elismerés 
úgyis az egyedüli jutalom. Ezért engedtem helyet e 
dicsérő soroknak. S z e r k. 



ember életre magunkra zárnók az ajtót, s megfosztanánk 
magunkat ez időre lelkiismereti szabadságunk e téreni hasz-
nálatától, — s ineghiusult választás esetében meg lelki nyu-
galmunktól. Hát kivánatos-e ez ? 

A felhozott szent irás e téreni magyarázata ez is le-
het : válaszszatok időszakonként az erős hivatalnokok helyett, 
ha vannak, még erősebbeket; az ügyesek helyett még 
ügyesebbeket; a buzgók helyett még buzgóbbakat; sok 
esetben, bátrak helyett még bátrabbakat; más esetben, 
szelídek helyett még szelídebbeket; s a legkritikusabb eset-
ben, áldozatkészek helyett még nagyobb áldozatra ké-
szebbeket. A szerint, a mint az idők és körülmények meg-
kívánnák. Mert valamint az egy és ugyanazon étel nem 
mindenkit egyformán saturál, akképen az embert sem fe-
jelhet meg hivatásában minden körülménynek egyformán. 

Máté IX-ben meg ezt olvassuk : N e m ö n t e t i k a 
m u s t a z ó c s k a e d é n y e k b e , m e r t e l p a t t a n -
h a t v á n e z e k , a b o r k i ö m l e n é k , a h o r d ó k i s 
e l r o m l a n á n a k ; h a n e m a z u j (erős) h o r d ó k b a 
ö n t e t i k s i g y m i n d k e t t ő r o m l a t l a n m e g -
ő r i z t e t i k . 

E mondatban felhozott „ócska edényről" azon követ-
keztetést lehet származtatni, hogy idővel az uj hordók is 
ócskákká fajulhatnak. Mert az ócskának előbb újnak kellett 
lennie. De mit teszünk, ha a hordón, mely bort tartalmaz 
időközben, valami hibát észreveszünk ? Nemde a bort más 
hordóba huzzuk ? Mért ne praktizálhatnék tehát ugyanazt 
az egyházi téren is? Mért ne ruházhatnánk mi az egyházi 
hivatalokat egy személyről a másra, érdemnek fokaihoz 
mérten. 

Uraim! sokkal zamatosabb, becsesb ital az, mely az 
egyházi hivatalnokokra bizatik, mintsem az, mely a hor-
dókba öntetik. S ha itt ovatosak vagyunk, hogy a bort 
-edényestül megőrizzük: — nem kell-e ezt annálinkább az 
egyház terén tennünk ? S ut ehhez a tisztújítás. 

Olvassuk csak el továbbá Apóst. Csel. IV. r. 36. 37. 
v.-ét, s V. r. 1 —10 v.-ig, — itt is találunk némi utmutatást 
a tisztujitáshoz. A megemlitettem bibliai helynek rövid tar -
talma ez: Barabás eladván mezejét, ennek az árát az 
apostolok lábaihoz letette; az az, ő magát testestül, va-
gyonostul, lelkestül Krisztus Urunknak szentelte. Ö itt azt 
cselekedte, mit Krisztus Urunk Máté XIX. r. 21 v.-ben a 
gazdag ifjútól kiván, mondván: ha t ö k é l e t e s l e n n i 
k í v á n s z , m e n j , e l a d v á n j ó s z á g a i d a t , o s z d a 
s z e g é n y e k k ö z é , s e k k o r j ö j é s k ö v e s s e n -
g e m . — S nem maradt-e meg eme feláldozása s isteni 
S35 >lgálatrai készsége miatt holtig azon hivatásában, mely 
reá Ap. Csel. XIII. r. 2. v-ben a sz. lélektől ruháztatott ? 

Ananiás meg mit tet t? Ez is eladta mezejét, az árnak 
egy részét az apostolok lábaihoz ez is letette, a másikat 
meg az apostolok előtt elpalástolván, magának tartotta. S mi 
érte öt ezért ? A halál. 

Ne haljanak-e meg tehát hivataluknak azok, kik ne-
talántárt félig az urnák, félig meg a mamonnak szolgálni 
merészkednének? vagyis inkább fel ne függesztessenek-e 
hivataluktól mindaddig, mig az elkövetett hibát jóvá nem 

teszik, s az egyházi egyetem bizalmát újra meg nem nye-
rik, s nem eszközli-e ezt a restauratio ? 

A bibliai értelmezés szerint a tisztújítás igen áldást-
hozó vállalat. A jók tisztújítás mellett is akár holtig meg-
maradhatnak hivatalukban; de nem nagy előny-e más-
részt az, hogy a kevesbbé jóktól időszakonként megszaba-
dulhat a választó testület? a megválasztottak meg áldhat-
ják a tisztújítást, mert ez lesz serkentő angyaluk a tökély 
és lelkiismeretes eljárás felé. 

2. Megvallom, azon esetre, ha a tisztújítás valahogy 
megbuknék — mit ugyan nem hiszek — én az állandó hi-
vataloskodásnál még egy visszaéléstől tartok, t. i. a nepo-
tismustól a lelkészi és tanitói állomások elnyerésénél. A mi 
volt régi időkben a Simonia, az lehetne ily esetben a nepo-
tismus. Csak azon különbséggel, hogy ott a hivatalok pén-
zért vásároltattak, itt meg holmi vőség, sógorság, s más 
vérrokonság szerint osztathatnának. Mi ugyan rövidebb 
ideig még elszenvedhető lenne, de ha sokáig húzódnék, so-
kakat kihozna a türelemből. Ez pedig megtörténhetnék, mert 
a köztapasztalás mutatja, hogy az ember hajlandóbb magához 
és az övéihez húzni, min az idegenhez, dacára azon keresz-
tény tannak, hogy mindnyájan testvérek vagyunk az Úrban. 

De az ily elterjeszkedett nepotismusnak még más 
rosz következménye is lehetne, a mennyiben legtöbb eset-
ben igaz azon deák mondás: „accessorium sequitur suum 
principale." Szerencse, hol a principális jó lenne s a testü-
leti egyetem igényeinek kellőleg megfelelne, mert olt az 
accessorium is olyan lenne, s az esetben az egyházi ügy 
virágzásnak indulna s a dolgok rendben mennének. De 
vertamus cotium — mi lenne akkor ? 

Itt Aesopusnak egy meséje jut eszembe, lehetetlen 
hogy azt ide ne alkalmazzam. Ugyanis Aesop szerint volt 
egy nőstény eb, mely meg akart fiadzni. Oda ment tehát a 
szomszéd ebhez s kérte őt, hagyná el neki ez időre a há-
zát. Mit ez meg is tett. Bizonyos idő múlva oda megy a 
házikó tulajdonosa, s felszólitá ideiglenes lakóját, hogy 
vonulna ki már házából, — de ez ismét könyörög, hogy 
legyen türelemmel addig, mig a kicsinyek nagyobbra 
nőnek. S az eb ezen kérelemnek is engedett. Végre az 
utolsó felszólításra, midőn már a kicsinyek jó nagyra nőttek, 
azt a választ nyeré a tulajdonos: most hajts ki a házadból 
minket, ha tudsz." 

Már most uraim élethosszig tartó tisztújítás mellett 
nem jöhetnénk-e esetlegesen a nepotismus miatt ily Aeso-
pus-féle kritikus helyzetbe, mind a tisztújítás, mind az egy-
házi princípiumokra nézve ? 

Kérem, ne vegye nekem ezen eszmecserét senki rosz 
néven, engem ezen sikamlós jégre „a nihil est impossibile 
infra coelum" deák mondás vezetett. Hanem már csak azért 
is, hogy jövőben ily leverő kélségeskedések ne támad-
hassanak, pártoljuk az időszakonkénti tisztújítást. 

Itt ellenvetésül azt lehetne felhozni: hiszen egyhá-
zainkban a lelki szolgákat nem az esperességi vagy kerü-
leti hivatalnokok választják, hanem magok az egyházak. 
Igen, ez mind igaz. De a tapasztalás többhelyütt mégis 
azt mutatja, hogy az érintett választásoknál mégis leg-



többet nyomnak a latba magasabb közbenjárások. S ily 
esetben liányszor tétethetnék az idegen gyertya véka alá, 
mig a tulajdon mécs csak gyéren világitana az asztalról 
azoknak, kik a szobában vannak. 

3. De az élethosszi tántoritbatlanűl kimért hivatalos-
ltod ást Virgilnek azon állításánál fogva sem pártolom: 
„n e s c i a m e n s h o m i n u m s e r v a r e m ó d i i r a r e -
b u s s u b l a t a s e c u n d i s . " Virgil e mondással a sze-
rencsére utal. De én kérdem: tud-e az ember mindig meg-
maradni a mérték korlátai közt, ha magát hivatalában hoz-
záférhetlen alapon látja ? Kötve hiszem. A szerencse meg 
az elbizakodott biztosság mint két testvér karöltve, rende-
sen együtt jár. 

Mindezeknek folytán pártolom részemről a tisztújí-
tást. 

Végül még nagytiszteletü Dobos úr szavaira felelek. 
Állítását itt szóról szóra nem idézhetem, mert véletlenül a 
„Prot. Egyh. és Iskolai Lapnak" azon száma nincs kezeim 
közt. De állításának értelme körülbelül ez volt: Ha a tiszt-
ujitás behozatnék, nem fogna-e az végre a lelkészek és ta-
nítókra is kiterjesztetni." Ugyan nem akart-e ez mumus 
lenni a gyermekek ijesztésére ? 

Csekély véleményem szerint a gregarius papok és 
tanitók választása nem tartozik s nem is tartozhatik a tiszt-
ujitás körébe. Mert ezen egyházi szolgák és az egyház 
mint urnö közli viszony Írásbeli contractuson alapszik, hol 
mindakét fél a szolgálati időre bizonyos életbe vágó felté-
telekre kötelezi magát. A lelkész és tanitó kötelezettsége 
az hogy mind szóval mind példás élettel egyházát evan-
gyélmi étellel ellátja, — az egyház meg ezért tanítónak 
mint lelki táplálóinak anyagi élelméről gondoskodandik. 

A contractusnak pedig már természeténél fogva álla-
nia kell mindaddig, mig egyik vagy másik fél meg nem 
szegi a kötelezettségeket. De a contractus megszegése 
nem tartozik-e már a politikai téren is a törvényszék elé? 
Annálinkább kell ennek az egyházi téren is állnia. Vannak 
is e végre consistoriumaink, s ezek tudni fogják, kit kell-
jen hivatalától elmozdítani, kit ben meghagyni. 

Maradok egyébiránt nagytiszteletü Dobos urnák tisz-
telője, dacára e véleménykülönbségnek. S ha lapunk ha-
sábjain hallom dobját, mindig öröm fogja el szívemet, mert 
tudom, hogy sturmnak kell bekövetkeznie. A sturm pedig 
mindig döntő szokott lenni, általa a harcnak hol jobbra, hol 
balra okvetlen kell fordulnia. 

S legeslegvégtére nagytiszteletü M. I. kecskeméti 
föesperes urnák — a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 45. számá-
ban felhozott ezen mondására: „elvégre is aligha csak-
ugyan a zsinatnak nem kell e tárgyban határozni" — én azt 
mondom, hogy Isten ments. Hátha a zsinat 70 év múlva ta-
lálna összehivatni — mit ugyan magam sem hiszek, de est 
possibile quid — hát kérdem : a roszat ily sokáig kellene 
megtartani? Ez annyi lenne, mintha a bűnös ember azt 
mondaná: mindaddig halasztóm javulásomat, mig az Idvezi-
tönk angyali seregében megérkezik az ítéletre." No ez 
ugyan jól megválasztott terminus lenne. 

En a tisztujitásnál a zsinatra sem gondolok, hanem 

bízom a „Prot. Egyh. és Iskolai Lap" erélyében, mely lap 
még eddig egy vállalkozásában sem szenvedett hajótörést. 
Majd kiderül, mi célszerű, mit kiván a többség. 

B r o c k e n L a j o s , 
komlós-keresztesi evang. lelkész. 

J<>r— 

ISKOLAÜGY. 

PÁPA, nov. 12. Nagytiszteletü szerkesztő ű r ! En-
gedje meg, hogy kerületi főiskolánknak különben viszon-
tagságos életéből egy szép és fényes napot kedves lapjának 
hasábjaira följegyezhessek a történet számára. Örömün-
nepünk volt; örömünnepe a pápai ref. főiskolának, s ez ál-
tal örömnapja a dunántuli helv. hitv. egyházkerületnek. — 
Folyó hó 11 és 12-én négy tanár igtaltatott be ünnepélye-
sen a hit-, jog- és ókori remekirodalmi tanszékekbe. 

A legközelebbi tiz év alatt alig volt észrevehető a 
magyar nemzet életének lüktetése. Csupán a lelki tűzhe-
lyek, a szellemi oltárok, tudományos intézetek voltak még 
azon iiterek, hol a központosulhatott életerő láttatá a sokat 
szenvedett nép jobb létre hivalottságának biztos jeleit, — 
hol megmentheté a nemzetet. Súlyosan, zsibbasztólag hatott 
ugyan ezekre is a bachféle hatalom, mely minden nyilvános 
nemzeties mozoghatást elnyomni, kiölni készült; de a szelle-
met megölni nem lehetett, sub pondere crevit palma. A le-
nyomás következménye volt, hogy fő- és középiskoláinkba 
tanárainkat majdnem ugy kellett becsempészni; ünnepélyes 
nyilvános beállittatásról még csak szó sem történhetett. El 
kellett hallgatni az 179°/i-i 26. t. c. világos szavain alapult 
jogérzetünknek és joggyakorlatunknak. 

Azonban a népjogok és törvények Istene felénk is 
kezdé fordítani kegyteli arcát. S igy kifejlődhetett az or-
száglati, egyházi és iskolai életünkben ama szabadabb cse-
lekedhetés, minek köszönhetjük tanintézeteinkben a jogi 
székek visszahelyeztetését és bölcsészeti tanfolyaminknak 
nagyobb térre fektetését. Mult aug. hóban, a Győrben tar-
tott dunántuli ref. egyházkerületi közgyűlésünk is kimondta, 
hogy a közóhajtás következtében, ujabb adakozás és áldo-
zatra felhívás után visszaállított jogi és egyúttal bölcsé-
szeti folyamban, a tanitóképezdei némely tanoknak kissé 
nagyobb körű tanithatása által megürült hellén és latin re -
mekirodalmi tanszékre, a kijelölt személyek közti válasz-
tás megtörténvén: ocí. hó elején a választottaknak ünne-
pélyes beiglatása végrehajtassák. — A beigtatás, közbe-
jött körülmények miatt, mostanig maradt, midőn végre egy-
házkerületi főjegyző főtiszt. Széki Béla úr által megtar-
tatott. 

Miután főtiszt, beiglató úr az istenészeti folyam hit-
tani és szentirásmagyarázati tanárait, ní, Kiss János és 
Kotasz István urakat bemutatta — kik közül affiaz már 5, 
ez pedig 8 év óta működött állomásán — hivataluk fontos-
sága és a szokásos beigtatás ünnepélyes jelentőségére em-
lékeztetett volna: Kotasz úr lépett a szószékbe, és előa.dá 
a sz. írás olvasása és észszerű magyarázatának jogát s 



szükségességét; majd Kiss J. [űr a papnövelde magasztos 
hivatásáról értekezett, — fölliiván az egyházkerület áldo-
zatkész figyelmét oly intézet iránt, mely mint koronája 
egyéb intézeteknek, föladatául ismeri, az emberiség vagy 
közelebb a nemzet biztos élete s virágozhatását föltételező, 
a názáretbi Jézusban és állal kijelentett Islenbeni hitélet-
nek ismertetését. — Más napon tek. Gondol Gábor úr fog-
lalá el a 8 évig szünetelt jogi széket, értekezvén nemze-
tünknek a jog teréni észszerű határozatairól. Kiemelte kü-
lönösen az ősiség, törvényhozás, megyei szerkezet s feje-
delmi kormányzást illető bölcs végzéseket. — Utána tek. 
Szilágyi József űr, mint a class. literatura tanára tartott 
szép, gyönyörködtető, költői virágokkal hímezett fölolva-
sást a hellén nyelv és irodalom kívánatos méltatásáról. 

Ezekután fogadta a hivatalukba ezennel nyilvánosan 
lépett tanárokat, főiskolai ez idöszerinti igazgató tek. Bo-
csor István úr. A huszonnégy éves tanár egyszerre négy 
volt tanítványát fogadta kartársaul. Ki szóihatolt volna mél-
tóbb joggal és igazabban a tanári pálya tövisei s ritka örö-
meiről, a tanár magasztos hivatásáról, a tanulóknak taná-
raik iránti kötelességei s magok tisztjéről, mint épen ö ? ki 
a tanári pályán érdemekben őszült meg. — Az érett bölcs 
tapasztalás szólott minden szavában. — A hallottak és lá-
tottak oly benyomást tőnek mindenkire, hogy a termet azon 
meggyőződéssel kellelt elhagynunk, mintha mégsem volna 
igaz : quem dii oderunt, professorem fecerunt. 

Szabad legyen még egy kérdést föltennem. Miért 
nem lehet a dunántuli ref. egyházkerület pápai főiskolájá-
ban létező középtanoda rendes tanárait is ilyen ünnepély-
lyel beigtatni ? Ezen középtanodának a kerületi gyűlésből 
hivolt és választolt rendes tanárait, vagy épen az általuk 
előadott tudományokat talán nem illeti meg azon méltányos 
elismerés, miben részesülnek magyarhoni testvérgymna-
siumaink minden egyes tanárai ? Majd talán a szűkkeblüség-
nek e tekintetbeni nehézkedése alól is föl fog egyszer sza-
badulni lenézett középtanodánk. . 

S z a b ó K á r o l y . 

A TANULÓ IFJÚSÁG LÉTSZÁMA A DEBRECENI FŐ-
ISKOLÁBAN. 

A helv. hitv. tiszántúli e.-ker. f. évi oct. hó 1-sö s 
több napjain tartott közgyűlésének határozata folytán a 
debreceni főiskolában VI. osztályú gymnasium, 3 éves böl-
cseleti, 2 éves jogi, 3 éves hittani és éves tanilóké-
pezdei tanfolyamok állapíttatván meg, — mely utolsó inté-
zetbe ezentúl csak a gymnasium 6. osztályt végzettek vé-
tetnek fel, — ezen különböző tanfolyamokban a tanulók 
létszáma az 186y s- ik iskolai évre következőleg alakult meg : 

I. A hittani tanfolyamban 76 
II. A jogi 34 
III. A bölcseletiben 164 
IV. A lanitóképezdében 24 

Az akadémiai tanulóifjúság összes száma 
ezek szerint 298 

V. A gyn nasium 1-sö osztílyálan . . 112 

„ „ 2-ik „ 83 
„ „ 3-ik „ 92 

4-ik „ 74 
,, ,, 5-ik ,, 8S 

összesen 538 
VI. Végre az elemi osztályokban . , . 830 

Ezek szerint a tanulóifjúság összes száma 
a debreceni főiskolában 1666 

Közli Dr. T ö r ö k J ó z s e f , 
főiskolai igazgató tanár. 
^ — 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A m a g y a r k i r á l y o k h a d j á r a t a i , u t a z á s a i é s 
t a r t ó z k o d á s i h e l y e i . R á l h K á r o l y , Györmegye 
levéltárnoka, t. jegyzője s a magy. tud. akadémia 1. tagjá-

tól. Győr 1861. 8r. 315. 1. 

Nagyon csalódnék, a ki e munkában királyaink had-
járatainak, nyert vagy vesztett csatáinak részletes és kö-
rülményes leírását, utazásaik közben talán fényes fogadta-
tásuknak, tartózkodási helyeiken talán koronként tartott 
nagyszerű ünnepélyeknek ecsetelését keresné. E munka, 
15. évi roppant olvasás és itészeti búvárkodás gyümölcse, 
száraz 8000 adat halmaza. Nem talál itt az olvasó egyebet 
annál, királyaink melyik évben s mely napon hol voltak ? 

S méltó volt ily adatgyűjtésen 15 évig dolgozni? Az 
volt, igenis. Mert e munkától „nemcsak a kelttel ellátott 
királyi okmányok hitelessége, hanem a történetírók évtani 
s egyéb, históriánkba becsúszott hibák kijavítása is bizto-
sabb uton remélhető." E célból mindent elkövetett a gon-
dos szerző, hogy adatait főkép a királyi oklevelek keltjei-
ből, továbbá a történetírók-, krónikák-, följegyzések- és 
egyéb adatokból állítsa egybe. Ez nem volt, mint vélné tán 
valaki, könnyű feladat. Nehezíti azt már azon körülmény 
is, mi hihetlennek látszik, pedig ugy van, hogy a nemze-
teknek egymáséitól eltérő régi időszámítása van. Nagyob-
bítja ily munkánál a bajt az is, ha az okmányban a szent-
nek, kinek napján kelt az okmány, „minősége vagy állása 
nem hozatik fel, hogy péld. püspök, hitvalló, vértanú, apo-
stol, szerzetes, patriarcha, remete, szűz, apátnő, pápa, vi-
téz volt-e; mert akkor az ember nem tudja, melyik közül 
válaszszon. Példának okáért Sándor nevű szent, ha nem 
hibázom, 28 van s ha nincs feljegyezve, hogy episcopus, 
senex, martyr, miles, papa st., bizony az adatot békén kel-
lett hagynom, nehogy azáltal zavart idézzek elé" (2. 1.). 
A napiárakban járatlanságból történelmünkbe becsúszott 
ilyen hibák kiirtására segédeszközül szolgál immár e munka. 

Hadd világosítsák fel példák e dolgot. 
„A „Pesti Napló" 1857-ik évi mart. 22-iki 6 7 - 2 1 5 5 . 



számában az állíttatik, hagy ,,a mongolok két évig kegyet-
lenkedtek hazánkban/' — Magyarország történeti, földirali 
s állami leírásának IV. 506. lapja pedig majd három évig 
tartó tatár pusztításról beszél; azonban ezek beütése az 
1241—ik év martius hava első napjaira esvén, a visszatérő 
király pedig már 1242-ik év augustus 14-én a Petriniaiak 
szabadságait erősiti meg, majd oct. hó 3-án Móriczhidán 
Györmegyében fordul meg; ebből tehát nem más követke-
zik, mint hogy a tatárok körülbelül 5. évnegyedig tartóz-
kodtak hazánkban." 

„A. Magyar történelmi tár IV. 117-ik lapján Gentilis 
1308. és 1309-ik évi Budáni tartózkodásáról levén szó, 
utána tétetik : ,,s ezen előzmények után talán várni lehetett 
volna, hogy Róbert Károly Budát magának királyi szék-
helyül is választja." 

„Mindamellett ez akkor még meg nem történt; a ki-
rály Visegrádot szemelte ki, — ez nem áll; mert Károly-
nak Temesvár lett állandó tartózkodási helye s Visegrádon 
először csak is az 1320-ik évben találjuk." 

„Ugyanott a 131 -ik lapon hibásan állíttatik, hogy a 
királyi udvar Visegrádról Budárai áttétele Zach Felicián 
merényének (1330. apr. 17.) lön következése; mert a ki-
rályi udvar nemcsak Róbert Károly egész uralkodása alatt, 
u. m. 1342-ig, de még I. Lajos idejében is egész 3 évig 
tartózkodott a visegrádi várban. 

„Az 1856-ik évi Magyar Akadémiai Értesítő 416-ik 
lapja Zsigmond király elfogatását az 1399-ik évre teszi. 
Alább meglátandjuk, hogy ö ezen év elején Felső-Magyar-
országban, tavaszszal s a nyár közepéig az ország belse-
jében, aug. havában Liptómegyében, az ősz végén Szakol-
cán, nov. elején pedig Nagy-Szombaton volt." (3. 1.) 

Nevezetes és ezen adatgyűjtemény mély és szüksé-
ges voltára mutató körülmény az is, hogy királyaink távol-
létében is neveik alatt adattak ki okmányok. Mily tömke-
legbe vezeti a történetbuvárt az, ha ilyen okmányok keltét 
nem képes itészetileg felhasználni. Főleg a törvénykezési 
ügyekben kiadottak között sok olyat találunk, melyeket 
föltétlenül elfogadnunk nem szabad, mert a királyok távol-
léte alatt adattak ki. 

Lássunk itt is példákat, az idézett kútfők elhagyásával. 
„Wagner (Diplom. Com. Sáros cimü munkája 213-ik 

lapján) az 1346-ik évre egy okmányt hoz föl, melynek 
keltje szerint junius 18-án I. Lajos király Budán volt; 
azonban alább e munkából megludandjuk, hogy ő akkor 
Jádra felé utazott; szintén nem áll, hogy I. Lajos király 
1347-ben dec. hó 6-án Budán volt (Wagner Dipl. Com. Sá-
ros 216. 1.); mert ö akkor Veronában tartózkodott." 

„1350. május hó 3 l - én nem volt Budán (eredetie a 
pannonhalmi házi levéltárban), hanem Nápoly környékén." 

,.1357-ik év második felében az ország délnyugoti 
részein járt, nevezetesen a Velenczeiek ellen harcolt; s 
Visegrádon nevében mégis jul. 21., 30., oct. 26., nov. 26. 
és dec. 21-én folytonosan okmányok adatnak ki." 

„1358. jan. és február havában Jádrában időzött és 
Visegrádon jan 6., 11., 22., 30., meg február 22-én nevé-
ben oklevelek kelnek." 

„Ugy szinte 1360. máj. 18. és 25-én nem lehetett Vi-
segrádon, mert akkor Felső-Magyarországban utazott." 

„1365. apr. 27-én nem lehetett Budán, mivel előtte 
való nap Zalánkeménben volt; de nov. 5-én sem, mert más 
nap már Zólyomban találjuk." 

,,1377-ben nem fordulhatott meg Visegrádon február 
22-én, mart. l - jén , Budán május 16-án, mert ö ez időben 
Zólyom vidékén és Erdélyben tartózkodott." 

„1380. apr. 8-án Budán nem időzhetett, mert ugyanaz 
nap Zólyomban mulatott, ugy szintén az 

„1381. aug. 24-én sem, mivel ugyanakkor szintén 
Zólyomban időzött." 

„ Z s i g m o n d király 1389. nov. 5-én Visegrádon 
nem tartózkodhatott, mert akkor Serviában harcolt." 

„1396. febr. 24-én megint nem volt Visegrádon, de 
aug. 24-én Budán sem, minthogy az első alkalommal Cseh-
országban utazott, augustusban pedig Bulgáriába sietett a 
Török ellen." 

„1407. nov. 11-én nem lehetett Budán, mert ekkor 
Bosniában a pártosok ellen hadakozott." 

„1408. mart. 13-án sem időzött Budán, mivelhogy az 
ország déli vidékein volt elfoglalva." 

„1409. máj. 29-én nem tartózkodhatott Visegrádon^ 
sem jul. 16-án Budán, mert a Banátban utazgatott." 

„1413. sept. 30-án nem lehetett Budán, mert akkor 
Schweitzban jár t ." 

,,1414. mart. 3-án lehetlen vott neki Visegrádon 
lenni, mert ö akkor Piacenza, Ferrara körül; Visegrádon 
apr. 20-án, mert akkor Nizza vidékén; sept. 25-én Eszter-
gomban, mert akkor Nürnbergben; végre nov. 14-én Vi-
segrádon, mert akkor Kölnben Németországban tartóz-
kodott." 

„1416. mart. 16-án nem lehetett Pozsonyban, mert ö 
akkor Párisban, sem apr. 15-én Budán, mert ekkor meg St-
Denisben Páris mellett mulatott." 

„1417. febr. 24-én, apr. 18-án, valamint jun. 3-án 
sem tartózkodhatott Budán, mert ö akkor a constanci zsi-
naton mint német császár elnökösködött." 

„1420. apr. 28-án nem lehetett Budán, mert akkor 
Felsö-Csehországban jár t ." 

,,1427. febr. 14-én és jul. 13-án szintén nem lehetett 
Budán, mert Erdélyben Brassóban tartózkodott." 

„1432. máj. 2-án hasonlólag nem lehetett egy idő-
ben Budán és Parmában Olaszországban." 

„1433. jun. 2. és 12-én Budán oklevelei kelnek, ho -
lott ö Rómában volt." 

„1437. jan. 7., mart. 11., jul. 2. és sept. 8-án ismét 
nem lehetett Budán, mert Prágában tartózkodott." 

„ A l b e r t királynak 1438. jun. 14., 21., 23., sept. 8. 
és oct. 8-án Budán kelt okmányait sem igtathatjuk be, sem 
a következő 

„1439. évi jan. 8., 10 és 3 l - én kiadottakat, mert Ö 
az előbb említett napokon Prága és Csehország külön h e -
lyein tartózkodott, az utóbb nevezett napokon pedig Szi-
lézia fővárosában, Boroszlóban időzött." 

„H u n y a d y M á t y á s királyunk 1470. máj. 3., 12 



és sept. 14-én nem lehetett Budán, mert Morvaországban 
hadakoz* »tt Podiebrad cseh király ellen." 

14 71. jun. 10. és 20-án nem Budán volt, hanem 
Morvao rszág Iglau nevü városában.44 

1476. febr. 10-én Budán adatott ki nevében egy ok-
mány, \ jedig ö akkor Szabácsot ostromolta.4' 

„ 1 4 7 7 . dec. 12. és 19-én nem lehetett Budán, mert 
akkor liorneuburgban tartózkodott Ausztriában.44 

,„1480. october 13-án nem volt Budán, hanem Zá-
grább an.4< 

„1481. apr. 1. és 14-én nem lehetett Budán, mert 
Regedén Steyerország szélén tartózkodott.44 

,,1485. jan. 16-án nem volt Budán, hanem Kloster-r, 
neuburgban, valamint nov. 30-án sem, mert Bécs városá-
ban időzött.44 

„1488. sept. 10-én nem lehetett Budán, mert Bécs 
városában mulatott, szinte a következő év febr. 2-án és 
9-én is.44 

„II. U l á s z l ó király 1494. aug. 19-én nem volt Bu-
dán, mert a Királyhágón tűi utazgatott.44 

„1509. jul. 17. és 29-én nem lehetett Budán, mert 
Prágában időzött.44 

„1515. mart. 26. és 27-én nem volt Budán, hanem 
Pozsonyban mulatott44 st. (4.—8. 11.). 

E példákat elegendőknek tartom felmutatására annak, 
mily oldalról s mily célra használható e mü. S mivel min-
den adatát kutfö-idézéssel támogatja a t. szerző, könnyű 
belátni, hogy itészetileg kidolgozott müve, saját szavaiként, 
,,hasznos kézikönyv lesz a történetírók-, tanitók-, tanulók-
nak, minthogy az illető év lapját felülve, kiki rövid és hi-
teles átpillantást szerezhet magának az azon évben történ-
tekről.44 G—y. 

A főtisztelendő szerző szívességéből vettük a követ-
kező cimti könyvet : 

„KERESZTYÉN HITTAN, melyet ujabban átnézve és 
megjobbítva kiadott Z á g o n i B o d o l a S á m u e l , erdé-
lyi református püspök Kolozsvártt 1861. Az ev. reform, fő-
tanoda betűivel. Ara fűzve 60 kr. o. é.44 

A főpásztorhoz illő szerénységgel irott előszóból ér-
tesülünk, hogy a kezünk alatti könyv első (1849) kiadása, 
a középtanodák V. és VI. osztályában kézi könyvül újra ki-
jelöltetvén, mivel részint a kiadás fogyatékán volt, részint 
ujabb átnézést s némely javításokat igényelt, — azt ime 
most nyújtja a tanítóknak és tanulóknak a szerző. Célja 
„ n é p s z e r ű h i t t a n t 4 4 adni az ifjúság kezébe; de egy-
szersmind „emlékeztetőül a rendszeres hittan főbb tár-
gyaira4' — ajánlja azt magok a lelkészek figyelmébe is. 

A könyv szerényen kijelölt célja nem engedi, hogy 
annak belrendezéséhez, tárgyai megválasztása s beosztá-
sához, az előadás és tárgyalás modorához és terjedelméhez 
azon legmagasabb igényeket kössük, melyekkel a tudo-
mány legújabb színvonalán állani tartozó egészen rendsze-
res hittanhoz mulhatlanul fordulnunk kellene. Elég lesz, 
ismertetésül, a könyv felosztását megjelölnünk: 

Az I. s z a k a s z (1 —10. §.) szól a vallásról közön-
ségesen, s a keresztyén vallásról különösen. 

A II. s z a k a s z a szentírásról (11—-55. §.) közön-
ségesen és részletesen. A biblia ismertetése a könyv egyik 
legbecsesb szakasza. Önként értetik hogy a bibliai kritika 
eredményeit itt hiában keresnők. 

A III. Sz. (56—68. §.) az Istenről s tökélyeiről. 
A IV. s z . (69—71. §.). A sz. háromság titkáról; 

igen röviden. 
Az V. sz . (72 — 86. §.) A teremtésről első, — s a 

gondviselésről második cikkében. A teremtés cikke alatt 
találunk valamit az angyalokról és a gonosz lelkekről. 

A VI. s z. (87—95. §.). Az emberről eredeti és meg-
romlott állapotában. 

A VII. sz . (96—108. §.). A váltságról; és pedig első 
cikkben a Jézus személyéről, mely cikket christologiai 
szempontból terjedelmesbnek óhajtanánk; második cikkben 
a Jézus által végbevitt váltság munkájáról. Itt jönek tár-
gyalás alá: a hit mint az idvesség szükséges föltétele; s az 
eleve rendelés hitcikkelye. 

A VIII. s z . A Sakramentomokról (109—119. §.). 
A IX. s z. (120—126.). Az egyházról szól, s röviden 

egy tekintetet szentel a váltanoknak is. 
A X. sz . (127—137.). Az ember és a világ utolsó 

állapotáról. (Eschatologia.) 
Látnivaló e rövid tartalomkimutatásból, hogy itt a 

collegiumainkban legszokásosb régi rendszert találjuk újra, 
melyet pl. Somossi ismeretes dogmatikája is követ; csak-
hogy nála igy van, ha jól emlékszünk, az osztályozás: I. 
Előzmények (itt I. és II. szakasz.) — II. Első rész Istenről 
(itt III.—V. sz.) III. Második rész Soterologia (itt V.—IX. 
szakasz) és IV. Harmadik rész Eschatologia (itt X. szakasz.). 

Végül szabad legyen őszinte örömünket kifejeznünk, 
hogy a buzgó főpásztor hajlott korában s ezernyi elfoglal-
tatása közt is talált időt, erőt, kedvet, hogy az egyház jö-
vőjét az ifjúság tanításában e könyvecskével is előmoz-
dítsa. 

BELFÖLD. 

A MAROSI REF. EGYHÁZMEGYE. 

Folyó évi nov. 4, 5, 6, 7. napjain tartotta téli rendes 
részletes zsinat-gyülését M.-Vásárhelyt t. t. Péterfi József 
esperes és tek. Dosa Elek algondnok urak elnökletök alatt. 

Közegyetértéssel szavaztunk mindenek előtt köszöne-
tet ns. Marosszék derék ideiglenes fökirálybirája, mltgos 
gróf Toldalagi Mihály urnák a szék köztanácskozási terme 
számunkra, ős gyakorlat szerint, átengedéseért és határoz-
tuk, hálás érzelmeinket tüstént ö nsgánál testületileg tol-
mácsolni. 

Ezután számos helyi érdekű tárgyak s válóperek el-
intézésén kivül : 

1. A főtiszt, közzsinat jegyzökönyve 12—13 pont-
)( 



jaira vonatkozólag a mltgos fő egyházi tanácshoz feller-
jesztetni határoztatott, miszerint: meggyőződvén r. zsina-
tunk, hogy a rendes püsköki jövedelem még most sem elég-
séges főtiszt, püspökünk bár tűrhető díjazására, a pótlékul 
eddig fizetett 1200 frt. egyházmegyénkre eső részét az ed-
digi gyakorlat szerint ezután is pontosan és örömest fizc-
tendi; de az indítványozott lélekszám szerinti krajcáros 
adó elhatározását s életbeléptetését a jelen idő s körül-
ményeket, valamint anyaszentegyházunk küszöbön álló 
szervezését tekintetbe véve, ez alkalommal mellőzendőnek 
véleményezi. 

2. A főtiszt, közzsinat jegyzökönyve 27-ik pontjára 
vonatkozólag a successio és esperesválasztás tárgyában 
jövő r. zsinatra tüzetes véleményt adni — bizottmány ne-
neztetett ki ; megjegyeztetvén csakugyan ez alkalommal is, 
miszerint egyházmegyénknek jelenlegi rendes jegyzője 
sincs suceessioval választva ; esperesünk t. t. Péteríi József 
ur pedig, valamint hivatali elődje néhai t. t. Vályi Pál úr, 
titkos szózatolással megválasztatásuk után foglalták el az 
esperesi széket — sőt jegyzökönyveink bizonyítása szerint 
előbbi espereseink is nem succedáltak, hanem választattak. 

3. A mltgos egyházi főtanácshoz felirat határoztatott, 
az egyes egyházak presbitériumai újraszervezését tárgyazó 
s jelen egyházi vizsgálaton életbeléptelni rendelt alapsza-
bályok beküldéséért, hogy a mindjárt kezdődő egyházi 
vizsgálatok alkalmával a tisztelt s várva várt határozat és 
szabályok értelmében a presbyteriumok szervcztethes-
senek. 

4. Érdekes vitát keltett egy a mult r. zsinat által ki-
nevezett bizottmány következő véleménye — melyet közér-
dekűségénél fogva — a bizottmány tollvivöje szívességéből 
— egész terjedelmében közlök : 

Tisztelendő esperes ú r ! 
Tiszt, részletes zsinat! 
A folyó év september hava 1G. s következő napjain 

M.-Vásárhelyt tartatott tiszt, részletes zsinat által ki lé-
vén nevezve, hogy adnánk véleményt : 

1. Nem volna-e jó, főleg a válóperek tekintetéből, 
minden hó valamelyik meghatározott napján rendes tör-
vényszéki ülést tartani. 

2. Nem volna-e szükséges, az idő és körülményeket 
tekintetbe véve a r. zsinatok tartás- és élelmezésmódján 
változtatni. 

É kérdésekre véleményünket alázatos tisztelettel, kö-
vetkezőkben teszsziik meg : Az 

1-söre. Igaz, hogy ha minden hóban rendes székezé-
sek tartatnának, a válóperek gyorsabban s tán még alapo-
sabban és tisztábban is folytattathatnának. Az is igaz, hogy 
ily módon a törvényszéki tárgyak a közigazgatásiaktól kü-
lönválasztatván, a rendes r. zsinat-gyűlések rövidebb idő 
alatt végezhetők lennének. De mi, a politikai törvényszé-
keknél annyira előnyös gyors perfolyamot a válóperekre 
alkalmazandónak nem tekintjük. A tiszt. r. zsinat, mint 
matrimonii defensornak, az ajánlatos gyorsaságot a szüksé-
ges késedelemmel kell párosítani, és a válóperek folyamát 
mindig ugy intézni, hogy a feleknek necsak megfontolás és 

kibékülésre legyen elégséges idejök, hanem egyszersmind 
arról is meggyőzödjenek, miszerint az isteni rendeleten 
alapult s hittel pecsételt házassági szent szövetséget ala-
pos és törvényes ok nélkül soha, s helyes ok miatt is csak 
bajjal és nem hirtelen lehet felbontani. És még azt is szük-
ségesnek látjuk, hogy a peres ügyek tárgyalásán ne csak 
a székbirák, hanem mentül több papok legyenek jelen, kü-
lönösen ifjabb paptársainkra nézve gyakorlati iskolául szol-
gálván a jelenlét. 

Ennélfogva sem szükségesnek, sem hasznosnak nem 
látjuk a rendes székezések idején változtatni. Az évenkénti 
négy rendes székezés, rendes körülmények között elég-
séges a válópereknek is sem igen gyors, sem felette késő 
ellátására. Ha pedig különös szükség igényli, canon szerint 
joga söt kötelessége a t. t. esperes urnák, mindannyiszor 
rendkívüli széket tartani, vagy egész r., zsinatot is hivni 
egybe. Csakugyan a t. r. zsinat azon régibb határozatát 
felelevenitendönek véljük, miszerint a diclatura, a perek 
léptetése végett egy nappal előbb begyülni rendeltetett, 
még pedig azon hozzáadással, hogy a második nap délelőtti 
ülés végéig ki nem adott perek azon székezésen vétesse-
nek be ugyan, de referádára ne adassanak, és Ítélet alá ne 
bocsáttassanak. 

A mi a 2-ikat, t. i. a r. zsinatok tartás- és élelmezés-
módját illeti : 

A r. zsinatokon ekklézsiák, egyes ekklézsiai ta-
gok, papok, osk. tanítók és egyházmegye ügyei, valamint 
az egész anyaszentegyházat érdeklő közügyek és válópe-
rek tárgyaltatván , egyházmegyénk a 89-ik canon rendes 
r. zsinatok tartásáról szóló határozata gyakorlati oldalát 
nemcsak az igazság és méltányosság, hanem még az anyagi 
és szellemi haszon tekintetéből is igen helyesen oldotta 
meg, midőn azt eleitől fogva ugy gyakorolta, hogy a r. 
zsinatokat tartsák, szükséges helyiség és élelemmel lássák 
el kebelökben, kiknek ott egyenként és összesen érdekei 
képviseltetnek, ügyei tárgyaltatnak, az ekklézsiák illető pap-
jaik s isk. tanítóikkal rendre közköltségen. — Helyesnek 
találjuk azt is, hogy közelebbről az udvarhelyi főtiszt.köz-
zsinat által rendesnek határozott negyedik r. zsinat tartása 
is ez alapra fektettetett. És e törvényen alapult s százados 
gyakorlat által szentesitett rendszert alapjában továbbra is 
fenntarlandónak véljük. 

Hanem tekintetbe véve a közelebbi 11 évben idő és 
körülmények szükségességéből , valamint költségkímé-
lésből bejönni kezdett, M.-Vásárhelyt, a központban tar-
tási, de még eddig szabályozva nem levő gyakorlatot is : 

Mivel a jelenleg folyamatban levő sorozatból még 
csak hat ekklézsia van hátra, s mielőtt még egy uj soro-
zat lejárna, reménylhetö anyaszentegyházunk igazgató tes-
tületeinek presbyteri alapon újra szervezése , mikor e 
tárgyról is egyelemleg gondoskodva lesz; 

Mivel a kisebb és gyengébb ekklézsiák s papjaik és 
^k . tanítóikra nézve felette terhelő, külön-külön egy-egy r. 
zsinatot tartani, több ekklézsiák testületileg összetételére 
pedig helyes kulcsot találni lehetlen; 

Mivel különben a terheket egyformán osztani, vala-



mint a javadalomban, ügyeik elintézésében egyformán ré -
szesülnek ekklézsiák, papok, isk. tanitók, nem lehet. 

A kivitelre nézve a régi és ujabban bejönni kezdett 
gyakorlatot, vagyis a központban és rendre ekklézsián-
ként tartást, következőleg látjuk összesitendönek s igaz-
sággal egyezőleg szabályzandónak : 

a) Az ös, canon szerinti három rendes r. zsinat-
tartási költség állapittaspék meg 300 osztr. frtban, két r é -
szét az ekklézsiák, harmadát %-ad részben a papok, '/3-ad 
részben az isk. tanitók hordozván. És mivel a jelen kö-
rülmények között, s még máskor is, könnyebb évenként 
apró részletekben, mint egyszerre összesen hordozni a 
költséget: 

b) Készíttessék az ekklézsiák között lélek,szám és 
vagyonosság tekintetbe vételével egy uj, az eddiginél tö-
kéletesebb osztályozás, 'js a két harmadrész 200 osztr. frt. 
osztassék ki a szerint, s évenként egyházi vizsgálat alkal-
mával szedessék fel. 

e) A más 100 osztr. írtnak fele 50 o. írtnak %-ada a 
papok, egy harmada az isk. tanítókra osztassék ki egyforma 
mértékben, mert mindnyájan egyenlők vagyunk • más fele 
50 osztr. frt. hasonló mértékben jövedelemaránylag osztá-
lyozás szerint, mert évi jövedelmünk különböző. Es ez is 
szedessék fel hasonlóiag évenként. 

cl) A negyedik, főleg válóperek tekintetéből közelebb 
rendesitett r. zsinattartásra a válóperektől asztalpénz cim 
alatt fizettetni szokott 24 pénz csekély dij emeltessék fel, 
még pedig féldijastól egy, egészdijastól két osztr. frtra. 
És az ebből éven ál bejövő összeg fordittassék ezen r. zsi-
nat tartási költségeire, s a mennyiben elégséges nem 
lenne, hordozzák a jelenlevők. 

e) A megállítva levő sorozat tartass ék meg, és az e 
szerint következő ekklézsia mindig szólittassék fel, — s ha 
tetszend kebelébe vinni a r. zsinatot, akkor kapja az egy 
r. zsinattartásra eső 100 o. f r tot ; ha pedig körülménye 
kebelében tartani nem engedik, tartassék ugyanazon pénz-i 
mennyiséggel a központban Vásárhelyt. 

f) Ez ajánlat küldessék ki az egyes ekklézsiák, papok 
es isk. tanítókhoz, s ha elfogadtatik, terjesztessék fel a 
jövő évi főtiszt, közzsinathoz, és ha ott is helybenhagyatik, 
miután a még hátra lévő hat ekklézsia az eddigi mód 
szerint megtartotta, léptettessék életbe. 

A vélemény első pontja határozattá emeltetett azon 
változtatással, hogy a r. zsinat második napja délutáni ülése 
végéig ítélet alá bocsátott válóperekben mondatik azon 
ülésen Ítélet. — Második pontja elhatározása pedig más 
alkalomra halasztatott; —mi hiszszük, mi hamarabb bekö-
vetkezend, s r. zsinataink tartási költségének fedezésében 
nemcsak a főt és testületet, hanem a lélekszámot és jöve-
delmet is tekintetbe vévö kulcs fog felállíttatni. 

5. Egy évvel ezelőtt t. t. esperesünk buzgalma s t. 
algondnnkunk áldozatkészsége által halottaiból feltámasz-
tott papi olvasóegyletünk életéről, nevekedéséröl is örven-
detes tudomást vettünk. — Pénzbevétel 39 részvényestől 
egy o.írtjával 39 o. frt, kiadás 40 frt 62 o.kr. — A pénzke-
zelő és könyvtárnok eljárását helyeselve, számadásaikat 

helybenhagyva, még eddig részvényessé nem lett paptár-
sainkat is 1 o.frt igen csekély évdíj mellett részvételre 
szólítottuk fel. Egyszersmind hálás köszönetet szavaztunk 
t. Dósa Elek algondnok urnák, ki a kezdetben ajánlott 
Bunsen páratlan bibliai művén kivül év folytán még szá-
mos becses irodalmi müvekkel gazdagította könyvtárunkat. 

(Vége köv.) 

KIVONAT A MAROSI EV. REF. EGYHÁZMEGYÉNEK M.-
VASÁRHELYT NOV. 5-én 1861. TARTATOTT PARTIALIS 

SYNODUSAJEGYZÖKÖNYVÉBŐL. 

217. — v. s z á m . Előadja esperes atyánkfia, misze-
rint a jelen évi április 10-én tartatott partialis synodus jegy-
zőkönyvének 45. száma alatt tett intézkedés következtében 
kelementelki lelkész Gönczi Lajos atyánkfia székünk előtt 
megjelenvén, miután esperes, jegyző Viski Zsigmond 
és két közigazgató Losonczi Mózes és Szász János atyánk-
fiainak, mint a fenforgó ügyben érdekletteknek széküket el 
kell hagyni, — a széknek jelen sziikségkez képest kellene 
alakulni. Mire nézt nevezett hivatalnok atyánkfiai széköket 
elhagyták, s idősb székbiró Lőrinczi János atyánkfia az 
elnöki-, és Pap Elek atyánkfia a jegyzői széket helyet-
tesi minőségben tárgyalatszerüleg elfoglalván, érdeklett 
Gönczi Lajos atyánkfiának okadás és megfelelés végett, 
mint a melyek fentemlitve szőnyegrehozó partialis szék ál-
tal a vádczikk után megállíttattak, következő pontok t é -
tettek fel : a) Mintha esperes atyánkfia törvényen kivül ca-
nonizálta volna a negyedik partiálist. — b) A megyéktől s 
részben a papok és isk. tanítóktól fizettetni kezdett 
100 — 100 conventios forint partialis tartási dij, mint egy 
sokalva, indokolatlan terheltctésnek mutattatik fel. — c) Az 
ebből fenmaradó feleslegről csak magoknak számolnak a 
kezdők; ide járul — d) még az is, mintha testületünk pat-
riarkális kiskorúságban és önkény alatt nyögne, — és v é-
g ü l , minden roszak a hivatalkodás élethossziglan tartá-
sának tulajdonittatnak Mely pontokra Gönczi Lajos 
atyánkfia szóval megkezdvén tenni mentségét s észre-
vételeit lehető hosszadalmasság kikerülése s jegyző-
könyvi feltételre vonatkozólag mennél tisztább eljárás te-
kintetéből, valamint érdeklett atyánkfiának megegyezése 
és kérése folytán jónak láttatott, hogy : f e l e l e t e t a d j a 
b e Í r á s b a n . Mely okból 

A tárgyalás délutáni ülésre halasztatott. 
219. — v. s z á m A délelőtti ülés jegyzökönyvének 

l 2l7-dik száma alatt megkezdett intézkedés tovább folyta-
ásaul beadja Gönczi Lajos atyánkfia Írásbeli feleletét, 

mely igy következik: 
Nt. esperes u r ! 

Tiszteletes partialis szék! 
Folyamaiban levő tiszteletes partialis szék által fel-

szólittatván az iránt, hogy az A. betű alatt idemellékelt 
pontok iránt értelmezést adnék, érlelmezésemet az alábbi-
akban teszem meg, — a mi 

A z e l s ő p o n t o t i l l e t i : ismertetésein szöve-
géből nem tűn ki az, hogy én a négy partialis tartását az 

* 



illető t. officiolatust hibáztatnám; mert a négy partiális tar-
tás a nagyt. generális szent zsinat által rendesnek van 
elismerve, hanem csak a négy partiálistartásra igénybe 
vett négyszáz pengő forintot sokalom; nevezetesen, ter-
helőnek látom azt, hogy a válóperek az ekklézsiák költsé-
gén tárgyaltassanak akkor, midőn azoknak rendes dijok 
megvagyon. 

A m á s o d i k r a : a t. papoktól, iskolatanitóktól és 
ekklézsiáktól fizettetni szokott 100 — 100 pengő frtot ter -
helőnek látom annyiban, mennyiben annak feleslegéből 
más célokra is lehet juttatni, holott csak is partialistartásra 
vétettetik. — A mi a 

h a r m a d i k a t n é z i : Ha az ekklézsiák kötelesek 
a partialistartás szükségeit fedezni: következetlenség 
gyanúja nélkül várhatni meg, hogy a fizetett összeg fe-
leslegének, a legjobb célra leendő fordításáról is tudomá-
sok legyen. — Végre 

4) Mennyiben ezen kívánatosság élvezetétől az 
ekklézsiák el vannak tartóztatva, annyiban a kiskorúság 
alatt állóknak látszanak lenni. — Mely fenebbi értelmezést 
a tiszteletes partialis szék felszólítására megtenni köteles-
ségemnek ismertem — M.-Vásárhelytt nov. hó 5-én 1861. 

G ö n c z i L a j o s , 
kelementelki ref. pap. 

Gondosan összemérvén partialis székünk azon Írás-
beli, és azelőtt a szék színén szóval tett feleletet az a, b, 
c, d, alatt felállított, s a vádcikkböl kivonva — egyébb 
célzó bántalmak mellőzésével — a gyanúsítást tisztán 
visszatükröző pontokkal, megnyugtatónak és kielégítőnek 
nemcsak hogy nem találja, de ugy látja, hogy: Gönczi 
Lajos atyánkfia jelenlegi szóval és Írásban tett értelme-
zése kérdéseit cikk kifejezései valódi értelmének részint 
nem felel meg, részint azt nem igazolja, — nevezet sze-
r in t : a c, alatti pontra Írásban nem felel, szóval pedig ugy 
nyilatkozott, hogy t. i. azon kifejezésen, miszerint: A z o k 
m a g o k n a k s z á m o l n a k — nem azt értette, hogy az 
officiálisok csak magok közt számoltak volna a partialis 
szék részvéte s tudta nélkül, csak azt értette, hogy az 
ekklézsiákkal a megmaradóit felesleg hová fordítása nem 
közöltetett, különben tudja, hogy a számadások felett par-
tiális ellenőrködik: — ez okból székünk Gönczi Lajos 
atyafit előre is már rosszalt vádjai s eljárása miatt a 
86. 98-dik canonaink értelmében t e s t v é r i l e g m e g -
d o r g á l j a s e g y s z e r s m i n d i n t i , miszerint hason 
eljárásoktól máskor gondosan ovakodjék, nehogy tiszti ka -
runknak s egyházmegyénknek méltatlan kisebbséget, a 
világnak pedig botrányt okozzon, hanem lehetendő sérel-
mei és nehézségeinek, mint törvényes uton — a 86-dik 
canon szerint igyekezzék orvosolhatást s megoldásra ve-
zető érvényt szerezni. 

Ezen ítélet Gönczi Lajos atyánkfia előtt kihirdettetvén, 
azon megnyugodott és semmi kifogást nem nyilvánított. 

a) A marosi ev. ref. e.-megyének Maros-Vásárhelytt 
1861. 4-dik s következő napjain tartatott partialis syno-
dussa j.-könyvéböl. 

A GÖMÖRI ÁG. EVANG. EGYHÁZMEGYE TAVA,SZÍ ÉS 

ÖSZI KÖZGYŰLÉSEI, ÉS A PAPI CONFEREN'.TIA. 

A gömöri ág. ev. egyházmegye idei tavaszi kö zgyü-
lését Csetneken tartotta meg, mely város ez idén már má-
sodízben fogadott kitűnő magyar vendégszeretettel sz íve-
sen kebelébe. — Hogy rövid legyek, csupán a legfonto-
sabb tárgyakra szorítkozom, hogy a papi conferentia rész-
letezésére annál több hely jusson becses lapja hasábjain. 
Nagytiszt. Bartholomaeidesz János ez egyházmegye kebe-
léből Nyíregyházába való eltávozásával a megüresült fö-
esperesi hivatal betöltése volt e gyűlés legfontosabb fel-
adata. Azért midőn a gyűlés megalakult volna, világi elnök 
tek. Szentiványi Miklós űr a szavazatok felbontására rög-
tön egy bizottmányt nevezett ki, mely csakhamar azon előre 
sejtett s örvendetes eredményjelentésével tért vissza, hogy 
föesperesül Czékus |István rozsnyói lelkész úr van neveze-
tes szótöbbséggel megválasztva, mely jelentés az egész 
gyűlés által kitörő öröméljenzéssel fogadtatott. Melyre fel-
ügyelő ur mint világi elnök fölemelkedvén, öt mint ennek-
utána elnöktársát szívélyesen üdvözlé, a gyűlésnek pedig 
mint törvényesen és bizalommal elválasztott egyházi elnö-
két bemutatá, kiemelvén és pedig ama csupán neki sajátos 
és ügyes szónoki tapintattal, hogy ámbár jelenleg sokkal 
kedvezőbb helyzet közepett veszi át az egyházmegye ve-
zetését, mint azt előde veheté, midőn e város falai alól, hol 
a gyűlést voltunk megtartandók, katonai karhatalommal 
visszautasittattunk, ugy hogy azt csak Rozsnyón titkon és 
nagy sietséggel tarthattuk meg; mindazonáltal rendíthet-
lenül hiszi, és vele mi is mindnyájan minden kételkedés nél-
kül, hogy jobb kezek közé, bátrabb, hitteljesebb és erösebb 
kebelre az övénél nem is bizhatná az egyház drágálatos 
kincseit, kit ugy ismerünk, mint Pált, hogy harcolni fog — 
élete feláldozásával is — az igének erejével mint kétélű 
fegyverrel egész a diadalomig: és ki semmivel egyébbel 
nem gondol, kinek az ö élete is nem drága, csak elvégez-
hesse örömmel az ö futását, és a szolgálatot, melyet vett a 
Jézus Krisztustól, hogy bizonyságot tegyen az Isten ke-
gyelmének evangyéliumáról. 

Mondanom sem kell, hogy beköszönő beszéde olyan 
volt, mint milyent fel voltunk jogosítva ö tőle várni, s me-
lyen az apostoli hitteljes lélek, magasztos ihlettség, az 
egyház ös-szerkezetéhezi szoros ragaszkodás, s a szabadság 
forró szerelme, mint meg annyi vörös fonalakkal vonultak 
végig s tevék előttünk felejthetleuné. Sajnos, hogy e remek 
beszédet a tárgyak különfélesége s a hely szűke miatt, sem 
egészben, sem kivonatban nem lehet közzétennem. Kebel-
beli egyházainkhoz intézett föesperesi levele e lapok ha-
sábjain már megjelent. — A gyűlés ezek után a rendes 
ügyvitel és tanácskozás fonalát fölvévén, szokott rendben 
és méltósággal folytatta és végezte üléseit. S mivel vala-
mely feltűnően nevezetes s a nagy közönséget is melegen 
érdeklő tárgyak föl nem merültek, eltekintve azokat, me-
lyekre különben is immár a feledésnek sürü fátyola borít-
tatott, s melyek habár a közlést megérdemelnék, de az ügy-
nek nem használnának: ezultal csupán azt jegyezzük meg, 



miként nagy fájdalommal kclle tapasztalnunk, hogy ama 
boldogtalan emlékezetű pátens sűrűbben és maradandóbban 
hinté el vetéseink barázdáiba a konkolyt, semhogy azt a 
testvéri őszinte kibékülésnek sikerült volna mindenestül 
fogva kiirtani; ebbeli fájdalmunk pedig az, hogy igen sok 
egyházak, illetőleg pedig — bátran ki merem mondani — 
papjaik, sem ezúttal a föesperes, sem más alkalmakkal a 

» superintendens és egyéb hivatalnokaink megválasztatásá-
hoz szavazataikat be nem küldték. Nem hiszszük, hogy e 
vétkes mulasztás az egyházak akarati kifolyása volna, vagy 
hogy azoknak erről legkisebb tudomásuk lenne, mert hisz 
az elaltatás mámorából felocsúdott gyülekezetek.siettek ün-
nepélyesen kinyilatkoztatni az autonom egyházbai visszake-
beleztetésöket; azért igen helyes volt amaz indítvány, mi-
szerint vonattassanak ezen egyházak kérdőre, miért nem 
akarnak élni a protestáns egyházszabadság biztosította leg-
szebb jogaikkal ? 

A szabadságban, melylyel a Krisztus megszabadított 
titeket, álljatok meg, s ne kötelezzétek le magatokat szol-
gaságnak igájával. Mert ha szabadossá lehetsz, inkább élj 
azzal, mivel nagy árva vetettetek, ne legyetek emberek-
nek szolgáik. 

Öszi közgyűlésünk oct. 8. 9. napjain Rozsnyó bánya-
városában tartatott, hol nemkülönben szintén a legszivé-
lyesb fogadtatásban részesültünk. Mégis csak sok előny 
szól e vándor gyűlések mellett: egyházaink szegény pénz-
tárainak megkímélése egyrészről . az egyházias hitélet 
élesztése másrészről. A gyűlés előtti napon, azaz october 
18-án conferentia tartatott, melynek feladata az esperes-
ségi gyámintézet pénztárának megvizsgálása, s a kerületi 
segélynek az egyházakrai mikénti kivetése voltak. Sajnos, 
hogy néhány buzgóbbakat kivéve, egyházaink nem elég 
hévvel s ügyszeretettel karolják fel akár az egyetemes, 
akár pedig az esperességi gyámintézetet, pedig hitünk sze-
rint ettől függ az anyagiakban, s általok a lelkiekben is id-
vességünk, mert ez a mellett, hogy a szeretet mindenható 
erejével habár csak lassan, mégis teremt tőkéket, nevel a 
kisded mustármagból terebélyes fákat, hogy az éhezők, fá-
radtak és szomjúhozok, árnyai alatt megpihenve s ereiből 
leszivárgó életnedv által újjászületve, küldetésüket folytat-
hassák, egyszersmindaa mi a legfőbb, cserébe nem kéri sem 
el nem veszi, söt biztosítja legdrágább kincsét a szabadsá-
got, nem akadályoztatja az egyház életerőnek szabad lük-
tetését, nem ugy mint az államsegély, mely ad, hogy az ö 
minden gazdagságánál drágább kincset elvegyen. Isten 
óvjon ily értelemben az államsegélytől ! Ha a kínált összeg 
csak foglaló volna és ezer, söt milliom annyi a rávaló, 
hitvány ár volna az, ama mennyei örökségért, mely nem 
vész el, meg sem mocskoltathatik, meg sem hervadhat, s 
melyet vettünk az úrtól s ép azért áruba bocsájtani bármi 
kincsekért nincs jogunkban, ha csak Péterek söt Judások 
lenni nem akarunk. — „Jól van azért hív menyasszonyom 
— hangzik hozzád oh egyház az űr szava, — te hív vol-
tál hozzám, hív voltál a kevesen a mid volt szegénységed-
ben, többre bizatol ezután, mert a szeretet kiapadhatlan 
forrását nyitom meg neked, melyből gazdagon meregesd az 

élet vizét és adjad szomjúhozó lankadt tagjaidnak. íme a 
forrás fölfakadt, s bár vékony erekben, de mégis csörge-
dezik ez egyház szomjúhozó mezejére." Rajtatok áll ked-
ves lelkésztársaim, s önökön világi elnökeink s az egyhá-
zak kormányzatában elöljáró uraink, hogy e kisded cser-
mely hatalmas folyam legyen, melyen az egyház hajója rév-
partja felé bátran evezzen! 

E conferentia után esteli hat órakor gyámintézeti 
Istentiszteletre a templomba sereglettünk, mely fényesen 
kivilágítva s zsúfolásig megtelve volt. Ez alkalomra kije-
lölt szónok t. Hoznék János jolsvai lelkész jeles alkalmi 
beszéde által sok szíveket megnyert a szent ügynek. Ezt 
oíFertorium követé ugyancsak e célra, mely ez esperességi 
gyámintézetnek szépen jövedelmezett. Másnap a gyűlést is-
mét istenitisztelettel kezdtük, mely alkalommal Limberger 
István dobsinai lelkész igen kitűnő épületes beszédet tar -
tott, s mely Igen alkalmas volt arra, hogy az egymáshoz 
közeledni kezdő ellentétes elemeket még közelebb hozza 
egymáshoz. Adja Isten, hogy ezen különvált elemek a sze-
retetben minélelébb egy elemmé olvadjanak! — Ezután a 
helybeli gymnasium épületének nagy teremébe felgyüle-
keztünk, hol az egybegyűlteket felügyelő űr lelket és szí-
vet egyiránt megható jeles beszédében üdvözölvén kiemelé, 
hogy ámbár vészt jósló terhes fellegek vonultak újra fel 
hazánk alig derengő egére, mely bőrű egyházunk kivilladt 
napjára is kétségen kivül némi homályt vetend, mindamel-
lett bízik és erősen hiszi, hogy mind az egyház, mind a haza 
elvégre is Isten védszárnyai s az igazság és jog paizsa 
alatt szabadságát s igazait kivívja ! 

A gyűlés főtárgyait tevék leginkább a körlelkészek 
jelentései a népnevelésröl, mely, Istennek hála, minálunk, 
néhány igen szegény népiskolát kivéve, meglehetős szép 
jelenségnek örvend, habár még mindig elég okunk van 
országa eljöveteleért imádkozni. Ezzel kapcsolatban a ta-
nitói conferentiákróli jelentések is fölvétettek, melyek 
szintén arról tanúskodnak, hogy tanítóink — habár anyagi 
szükségekkel küzdenek — mégis mindent igyekeznek meg-
tenni, mi által a jobb népnevelés országa eljövetelének jám-
bor óhajtását, — ha igy lehet magamat kifejeznem — meg-
testesítsék. 

Másik nevezetes tárgya a gyűlésnek a papi conferen-
tiának Köviben legelőször tartott ülési jegyzőkönyvének 
megerősíttetése, s a programmnak benyújtása, melyet 
alább — bocsánatával — egész terjedelmében közlünk. 

Örömmel üdvözlé az esperesség e rég nélkülözött s 
az idő és viszonyok által egyaránt parancsolt testület kelet-
kezését, mely ismét csak az erélyes föesperes urnák, kö -
szönhető, hogy ez úttal, sok vajúdás után ugyan, de több 
életreménynyel és erővel, — s nem mint ezelőtt már egy-
szer — halva — megszületett. 

Miért is az egyházmegye az elébe terjesztett prog-
rammot és jegyzökönyvet minden pontjaiban elfogadván, 
megerösité, s egyszersmind a nemes vállalat ügyét magá-
évá tevén, a gyülekezetekre ebből hárámlandó bő siker 
édes hitében reá monda legszívesebb ámenét. 



Minek folytán a még Köviben tartott legelső ülésünk 
határozatánál fogva, oct. 30-kára N.-Röcén összegyülekez-
vén, másnap, mint a reformátio emléknapján, az ülést a kö-
vetkező renddel tartottuk meg. Reggeli 7 órakor a néppel 
együtt az uri szent vacsorához járultunk, — mely alka-
lommal Koczmann Pál, süvettei lelkész, igen éles, de ép 
azért jeles urivacsorai alkalmi beszédet tartott, mutogat-
ván, milyennek kell lenni a papnak, mint a föld savának. 
Megható volt látni, miként egyesültek a szeretetben tanitók 
és hallgatók, vezérek és követök. Ennek végeztével 9 óra-
kor rendes istenitiszteletre sereglettünk össze ismét a 
templomba, mely alkalommal a lithurgiál Siro Sámuel pa-
dári s a sz. beszédet Skultéti Ágoston, rozlozsnai lelkészek 
végezték. Az utóbbi 1. kor. 3, 10—15 alapigék nyomán e 
tárgyból ,,a papi conferentia igen hathatós eszköz az egy-
házak felvirágoztatására" oly kitűnő beszédet mondott, oly 
ihlettséggel, annyi hévvel, érzéssel, és oly evangyéliomi 
kenettel, hogy — hiszem — egyikünk sem hagyta el a 
szent helyet a nélkül, hogy szívében maradandó benyo-
másokat ne vitt volna el, melyek a gyülekezeteknek csak-
hamar kívánatos gyümölcsöket teremjenek. Igaz ugyan, 
hogy az előzmények kissé hosszasan tartattak, de tekintve 
a lelki épülést s a menyei táplálékokat, örömmel folyamod-
tunk a békességes tűréshez. Dél felé végre összeült a confe-
rentia, melyet szíves üdvözlettel ugyan, de abbeli fájdal-
mas érzése kijelentésével nyitott meg föesperes ur, hogy 
dacára a szeretetteljes testvéries felszólításnak és őszinte 
közeledésnek még mindig hiányzanak néhány lelkésztár-
saink, kiknek mint a szeretet hirdetőinek, Krisztus szolgái-
nak s benne testvéreknek , fátyolt vetve a múltra — 
szintén e szeretettől meghatva kötelességük lett volna sze-
retettel közeledniök s e papi koszorúban megjelenniük. 
De valamint a szeretet az, mely mindeneket eltűr, elfedez, 
hiszen, remél éssoha el nem fogy : ugy e conferentia is, mely-
nek más jelszava nem lehet, mint „szeretet ," eltűri, ha test-
véries közeledéseért megvettetést arat, mert a szeretet el-
fedezi a bűnök sokaságát, pedig a szeretet hirdetőjétől két-
szeres bűn a szeretetlenség; nem is fogy el egy könnyen, 
hanem erősen hiszi és reméli, hogy ugyancsak e minden-
ható szeretet fogja őket miközénk hozni, mert fülekbe 
fogja dörgeni, hogy mindaddig, mig a szeretetben nem lesz-
tek, az urnák — ki maga a szeretet — sem hü szolgái, 
sem valódi tanítványai nem lehettek, hanem csak zengő érc 
és pengő cimbalom, vagy még ennél is kevesebb, a minek 
Pál apostol az ilyeneket lenni mondja. Ugyancsak e szere-
tet mivelte azt, hogy két lelkésztársunk bonyodalmas pöre, 
mely az esperességi gyűlést is megjárta, e szeretetben, 
testvéries kiengesztelödés által ellenyésztetelt. — A pro-
gramra értelménél fogva az egy-egy forintnyi évi járulékot 
a kinevezett könyvtárnoknál befizettük, megbízván, hogy 
általunk kiszemelt két külföldi tudományos theologiai lapot 
rendeljen meg, egyszersmind három tagból álló bizottmányt 
neveztünk ki, mely az ujabb theol. termékek közül a leg-
nevezetesebbeket a mint telik, szerezze meg. Kidolgo-
zásul két tárgy tűzetett ki, s egy harmadikat Hoznék Ná-
thán alperes és lelkésztársunk egy arany pályadíj mellett 

jelölt ki. Lehetőleg van gondoskodva mindenről. Csak mi 
karoljuk fel oly hévvel, kitartással és buzgósággal, mint 
azt a cél, melyre törekszünk, megérdemli, és Isten meg-
adja törekvéseinkre gazdag áldását. A conferentia össze-
jöveteli helye jövő évben, — mely mindenkor a reformátio 
hitében lesz megtartandó, — Sajó-Gömörre tüzetett. 

Isten velünk és törekvéseinken! 
J e s z e n s z k y P á l , 

g.-panyiti leik. 

NYÍREGYHÁZA, nov. 18. Későn, de mégis, mond-
hatja t. szerkesztő ur e soraimat látva s olvasva, de ugy 
hiszem, ahogy a késlekedést helyeselni fogja, ha megmon-
dom, hogy semmi tekintetben sem találom célszerünekhirek 
közlését, a mikor bevégzett tényekről szólhatok. Ilyen 
bevégzett tény Nyíregyháza városának nagyszerű alapít-
ványa az egyházakat illetőleg s az ugy nevezett patroná-
tusi kötelezettségnek megváltása. — Hogy ez utóbbit az 
olvasó közönség megérthesse, szükséges megemlítenem, 
hogy a helybeli r. k. egyház már régebben pert indított a 
város ellen, s még 10 év előtt meg is nyerte azt, hogy a 
mit annakelötte Nyíregyháza földesura tartozott a patro-
nátusi jognál fogva a r. k. egyháznak, azt annakutána a 
város fizesse. Miután azonban az épületek javítása, fentartá-
sa s az egyház ilynemű szükségleteinek a város általi 
egyenes fedezése sok bajjal és kellemetlenséggel járt, a főt. 
egyház a várossal egyességre lépett, melynél fogva a r. k 
egyház a várostól évenként 8833 o. é. frtnyi töke kamatját 
fogja kapni a patronátusi kötelesség megváltása fejében. A 
városi képviselet azonban azalatt átlátta, hogy quod uni 
justum alteri aequm, s ezen igazságos elvhez ragaszkodva, 
hosszú csaták után végre keresztül is vitte, hogy a többi 
helybeli egyházak is n é p e s s é g i a r á n y szerint patro-
nátusi segélyalapot nyertek. Ennélfogva valamennyi egyhá-
zunk a folyó építkezési költségek fedezését tekintve olyan 
állapotba jutott, milyenben talán kevés egyház van szé-
les ez országban. Egyházaink ugyanis a következő tőkék 
után részesülnek é v e n k é n t i k a m a t b a n : 

1) Az ág. ev. egyház 34,881 frt. 53 kr. u. a. é. 
2) A r. k. egyház 8,833 „ 33 %. „ 
3) A g. k. egyház 4,826 „ 18 „ „ 
4) A helv. ev. egyház 2,358 „ 58 „ ,, 
5) Az izraelita leányegyház 483 „ 58 ,, ,, 

Összesen 52,333 frt. 40 1
 2 kr. a. é. 

Az iskolai segélyt illetőleg méltóbbnak tartom azt, 
ha két alapitványokmányt egész terjedelemben közlök *) s 
csak azt jegyzem meg, hogy az alább érintett alapítványi 
összegek közegyetértés szerint határoztattak meg, mert a 
népségek szerinti arány, hiteles népességi összeírásunk 
nem levén, helyesnek nem találtatott, minek ellenében az 
első alapítványnál azt alapul felvenni kénytelenittettünk. 

Iskolai segélyben részesül: 
1) Az ág. h. ev. egyház 100,000 frt. a. é. 
2) A r. k. egyház 22,000 „ „ 
3) A g. k. egyház 12,000 „ 

*) A jövő számban közöljük. S z e r k . 



4) A h. ev. egyház 10,000 frt „ 
5) Az izraelita hitfelekezet 3,000 „ „ 

Összesen 147,000 frt. a. é. 
Isten áldása kisérje az alapitványozókat! 
Isten áldása legyen az iskolákkal. 

T Á R C -A.. 

SÁROSY EMLÉKEZETE. 

Temetésről jövök, az ,,Öt pacsirta-utcá"-ból, a hon-
nét a nemzet énekes pacsirtája elköltözött oda, a hol örö-
kös a dal. Eltávozott, hogy panaszos lantján elzengje a ha-
talmas Úr Istennek a magyar nemzet baját, mit már itt e 
földön a hazának—melyet az Úr Isten után legjobban imá-
dott — régóta és annyiszor elzengett. 

Ott állottunk koporsója körül; kezeinkben fáklyák, 
szemeinkben könyek égtek. S a fáklyáknak lobogása s a 
könyeknek ragyogása által nemcsak öt gyászoltuk, a kit 
mi elvesztettünk: de jobban gyászoltuk az édes hont, — a 
ki ö t elveszté. Az igazak ha meghalnak, csak nyernek, 
mert oda költöznek át, hol méltóbb helyre lelnek e „sira-
lom völgyénél," tudniillik — a mennybe; de a kik az iga-
zakat elvesztik: övék a fájdalom joga. 

Elzengett a halotti gyászének a költő koporsója fe-
lett, megreszketteté a levegőt és a szíveket. E szomorú 
hangok hirdeték világgá : hogy az ö édes hangú dalai többé 
ujra föl nem zendülendnek, — csak mások ajkain; s e szo-
morú hangok elhalása példázá az ö lantjának elnémulását. 

Igen, az ö lantja örökre elnémult, kettétörött. — Ifjú 
korában szerelmes dalokat énekele rajta : s az emberek azt 
gondolák, szellő lengeti a virágos ákácfát, s a gyengédfe-
hér virágok hullanak reájuk . . . . pedig az ö édes dalai érin-
ték leikeiket. — Ifjú korának tavasza rég elhervadt: de a 
költészet istennője följegyezte a gyengéd, szivhez szóló 
dalocskákat, s átülteté az ország ifjainak és leányainak 
keblébe, és azok az ö dalaiból lanulák meg: hogyan kell 
t i s z t á n és i g a z á n szeretni ? ! 

Eljött férfikorának eleje: tanulmányok közt lepé meg 
öt. Lelkét a szép, jó és igaz foglalá el; egész valóját a 
művészet istenének szentelé. E korból valók a „K é t mű-
v é s z , " a „ V i l á g t a l a n d a l n o k " és annyi sok szép 
más költeménye,melyek a magyar lyra legdrágább gyöngyei. 

Egyszerre megrázkódott a levegő, viharfelhők kezd-
tek tornyosulni. Megunta nyugodalmát a világ: a sátán or-
dított a föld alatt: v é r t , v é r t , v é r t ö n t s e t e k 
s z o m j a z ó t o r k o m b a ! A zivatar, mely egész Európát 
fölveré , a hármas bércü ország harcias népét is beleso-
dorta a vészbe. A haza élethalál harcot vitt, a gabonatermő 
téreket sárga kalász helyett sárga holtak fedték, s a piros 
virágokkal ékes mezőket hősök piros vére nedvesité. Az 
Isten házának harangjaiból ágyűt öntének, mely a halálnak 
harangja: mert a merre bömbölése hallik, — a pusztulás 

ott lakodalmát tartja. — S észak felöl nagy seregek eresz-
kedének le, mint a felhő, s végveszedelemmel fenyegeték 
az elcsüggedett, kifáradolt hazát. 

És felszólalt a költő 1 a n t j a ! nem, a lant most t á -
r o g a t ó v á változott, és a r a n y - h a n g j a i minta t r o m -
b i t á n a k riadása viszhangra keltek a Kárpátok ormán, és 
a székely bércek s az Al-Duna sziklái is ezeket a csataria-
dásokat döbörögték vissza. Ki ne emlékeznék Sárosynak 
ama d a l a i r a ? ! . . . Magyar dicsőség, zokogj e dalnok ko-
porsója felett, borulj gyászba, hints hamut koszorús fe-
jedre : mert a költő, a ki téged a hetedik égig emelt, meg-
halt, elhamvadt, porrá lett, mint egykoron egy időre te is 
meghaltál, elhamvadtál, porrá lettél, p o r r á , amelynek 
parányait a szélvész széjjelszórta az idegen világba. 

Milyen keserű a b u j d o s ó élete! bolyongani hon-
ban — hontalanul; járni bokrok között, melyeket ha moz-
dulásunk megingat, a legcsekélyebb rezzenésre el vagyunk 
árulva; ismeretlenné tenni magunkat régi jó ismerősök 
előtt; nagy városok utcáin csak éjjel bolyghatni, mint a go-
nosztevő ; puszták égető homokjában, mocsárok zizegő 
nádja közt, süppedékek bűzhödt legében napokat rejtőzve 
t ö l t e n i . . . . mind ez nagyon keserves: de mégis s z a -
b a d s á g . E sanyarú szabadságot ö sokáig szenvedé; a 
sanyarű szabadság után következett aztán a sanyarú 
r a b s á g . 

És ez töré meg lelkét. Lantjának fájdalomhang-
jai néha fel-fel sirának még; mindnyájunkat elbájol az 
„ J n g e b o r g ö n s z ü l e t é s e n a p j á n £ ' remek költe-
mény. Mennyi léleknagyság tűnik ki e versből ! 

„Alacsony volt bár börtönajtóm, 
Nem léptem abba szomorún 
T u d v á n , h o g y a z 
L e n e m k o r h o l j a k o s z o r ú m . " 

Igazad volt óh költő! koszorúdba e szenvedések még 
uj leveleket fűztek, s e kettős füzér, a d a l n o k és a 
h o n f i koszorúja : most ott fekszik a koporsó tetején. 

A börtönből beteg testet, beteg lelket hozott haza. A 
mi néha kissé felvidítá: hazájának ujra ébredése volt; bol-
dognak mondá magát, hogy ezt megérheté. 

Az idei ősz letarolta a virágokat, a reményeket, és 
sok minden egyebet. A hon egére — hiszszük az Istent, 
csak rövid időre — ujra gyászfelhök borultak. A honfiak 
mind szomorúbbakká lőnek , Sárosy egyre betegebbé 
A lant egyszerre megszakadt, a dalnok lelke az utolsó dal 
szárnyain az egekbe röppent, — és a földi részek meg-
szűntek érezni: p o r v a g y , — p o r r á k e l l l e n n e d . 

Isten veled dicső halott; sirodat a költészet és hon-
szerelem védangyala őrzi, s helyetted sírszobrod fogja ne-
vedben örök betűkkel hirdetni : 

„Dicső anyám! . . . . 
Ha tudnád, m i l y h í v e n b e t ö l t é m 
E f ö l d ö n e m b e r t i s z t e m e t : 
Nem tartanád te fájdalomnak 
Még egyszer szülni engemet!!" 

Th. K. 



NOVEMBER, 23-án 1861 1 ! 

„IdŐk Tanuja" f. hó 22-dik számában, betűről betűre 
ezt i r ja : „Guizot protestáns, és védelmezi a pápát, mivel 
h a p r o t e s t á n s i s : d e b e c s ü l e t e s e m b e r , 
é s v a n h i t e J é z u s K r i s z t u s b a n . " Aláirva a 
szerkesztő: L o n k a i A n t a l . 

Mikor a „Hirnök" a mult tavaszszal engem azzal tisz-
telt meg, hogy ellenem több ideig tartott hadjáratot nyitott 
azért, mert mertem oly régi okmányt közölni, melyből ki-
tűnik, hogy 70 évvel ezelőtt is találkoztak emberek, 
kathóíikus emberek, kik ama vallásos türelmetlenség el-
len, mely a haza polgárainak egynegyedét azért mert pro-
testáns, ki akará rekeszteni a polgári jogok nagy részé-
ből, keményen felszólaltak és a fanatismust érdeme szerint 
pellengérre állították: akkor az ,,Idök Tanuja" és a „Re-
ligio" mint a „Hirnök" hü szövetségesei az ellenem szórt 
gyalázásokban kifogyhatlanok lettek, a mint ők mondák, 
azon hazafiúi tekintetből, mert a recriminatiok (? ?) ha-
zafit hazafi ellen ingerelnék. Én váltig, mondogattam, hogy 
midőn 70 év előtt élt rosz hazafiakról szólunk, ez által a 
jelenkori derék hazafiak, a hazafiérzelmü papok magokat 
becsületükben megtámadva nem érezhetik: mind hiába 
volt. A nagy triumvirátus meghűzta a vészharangot és 
rákiáltott katholikus atyánkfiaira; Őrizkedjetek a pro-
testánsoktól ! mert nem jót forralnak. Én azóta foly-
vást szemmel tartottam ama emberek eljárását és mond-
hatom, hogy alig jelent meg azóta egy száma azon 3 lapnak, 
hol vagy az egyikben, vagy a másikban: protestantismus 
ellen ingerlő vagdalkozás ne találtatott volna, s én hallgat-
tam, most sem azt mondom: protestánsok őrizkedjetek a 
katholikusoktól! mert ismerem katholikus atyánkfiainak 
józan nézeteit a felekezetek kérdésében, és tudom, hogy 
Lonkay ur épen nem képviselője a katholicismusnak; hanem 
helyén látom, hogy egyhangúlag k a t h o l i k u s o k ugy mint 
p r o t e s t á n s o k , egyformán protestáljunk, oly beszéd el-
len, mely a honpolgárok majd egynegyedét, b e c s t e l e n -
n e k és h i t e t l e n n e k mondja. Ezt a nemzeti becsület 
igényli és én részemről ezennel megteszem. Dixi etsalvavi 
animam. B. M. 

H A L Á L O Z Á S . 

N ó g r á d b ó l . A felső-petényi ág. vall. gyülekezet 
papja tiszt. Z b e l l J á n o s , több évi nyavalygás után 
aszkórban nov. 9-én jobb életre költözött. Mit végnapjai-
ban nem élvezett, béke lengjen legalább hamvai fölött! 

- y -

A magyarhoni „Egyetemes Evangy. Gyámintézet" 
mult évi működése felett jövő vasárnap, úgymint folyó évi 
november 24-dikén délulán három órakor az evangy. 
templomban német nyelven istentisztelettel vegyes előadás 
fog tartatni, melyre a hivek ezennel meghivatnak. 

ADAKOZÁS. 
A G r ó f - R á d a y k ö n y v t á r m e g s z e r z é s é r e 

a d a k o z t a k : Pesten: Szalay István fakereskedö űr 
20 frt, a v e s z p r é m i e.-megyében Oláh János esp. 
urnái, hajmáskéri egyház 5 frt., csurgói 56 kr., kádártai 
3 frt., arácsi 2 frt., m.-barnagi 1 frt. 55 kr., csóri 1 frt. 
monoszlói 3 frt. 30 kr., b. k. szöllösi 1 frt. 79 kr., sólyi 
1 frt. 83 kr., b.-udvari 1 frt. 27 kr., tihani 1 frt. 50 kr., 
iszka-sz.-györgyi 3 frt., pécseli 2 frt., vámosi 74 kr., sz.-
antalfai 1 frt. v. berényi 2 frt., papkeszii 2 frt., sz.-istvání 
1 frt., sz.-k.-szabadjai 17 frt. 67. kr., Oláh Sándor csurgói 
lelkész 1 frt., Cseh Gábor arácsi lelkész 1 frt., Sebestyén 
Gábor sz.-antalfai lelkész 1 frt., Oláh János pécseli lelkész 
és esperes ur 4 frt., n.-vázsonyi egyház 1 f r t . = 6 0 frt. 21 kr. 
+ 20 frt. — 80 frt 21 kr. 

K ö z l i T ö r ö k P á l . 
A mo 1 d v a - o 1 á h o r s z á g i m i s s i o j a v á r a 

adakoztak; m.-barnagi egyh. 1 frt. 55 kr., v.-berényi egy-
ház 2 frt., sz.-istváni egyh. 2 frt., hajmáskéri egyh. 3 frt., 
vámosi egyh. 2 frt. 3 kr., sz.-k. szabadjai egyh. 2 frt., 
pécseli egyh. 9 frt 73 kr., Oláh János péceli lelkész s es-
peres ur 2 frt., Somody Dániel b.-füredi leik. 1 f r t . = 2 5 frt . 
31 kr. S z e r k . 

HIRDETÉSEK. 

P á l y á z a t i c s ö d . 
A losonci helv. hitv. egyháztanács 1861. évi nov. 8- án kelt végzése folytán a kebelében 

megürült leánytanitói állomással egybeszőtt orgonista s énekvezetői hivatalra pályázati csődöt nyit ; 
e hivatal működési körét képezik: — a) A leánygyermekek oktatása. — b) A templomi orgona 
melletti énekvezetés köz- és innepnapokon. — c) Halotttemetéseni éneklés. — d) A fiúgyermekek-
nek szerda- és szombat- délutánok egy-egy óráin zsoltárok, dicséretek és halotti énekek dallamaira 
oktatása. — E hivatalos kötelességek évi díjazása: — 1) Pénz 231 frt o. é. — 2) Felesbuza 30 
pozsonyi mérő. — 3) Tűzifa 6 öl. — 4) Öt hold szántó- s két kaszás rétföld. — 5) Minden leány-
tanitványtól — az egyház szegény jótéteményesei kivételével — tanpénz 2 frt o. é. — 6) Beira-
tási dij 50 kr. — 7) Fa és söpretési pénz 1 frt 20 kr o. é. — 8) Temetési dij — énekszós halottól 
40 kr, praédikációstól 80 kr. 9) Suplikáns deákok élelmezésére 10 frt o. é. 10) Kényelmes lakás és 
kert. — Az ezen hivatalt elnyerni óhajtó egyén szabályszerű bizonyitványnyal ellátott kérvényét f. 
évi dec. 15-ik napjáig alul Írotthoz megküldeni szíveskedjék. Megjegyzendő, hogy e hivatal tettleges 
elfoglaltatás az egyház a jövő év kezdetével óhajtaná utóiéretni. 

Kelt. Losoncon, november 9-én 1861. S z e n t p é t e r y J ó z s e f , 
egyházjegyző 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr . B a l l a g i Mór . 

Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem-utca 2. sz.) 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D O -

h i v a t a l : 
A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

E L O F X Z E T E S I D I J : 
H e l y b e n : liázhozhordással 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. ElöfUethetni 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. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

N Y I L T L E Y E L 
a „Házi Kincstár" tulajdonos-szerkesztőjéhez. 

Kedves barátom ! Megvallom, nem kis za-
varba hoztál azon felhívásod által, mondanám 
meg nyiltan és nyilván véleményemet ,,Házi 
Kincstárod" egy évi múltja s közelebbi jövendője 
felől. Zavarba már csak annyiban is, mert en-
gem az érdemem fölött megtisztel, hogy vélemé-
nyemre adsz valamit; egyébiránt mi, t. i. te és 
én, egymás irányában megszoktuk a vélemé-
nyeknek nemcsak szabad kimondását, hanem sza-
bad megrostálását is, még ennél kényesebb tár-
gyak körül is, azt hiszem nem csalódom, ha en-
nek okát abban találom, mert mindketten meg 
vagyunk győződve egymás buzgó jóakaratáról s 
a mellett magunk tévedhetéséről; e kettős meg-
győződés minden i g a z á n s z a b a d vélemény-
cserének nélkülözhetlen feltétele. 

De még inkább növekedik zavarom ama ké-
nyes alternativa által: ha véleményem kedvező 
lesz, téged szemben dicsérni s a közönség előtt 
Ízetlen bókokat mondani látszhatom; ha nem lesz 
kedvező, visszaélek a vendégjoggal s téged sa-
ját házadban ütlek. 

Igyekeznem kell hát, hogy e kettős zavar-
ból nemcsak szerencsével, de becsülettel is húz-
zam ki magamat; becsülettel: mert a mi legfőbb, 
őszinte kell, hogy maradjak, ezt kívánja saját 
természetem is, ezt kívánod te is. 

Ily hosszú előzmény után tán nagyot és so-
kat vársz; félek pedig, ama nagy kapujil kis vá-
roshoz lesz hasonló jelen levelem. 

Rövid leszek. 
„Házi Kincstárod" hasznos és nemes célt tű-

zött ki maga elébe. Mit én, tán nem csalódom, 

igy formulázok: L e g y e n v a l ó d i n é p l a p , a 
ma g y a r n é p , k e r e s z t y é n n é p , p r o-
t e s t a n s n é p s z á m á r a . Nem célzat nélkül 
tettem a hármas megkülönböztetést. Nekünk ma-
g y a r népnek sok tekintetben más egyéb kell, 
mint más keresztyén népeknek; a legjobb német 
vagy angol keresztyén néplap a mi szükségeink-
nek kevéssé felelne meg. Mi saját ügyeinkben is 
sokképen tudatlanok vagyunk; nekünk sok olyat 
kell felnőtt korunkban magyarázni, a mit máshol 
az iskolákból magával visz ki a falusi ember; mi 
saját történelmünket, egyházszerkezetünket, tör-
vényeinket, szükségeinket stb. vajmi kevéssé is-
merjük. Pedig különös! ezek ismeretére alig van 
más népnek oly szüksége, mint nekünk; mi igazi 
presbvterial-szerkezettel dicsekszünk egyházunk-
ban ; mi azt mondjuk, véljük s akarjuk, hogy iga-
zán szent papság, királyi nemzetség legyünk 
mindnyájan, az elsőtől az utolsóig; mi nemcsak 
formalitásnak, hanem tényleges valóna,k akarjuk 
azt, hogy minden önálló egyháztag, otthon köz-
vetlenül s legfelsőbb gyülekezeteinkben is kép-
viselői által közvetőleg részt vegyen az egyház 
kormányzatában: — és ha azt kérdi valaki; 
van-e valóban képesítve e szent, e dicső 
jog gyakorlatára összes népünk, vagy annak egy 
tekintélyes nagy része? — ismeri-e törvényeit, 
jogait, egyházszerkezetét, múltja és jövője eluta-
sithatlan igényeit az összes egyház ? tudja-e mind 
azt, mindenki, mit tudnia kell, hogy igazán önál-
lólag, igazán szabadon s igazán áldásos sikerho-
zólag gyakorolhassa ama jogokat? — mit kellene 
e kérdésekre felelnünk? Vagy azt,hogy sok a hi-
vatalos, kevés a választott; vagy azt, hogy sok 
az aratásra való gabona, kevés az arató; vagy azt? 

ás- ' • 
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hogy szomjúhozom, adjatok, innom; vagy a mi 
legszomorúbb, pedig sokak részéről legvalóbb 
volna: nem is szomjúhozom. 

Ezeket arra a szóra mondám, hogy lapod 
m a g y a r egyházi néplap. De ne felejtsük, hogy 
az keresztyén s protestáns ; mert e kettős minő-
ség ismét kettős kötelességet szab elébe. Legyen 
protestáns, képviselje a protestáns egyház érde-
keit, szenvedéseit, sebeit, szükségeit, hivatását, 
jövőjét, múltját! de legyei keresztyén s ne fe-
ledje, hogy a keresztyénnek sokat, a mi háta mö-
gött van, sokat a mi fáj, sokat a mi igaztalan is, 
felednie kell. Emlékezzék meg hogy protestáns, 
de ne felejtse hogy keresztyén : Lépjen itt is az 
ur nyomdokaiba! O kiűzte a galambárusokat a 
templomból, az ördögöket az emberekből, meg-
átkozta a iigefát és a hitetlen városokat ; de fele-
melte a bűnös asszonyt, visszadugatta hüvelyébe 
a Péter szablyáját s könyörgött üldöző ellensé-
geiért ! . . . 

Im, igy fogom fel, igy fogtam fel elejétől 
fogva a „Házi Kincstár4' célját, hivatását. Félek, 
a végződő évi folyamra visszatekintve, hogy fel-
fogásom némelyekben hibás. Ez nem volna baj. 
De jobban félek, hogy ha felfogásom helyes, a 
„Házi Kincstár44 némelyekben annak nem egé-
szen felelt meg. 

Nevezetesen inkább volt általánosan emberi, 
mint különösen a mi szükségeinkhez alkalmazott. 
Sok volt benne az erkölcsi prédikáció, sok volt 
benne a költői példázatféle — mind szép s jó, ha 
van reá elég tér, — de kevés volt benne olyas, a 
mi állásunkról, beléletünkről felvilágositotta volna 
olvasóit, népünket. Más oldalról, protestáns volt, 
a multat, szenvedéseivel, küzdelmeivel, — sok-
szor érdekesen, szépen, szerencsésen ecsetelte; — 
de e ponton, e kényes, sikamlós ponton, félek, tán 
kevésbbé volt keresztyéni, türelmes, megbocsátni, 
feledni kész, mint én óhajtanám! Pedig, bár ma-
gunkért egyfelől jó sokszor s mélyen emlékez-
nünk, — de másfelől tudnunk kell, hogy ártatla-
nul s igazunkban is idézhetünk elő botránkozást, 
csinálhatunk rosz vért, szaporithatjuk ellensé-
geink számát; s látjuk, hogy bizonyos táborban 
öröm (t. i. káröröm) — ujjongás kél, valahány-
szor szemünkre lobbanthatni vélik, hogy nem 
valánk elég eszélyesek, urunk szava, midőn a ga-

lambszelidség mellé teszi a kigyói eszélyt, nem 
ok nélkül mondatott általa. 

Erről elég. Az előbbire nézve szabad legyen 
ajánlanom: adj minél több gyakorlati, közvetlen 
arra célzó s sikeresen munkáló cikket, hogy egy-
házunk tagjai, népünk, olvasóid, népszerű magya-
rázásokban, de tüzetesen ismerkedjenek meg a 
magyar protestáns egyház jogaival, szerkezeté-
vel, függő kérdéseivel, jövője sürgős igényeivel; 
szintúgy az iskolák, különösen a népiskolák éle-
tével, hiányaival, szükségeivel. Szabad legyen 
azon tárgygazdagságból, mi itt kinálkozik, figye-
lembe csak néhányt ajánlanom; megannyi érde-
kes és tanúságos cikkek anyaga: a protestáns 
egyház közjogi állása, a protestáns egyház bei-
szerkezete, a presbyteriumtól fel a zsinatig; a 
protestáns egyház sérelmei; a protestáns egyház 
mit kívánhat még jogosan a méltányos törvény-
hozástól ; egyházunk anyagi állása; közpénztár 
vagy domestika. — A népiskolai szervezet; fel-
sőbb iskoláink helyzete; községi, egyházi, népis-
kolai népkönyvtárak felállítása; iskola-tanítói s 
lelkészi értekezletek ; egyetemes tanügyi bizott-
mány. — A házassági törvények s szabályza-
tok ; viszongó házasok ügye; erkölcstelenek; 
egyházi fegyelem; isteni tisztelet, stb. stb. stb. 
Természetesen mindez, más szükséghez képest 
más modorban, mint a Protest. Egyh. és Isk. 
Lapban. 

Ismétlem, a „Házi Kincstár" sok jeles, sok 
élvezhető dolgozatot közlött, de kevés gyakorlatit 
e tekintetben; s én bizvást mondhatom, hogy 
népünk a prédikátiot jobban szereti papjától va-
sárnap hallani, mint a lapból olvasni, példázato-
kat pedig legjobbakat a szent könyvben talál; 
költői művek közűl is a gyakorlati irányúak s igen 
megválogatva, legjobbak; szabad legyen legkö-
zelebbről a „Falusi játék"4 cimű jeles kis beszélyt 
Baksaitól kiemelnem; az ilyent szívesen olvassa 
mindenki; és ha eredetiben kevés a készlet, 
ilyenekben különösen az angol irodalom igen 
gazdag. 

Hallom, mondod: jó, mind jó ; de erő kell , 
rá! egy, söt három ember is, kik a mellett tudo-
mányukkal, hivatalukkal el vannak foglalva, min-
dent nem tehet; arra pedig, hogy — mint mul-
hatlan volna, jó munkálatokat illendően díjazni 
lehessen — ennyi meg ennyi előfizető kellene. 



Ugy van. De sok, sok előfizető csak ugy jő, ha 
a lap minden tekintetben igen, igen jeles és cél-
szerű. Egy indítványt teszek azért: próbáljuk 
meg egy évig; én is, más is, az ügyért minél 
gyakrabban dolgozunk dij nélkül; pl. én kötele-
zem magam, hogy az 1862-dik évben adok a 
Házi Kincstárnak 4 költeményt; két egyház-ér-
deki cikket s egy történelmi rajzot, minden 
dij nélkül; — a k i többet bir. tegyen többet; 
— ha összevetett munkásságunknak sikerül 
egy év alatt annyi előfizetőt gyűjteni a szellemi 
zászló alá, mennyi a ..Házi Kincstárt4'* necsak 
tengetni, hanem valódi virágzásra emelni elég 
legyen! azután folytatjuk a munkát, te is, mi is, 
azon elv mellett: méltó a munkás (a szellemi 
munkás is) az ő bérére. Ha nem: egyet sóhajtunk 
és azt mondjuk: nincs reánk szükség. Nem, azt 
nem fogjuk mondani! Nem engedi mondanunk a 
mi jó s érdemes, buzgó és lelkes népünk. S ha 
engedné — tán akkor sem mondanók, hanem dol-
goznánk tovább a mezőn, melybe az ur állított, 
ha mindjárt, mint ama jézusi magvetőnek, csak 
az ötödik magot sikerülne is a jó földbe vetnünk. 

Isten veled. Te s tisztelt szerkesztő társaid 
bocsássanak meg őszinteségemért! Hiszen nyilt 
levelem még zárt is maradhat s csak ugy lesz 
nyilt, ha te akarod. 

Kun-Sz.-Miklóson, nov. 17-kén 1861. 
S z á s z K á r ó l y. 

TISZTÚJÍTÁSI ÜGY. 

A szőnyegen levő tisztújítás kérdésében a „Magyar 
Saj tó" e napokban Garzó Imre űrtől hozott egy cikket, 
mely minden tekintetben figyelemreméltó és lapunk olva-
sóit különösen érdeklendi. A miért is ezennel átveszszük. 

KAPOSVÁR, nov. 23-kán 1861. Egy protestáns bei-
kormányzati kérdés az, miről tulajdonkép írni kívánok; 
mindamellett nem gondolom helyenkivülinek, ha levelem 
közönség elé nein egyházi szaklapban kerül, miután pro-
testáns ügyeknél a világi elem az egyházi elemmel egyen-
lően érdeklett is, a hozzászólásra jogosult is. 

Politikai élet nélkül nincs ugyan kívülre hatva cse-
lekvő nemzeti élet, — valamint belülről is az erők célirá-
nyos összpontosítása, azoknak teljes virágzása, fejlesztése 
tehetetlen, s a keservesen megérett gyümölcsöt sem az 
szedi, ki ápolója volt; de lehet, kell lenni bensőleg cse-
lekvő életnek: mert midőn egy nemzetnek mesterséggel 
fölé idéztetik a halál, — midőn a világ, felőle mitse tudva, 
már azt hívé, hogy nem létezik : ez az élet megtartja azt és 

biztosit számára jövendőt. Ha a polgárt, a községet, a me-
gyét, az országot magunkban, körültünk föl nem ismerjük-

s neveik nyelvünkre jőni nem akarnak, nem tudnak 
akkor a halni nem akaró élet az egyén, család, egylet név 
alatt önérzetteljes lemondással, zajtalan elvonultságában 
mintegy megdicsőíti a mindennapi életet, a szellem fensé . 
gét kölcsönzi az anyagi tenyészésnek is. Egészen hasonló a 
helyzet s ezzel együtt a szerep, mely nekünk negyvenki-
lenc és hatvanegy után kijutott; mindamellett szükség, 
hogy azok között egy jellemző különbség kiemeltessék. 
Negyvenkilenc után életünk csak ösztönszerű volt, nem-
zetünk ős természetéből eredő ugyan, de nem öntudatos: 
életünk a bizonytalanba, cél és terv nélkül, mignem az idő 
és körülmények mindkettőre rávezettek. Hatvanegy után 
keil hogy ezt az életet az öntudatosság vezesse 

A lefolyt rövid év alatt, ama forrongás közben, 
melylyel nemzetünk teljes erejéből, kizárólag politikai éle-
tét akarta élvezni, minden egyébtől csaknem egészen el-
fogta magát; s megtörtént, hogy sok dolog elhanyagolva, 
sok elhamarkodva lett. Most már van idő azokat előtérbe 
léptetni, elsőrendű tárgygyá emelni. 

A ref. protestánsok egynémely egyházmegyéjében 
amaz idő alatt ment határozatba, hogy a háromévenkénti 
tisztújítás elve itt is alkalmaztassák. 

Sajátságos viszonyok léteznek e hitfelekezet kebe-
lében ! Azon körülmény folytán, miszerint az egyházi 
ügyek közvetlenül sem a vagyont, sem az egyéni életet 
nem illeiik, azok irányában a testület világi felének leg-
nagyobb része — mindamellett, hogy tanácskozási joga 
van — vagy egészen közönyös, vagy csak szemlélő; leg-
fölebb a tisztviselőkké választottak (jegyzők, ülnökök stb.) 
foglalkoznak velők, nem ritkán puszta kötelezettségből. 
Ennek eredménye az, hogy egyházi gyűléseken, a hivata-
talos tisztviselőkön kivül, a kik szólásjoggal mind bírnak, 
mind élni kívánnak, csak lelkészek vannak jelen, mint a 
kik személyesen, anyagilag is közvetlenül vannak érde-
kelve, kivált papi elhelyezéseknél, községek s lelkészek 
között fenforgó ügyeknél. 

Az egyház-községek paraszt képviselői ha bírnak is 
szólás-joggal, nem birnak tanácskozási képességgel, s 
csak mint ügyesbajosok, vagy szerény hallgatók viselik 
magukat; közérdekű tárgyaknál lelkészeik levén szószó-
lóik, kik e szerint kettős minőségben szerepelnek. Ezekből 
aztán ismét az következik, hogy az e.-megyei gv ülések-
ben, mig az egyházi és világi tagokból egyenlő számmal 
alakult s egyben kormányzó, igazságkiszolgáltató, törvény-
magyarázó, söt gyakran törvényhozó-testület, a consisto-
rium természet szerint conservativ, addig a kormányzott 
testület számra igen kicsiny, az is egyoldalú, mert tisztán 
papi része képez az egésznek nevében nyilatkozó, követe-
lőleg újító ellenzéket, — noha a protestáns egyházi bei-
kormányzat rendszerében sajátlag a lelkészek is meg-
annyi tisztviselők. 

Ha már egy ily ellenzék egyhangúlag, tüzesen és 
makacsul követeli a tisztújítást, mindamellett, hogy sza-
vazatjoga nincs, kényszeritheti a tanács tagjait az ő sze-

* 



rénységiikben, hogy lemondjanak s uj választásoknak helyei 
engedjenek. 

Azonban, hogy igy létrejöhetett ama határozat, csak 
onnan lesz kimagyarázható, hogy bizonyára az a tévedés, 
miszerint példányul a polgári megyei önkormányzat rend-
szere vétetik ; mi ha átalánosan elfogadtatnék, vészt hozó 
lenne magára a protestáns vállásügyre, mintán a polgári és 
egyházi dolgok oly különböző természetűek, mint test és 
lélek: egyik félen csupa anyagi élet és vagyon, — a másik 
félen tiszta szellem és erkölcs; ott kötelességek és kény-
szer, — itt jóakarat és önkényesség; ott méltóságok, fe-
gyelem és kitüntető hatalom, — itt egyszerűség, kegyelet 
és szeretet; ott a visszaélések többnyire orvosolhatatlanok, 
s a számtalan apró magánügyekre eüenőrködését a nyil-
vánosság ki nem terjesztheti, — itt minden ügy közös, s a 
legkisebbek is egy folytonosságban, azon egy határtalan 
nyilvánosság előtt tárgyaltatnak a legfontosabbakkal, s 
minden visszaélés rögtön ellensulyoztatható. Es ha nem 
tudjuk kimutatni, hogy tiszta ügyszeretet, nemes buzga-
lom egyedül is lehet biztos alapja egy társasági kormány-
rendszernek, — s hogy egy teljesen korlátlan és semmi 
politikai intézmény, kölcsön által nem ellenőrzött önkor-
mányzat nem ábránd, — sőt ha magunk állitjuk, hogy az 
lehetetlen: akkor bizonyára akár elfogadjuk a septem-
beri pátenst. 

Midőn az egyházbeli tisztújítást annak természetével 
összeférhetetlennek és veszedelmesnek állítom, követke-
zőkre hivatkozom : 

Hol tisztújítás van, ott csak fizetéses tisztviselőkre 
számithatni. Tisztujitások mellett nincs joguk a választók-
nak kegyeletet, áldozatkészséget várni; ott, bármint szé-
pittessék a dolog, ez annak értelme : fizetek, szolgálj; 
fizess, szolgállak. — Ennélfogva egyházakban a tisztújítás 
kettős, anyagi és erkölcsi veszteség. 

Minden testület életében nélkiilözhetleniil szükséges, 
hogy legyen egy végnélkül ujitó elem ellenében egy 
megtartó elem. Monarchiában (régi dolgot beszélek) az 
elemet a fejedelem és kormánya képezi; köztársaságban — 
mely forma csak ott állhat fönn, hol a nemzet normális 
állapotban van — a conservativ elem maga a nemzetgyű-
lés, — mert ily állapotban a magát kiforrott, higgadt és a 
világ mozgalmaival sulyegyent tartó nemzet álalános több-
sége az, mely elveiben évről évre ugyanaz marad. De hol 
lesz ily elem a protestáns egyházban ma, ha ennek tisztvi-
selői újra rneg újra választatnak ? — hol lenne még akkor 
is, ha zsinatok rendszeresen és nem századonként egyszer 
tartatnának ? — Maga a fenforgó eset bizonyítja, mily fő-
benjáró határozatok alkotására és életbeléptetésére van 
jogosulva csak az egyházmegye is a maga körében, mi 
történik, ha egyházkerületekben, megyékben, községekben 
háromévenként örökké változó érdekek ülnek az eddig 
úgynevezett szent székben? 

Minden érv, ini az egyházi tisztviselőknek három 
évenkénti ujraválasztatása mellett fölhozathatik, ellenmond-
hatatlanúl megannyi érv leszen a lelkészeknek is nem kü-
lönben választás alá vettetésük mellett; s viszont a mi 

csak érvül szolgálhat arra, hogy a lelkészek élethossziglan 
állandók legyenek, mind az érv az egyházi tisztségeknek 
is élethosszig való betöltésére. Már pedig a lelkészek há-
rom évenkénti újra választhatóságának célirányos, sőt ve-
szélytelen voltát alig bizonyítja be valaki, nem csupán 
azoknak személyes érdeke miatt, hanem egyenesen a köz-
ügy iránti józan szeretettől indíttatva. 

Ha visszaélések történnek, ha egyesek méltatlanokká 
válnak tisztségük viselésére, azok eltávolítása célirányo-
sabban, mint tisztújítás által, eszközöltetik az által, ha egy-
felől a sérelmek nyíltan és egyenesen föllépnek vádlóké-
pen, — másfelöl a consistorium levetkőzi azon álbecsület-
érzést, miszerint az egész tanácsra vél szégyent háritni, 
midőn egy tagját elitélnie, kilépésre kényszeríteni kel-
lene. 

Vajha ösztönözve éreznék magukat átalában a pro-
testáns egyház világi tagjai arra, hogy az egyházi ügyek 
által bensöleg érdekelve legyenek s azok tárgyalásában 
komolyan, lélekkel részt vegyenek ! sok ott a rendezni, 
kiegyenlíteni való. Egy egészen elhagyott tér hever itt, 
méltó a inívelésre; — s épen oly időbe jutottunk, hogy a 
szellemi erőknek, máskor oly sokfelé igénybe vett leg-
java, most minden munkásságát ide fordíthatja. 

Kétségkívül áll, hogy az önkormányzat az egyedül 
üdvös ; de ha ez belülről is határtalanul kiterjesztetik va-
lamint az egyházmegyékre, ugy az egyházközségekre is, 
— megszűnik az egység, nem jöhet létre harmónia. 
Mennyi minden összhangzás, minden arány nélkül szűköl-
ködő ballépés történt csak tanintézeteink körül, midőn 
széthullván az Entwurf vas keretei, mindenik intézet szá-
mítás nélkül, nyakraföre sietett elfoglalni a régi állást 
(status ante), akár volt, akár nem volt ereje azt a kor igé-
nyeihez képest betölteni, akár kívánta, akár nem a köz-
érdek. 

Kérdés marad : váljon a jelen politikai viszonyok kö-
zött megengedi vagy elnézi-e a kormányhatóság a protes-
tánsok autonomicus mozgalmait ? — Miután államérdek 
kívánja meg múlhatatlanul, hogy a prot. belkormányzat folya-
matban legyen : vagy szabad menet engedtetik ez önkor-
mányzatnak, vagy ide is hivatalnokok neveztetnek ki. 
Ennek el kell dőlnie minélelöbb: szükség megkísérlem. 
Annyi bizonyos, hogy a protestáns ügy magában is eléggé 
fontos a felekezet előtt arra nézve, miszerint azzal egyene-
sen és őszintén foglalkozzék, a nélkül, hogy az abban való 
tanácskozást politikai céloknak rendelné alá. 

G a r z ó I m r e . 

ÉSZREVÉTEL A BARSI E.-MEGYE ÉLETÉBŐL 
MERÍTETT ADATRA. 

Az egyházi tisztújítás mellett és ellen e becses lap 
hasábjain felhozott több rendbeli érveket latolgatni, mér-
legelni, s azok mellett, vagy ellen szablyát rántani, rövid 
cikkemben nem célom. Legyen kinek-kinek saját hite s 
meggyőződése szerint. 



Szabad legyen azonban bevallanom, hogy engemet az 
eddig közlött ellenokok legkevésbbé sem tántorítottak el az 
egyh. tisztújítás igen kedves elvétől; nemcsak azért, mert 
1842. óta e.-megyénkben él és tettleg létezik; nemcsak 
azért, mert azóta engemet folytonosan kegyelt, keresztül-
kísérvén majd minden tiszti hivatalokon; hanem főképen 
azért, mert ugy vagyok meggyőződve, hogy ez a leghat-
hatósabb óvszer egyh. életünk körében a küriarchia és 
hierarchia ellen, mely ha korlátlanul űzheti hatalmát, sok-
kal több kárt és tespedést okoz amannál az egyházi körben. 

Kitűzött célom csak azt a szerény észrevételt meg-
tenni, miszerint a barsi e. megye életéből a tisztújítási ügy-
höz felhozott adata Nagy János esperes urnák az egyh. 
lap 44. számában hibásan van mintegy érvül ez ügy ellen 
kiemelve s idézve; mert bár tagadhatatlan, hogy békétlen-
ségek s egyetnemértések dúlják e. megyénk beléletét; de 
koránsem a restauratio miatt, hanem a fő-főhivatalnokok 
hibás eljárása miatt, melylyel ők a tisztújítást kedvök sze-
rint szabályozni s vezetni szeretnék, — főkép pedig a bé-
kés jellem nemléte miatt, mely keserű gyökér 1842. 
előtt, s igy az itteni restauratio életét megelőzőleg is léte-
zett kicsinyben, azóta pedig ide nőtte ki magát, a hol most 
áll ügyünk. 

A viszály körünkben csak néhány éves, a restauratio 
pedig kevés hiján husz éves, — miért nem keletkezett hát 
az előbbi restauratiókból viszály, csak az utóbbiakból ? mert 
amazok csendesen folyhattak le medrükben, a főbbek tűl-
hatalmaskodása nem iparkodván gátat vetni utjokba; — 
emezeket pedig avatott kezek törekedtek bizonyos irány 
felé vezetni, s belölök végre pöröket idézni létre, miután 
nem kedvök szerint ütöttek ki. Uraim! ügyet kell nézni, és 
csak ügyet, nem személyt és barátságot ! 

És ha a restauratio — tegyük föl, meg nem engedve 
— oly veszélyes volna, hogy e. megyénkben minden kelle-
metlen bajt ez okozna, s mint ilyet meg kellene szüntetni: 
ugy a b íltiglani szabad tisztválasztást is ki kellene körünk-
ből küszöbölni, a mi nélkül pedig protestáns alkotmányos 
életet gondolni sem lehet; mert ezt is, ha nem 3, de több, 
vagy néha még kevesebb idő alatt is — vagy kihalván, 
vagy leköszönvén valamelyik tisztviselőnk s helyébe sza-
vazás ulján mást kelletvén választani — meghozná a vi-
szályt, — előállítaná ,,a fenevadat bárányszarvakkal és 
sárkányszavakkal" az egyenetlenség konkolya elhintésére. 

Legyenek csak az egyházi kormányzók igazán egy-
háziasak, higgadtak , szerények és kivált evangyéliomszerü 
békés jellemüek, — s kormányozzák csak ezen indulatok-
kal az egyház hajóját, — és boldogult jeles Jakabfalvink-
ként ne világiasitsák el az egyházi kormányzást, inkább 
nézvén ,,quid juris, mint quid consilii" : majd nem lesz szük-
ség feljajdulni a restauratio ellen, — majd nem lesz viszály 
és kellemetlenség, — majd nem mondatik: ,,rni tettük be 
az ural, mi teszszük ki is." Vagy a kik ezen indulatokat 
megszerezni nem képesek, térjenek le e nem értök való 
pályáról, hogy ne kellessék mindennap sóhajtoznunk : békés 
kormányzási jellem ! jöjön el a te országod ! 

Én hát a barsi egyházmegye kebelében létező viszá-

lyokat egészen más indokokból származtatván, magaszta-
lom a restauratio eszméjét s életét, de nem a 3 évest, ha-
nem a 6 évest. 

Magasztalom e. megyénk köréből merített tapaszta-
lataim nyomán már csak azért is, mert ha a tiszti hivatal 
dicsőség: illő hogy részesüljön abban más i s ; — ha te-
her : méltó hogy viselje azt rnás is, hogy igy minél többen 
avattatván be az egyházi ügyek vezetésébe, — s minél 
többen képezvén ki magokat e téren : annál több képesség, 
részvét és rokonszenv nyilvánuljon s jöjön létre az e. élet 
terén. 

Béke velünk. K u l i f a y L á s z l ó , 
barsmegyei lelkész. 

ISKOLAÜGY. 

A SÁROSPATAKI FŐISKOLA ERDEKÉBEN 
b. V a y M i k l ó s űr ö excja a következő sorokat intézi a 

„P. N."-hoz közzététel végett : 
A tiszáninneni főt. ref. egyházkerület mult 1860. év 

oct. 9—10-ik napjain Sátoralja-Ujhely városában tartott 
őszi közgyűlésén elhatározván, hogy a sárospataki főisko-
lában különösen az akadémiai tanfolyamot rendezze, név-
szerint az időközben megszűnt jogi, irodalmi és történelmi 
tanszékeket a kor és tudományos műveltség igényeihez 
képest újból felállítsa : alulirtat bizá meg, hogy intézne fel-
hívó szózatot a magyar tudományosság pártolóihoz vallás-
különbség nélkül, emlékezetet, söt életet akarván ezáltal is 
adni ama nagyszerű ünnepélynek, mely, mint az emii-
tett főiskola háromszázados fennállásának örömünnepélye, 
ugyancsak mult 1860. évi jul. 8-án tartatott meg Sárospa-
takon, minden rendű és rangú fényes közönség jelenlétében. 

Ez alkalom, az akkori idő szerint valóban a lelkese-
dés alkalma, nem maradhatott hatás nélkül az elmékre, 
melyhezképest alulirt ki is bocsátá megbízatása szerint, 
mult 1860. dec. 23-ról kelt felhívó szózatá*, mely egyete-
mesen az időszaki sajtó által mindenkihez volt intézve, de 
különösen is megküldve egyes jóltevökhöz, több mint ezer 
példányban. A felhívás nem maradhat süker nélkül; s ha 
van, mi a n mes érzést elfoglalhatja : ilyen lesz kétségen-
kiviil az emiitett főiskola iránt tanúsított kegyelet és párt-
fogás, mert a hazai pénzerönek annyi sok különnemű áldo-
zattételre igénybevételűk mellett is jelentékeny összeg 
folyt be a főiskolai igazgatósághoz, annyira, hogy a jogi 
akadémiai tanfolyam immáron megkezdetett, s a többi célba 
vett tanszékek felállítása is a jövő iskolai évre el van hatá-
rozva. 

Megindult kebellel mondok köszönetet az illető fő-
tiszteletű egyházkerület nevében mindazoknak, kik felhívó 
szózatomat meghallgatván, siettek áldozataikkal. Öröm látni 
e jelenségekből a minden szépre, jóra, nemesre való kész-
séget. Körülbelől n e g y v e n e z e r ujfrt van eddig alá-
írva ; nem csekély mennyiség, de a tudományok roppant 



vétkes és rosz volna, s mint ilyen oka volna a bűnnek, lé-
lektanos fejtegetés utján kellőleg meg nem világosittatik és 
elöhaladásához képest koránsem elegendő egy nagyobb-
szerü intézet örök megalapítására, mert nem kevesebb van 
célul tűzve, mint a sárospataki főiskolának oly tanintézetté 
emelése, mely némely tudományokban, melyeket a külföl-
dön hiában óhajtanánk, minők például a jogi tudományok, 
a hazai nyelvészet és irodalom, minden szükséget kielé-
gítő lehessen, s egyéb ismereti ágakban is a külföld tanin-
tézeteit lehetőleg megközelíthesse. 

Szíves tisztelettel, bizalommal van szerencsém azért 
fölkérni mindazon nagy tekintetű és tiszteletű férfiakat s 
lelkes honleányokat, kik a nevem aláírásával mult 1860-ki 
dec. hó 23-ról kelt, a sárospataki ref. főiskola segélyezé-
sére felhívó szózatomat vették, s mindeddig bármi lehető 
körülmények miatt nem válaszoltak, méltóztassanak a 
hozzájok elérkezett ivek sorsa felöl engemet tudósítani, s 
azokat hozzám, illetőleg a nevezett főiskola igazgatóságá-
hoz, visszaküldeni, hogy a netalán begyülhető s begyü-
lendŐ készpénzi vagy kötelezvényi alapítványokról, mint a 
többször címzett főiskola világi fögondnoka, a gondjaim 
alá helyzett ős tanintézetnek , a hazai tudományosság 
egyik régi forrásának, a tudományok és művelődés jelen 
fejlettségéhez méltó s nemzeti szükségeinket a lehető mér-
tékben kielégíteni törekvő újjáalakításában, illetőleg szer-
vezésében azon kellő buzgósággal és sükerrel járhassak el, 
mely valamint egyrészről hazám és egyházam javáért égő 
szívemnek mindenkori forró óhajtása, ugy másrészről mint 
a tiszánninneni ref. egyházkerület bizodalma által reám ru-
házott főgondnoki hivatalnak egyenes kifolyása hivatás-
szerű kötelességem is. 

Kelt Sáros-Patakon, nov. 19.1861. 
B. V a y M i k l ó s . 

KÖNYVISMERTETÉS 

Bölcsészettan. Első kötet. Tapasztalati lélektan (mint elő-
készítő a sajátlagos bölcsészethez). Második javított kiadás. 
Irta Varga János, a nagy-kőrösi Lyceuin e. i. igazgatója, 
a magyar nemzeti Akadémia tagja. Pest 1861. Nyomatott 

Beimel J. és Kozma Vazulnál. 

Nem rnost történt már, midőn a kézikönyvek ismert 
bajnokától, a fölebb idézett cimü dolgozatban, ismét egy 
jeles müvet vett át az irodalom j ugy hogy e dióhéjba szo-
rított igénytelen ismertetés, ha nem késő is, de felette 
gyorsnak semmi esetre sem mondható. Noha a cimlap sza-
vai nem mondják, de az előszó első soraiból mégis észre-
vehető, hogy e tapasztalati lélektan, a mennyiben általa kü-
lönösen ifjainkban szándékoltatik a bölcsészeti szemlélődés 
alapjának megvetése, kézikönyvül tekintendő. 

Cél, mit iránypontjául e mű kitűzött, az előszó nyo-
mán kettő: kijelelni hogy ,,a tapasztalati lélektan közvetlen 
alapja minden bölcsészeti tudományoknak", továbbá hogy 
ez „alapja legyen — szerző Nevelés és Oktatástani kézi-

könyvének, mire a munka folytán helylyel-helylyel hivat-
kozás is történik." Ez utóbbi szempont már az, mely kü-
lönösen magára vonja a figyelmet. 

Mióta 1834 -ben az Akadémia a következő philoso-
phiai kérdést kitűzte: „mi haszna s befolyása Yan és le-
hetne még a lélektudománynak mind a felsőbb, mind az al-
sóbb néposztályok célirányos erkölcsi és polgári nevelé-
sére? mit és mennyit kellene ebből a nemzeti iskolákban is 
tanitás tárgyául felvenni?" s erre a Hetényi és Beke pálya-
müveikkel együtt az érdemdűs szerző müve is feleletül 
1844. és 1845. évben megjelent: irodalmunk azóta nevelés-
tani szempontból készült tapasztalati lélektanoktól vajmi 
üres, sőt talán mondhatni, egészen árva. 

Legközelebbi időkben helv. hitv. 4 egyházkerületünk 
egyetemesen kezdi felkarolni a népiskolák ügyét, tervez-
tettek egy- és két tanitóju népiskolák, külön a fi, külön a 
leánygyermekek számára, majd 4 majd 6 évi tanfolyam-
mal ; a célszerűtlen könyvek cél- és korszerűbbek által ha-
tároztalak pótoltatni; egymásután tűzetnek ki a pályadijak 
stb., és mit tapasztalunk ? helylyel-helylyel valamit, egész-
ben felette keveset. 

A munka felakad; évek múlnak, évek telnek, s a ve-
zér és kézikönyvekre hirdetett pályázásokból ime alig ke-
rül ki egy-egy a célnak megfelelő könyv; vagy mind el-
hullanak a sorompónál, vagy nagy átdolgozás, vagy egy 
kis könyörületes elnézés után láthatnak napvilágot, mint a 
néha fent repkedő, néha igen is alant döngicsélő Páncél-
féle gyenge olvasókönyv. *) 

Középtanodáink csak a jelen nemzedék emlékezetére 
is most már harmadik periódusban küzdenek. Hogy az enl-
wurfos időszak az iskolai kézikönyvirodalmat minő sület-
lenségekkel saturálta, minek felhozni? a jelenről is vér-
mesebb reményünk lehetne egy nevelés- s lélektani müvek-
kel gazdag irodalom után, de a mivel, nem dicsekedhetünk. 

Az irodalmi meddőség, a népiskolák literének nehéz 
lüktetése, a középtanodák régitől — újtól bucsut vett s a j e -
lenben még kevéssé otthon talált helyzete: a tisztelt szerző 
müveivel hason irányú müveket, elvitázhatlanul korszerű-
sítik ; s hogy hézagot, még pedig nevezetes hézagot pótol-
nak, az tagadhatatlan „Fiat igitur ex ea, quam dicimus, ma-
téria (quae certe fertilis et copiosa) tractalus diligens et 
plenus; fiat artificiosa tamquam, et accurata ingeniorum et 
animorum dissectio ; atque ut dispositionum in liominibus 
individuis secreta prodantur, atque ex eorum notitia cura-
tionuin animi praecepta rectius instituantur" Ver. Baco. 

Lélektanbani jártasság nélkül egy nevelő, tanitó, vagy 
lelkész is miként tájékozhatná magát teendőire nézve? hol 
van az alapos, tiszta és biztos meggyőződés, melylyel mint 
a benső világa által megvilágosított művész, öntudatos ér -
zettel állhasson meg feladata mellett. Ha egy, a lelket, an-
nak erőit, tehetségeit, vonzalmait nem ismerő nevelő által, 
csak az a vallástanainkban, énekeinkben annyiszor előfor-
duló manichaeusi vélemény is, mintha az anyag általában 

*) A közvélemény (mint tapasztaljuk) másként itél e műről. 
Különben Róma sem egy nap alatt épült. S z e r k . 



szükséges helyreigazítás nélkül marad, pedig hány esetben 
ugy marad örökre : nem fog-e érvényesíttetni ama hit, mi-
szerint a testnek akarat, cselekvés tulajdoníttatik ? s midőn 
igy táp nyujtatik a dualismusnak, a valódi, a tiszta morál, a 
lélekegység, az emberélet cselekvéseinek egy pont, a fő 
jóra törekvése elpusztul, s boldogsága, melyet épen eszkö-
zölni volna feladata a nevelésnek, nevelés által lett sem-
mivé. 

A hol lélektan után sajátítható készültség hiányzik, 
ott a léleknek mint életmüves világnak, azon felismerését is 
nélkülözni kell, melyben a vágyak, hajlamok, erők, tehet-
ségek keletkezése, fejlődése, egymáshoz és egymástól haj-
lása, változásaik, alakulásaik, és életkor, éghajlat, életrend-
szer, születés s több körülmények okozta módosulásaikkal 
együtt, mint nevelésnél soha szem elöl nem tévesztendő 
pontok jönek elő. 

Csak tisztán felfogott felismerése után a léleknek 
kezdődhetik az alapos nevelés, t. i. az emberben legfőbb-
nek tekinteni az embert s ugy vezetni öt, hogy a vallás és 
polgári erények benne és általa hü követőjüket üdvözöl-
hessék. 

Csak ki mélyebben gondolkozott lelki valónk felett, 
és gondolatait lélektanilag rendszerezé, az fejtendi meg 
Rousseau ama feladatát: „az emberben minden jeles kész-
séget kell ismerni és szorgalmasan kifejteni, mivel egy erő 
sincs, mely hiába adatott volna beléje s ügyes ápolást ne 
kívánna és érdemelne." E célnak megfelelő készültség nél-
kül vak vezeti a világtalant, mit Némethon kikerülni óhajt-
ván sietett Frank és Basedow elvét felkarolni: népnevelö-
ket elébb, azután népnevelést. 

Lélektani pályán gyűjtött ismeretek nélkül Exter 
Lebrechteket vagy Heinecke Henricheket produkáló taní-
tókat, vagy kik diktándó tanítják a számot, s az ábéabozás 
absurdus voltát beismerni még most sern képesek, igenis 
láthatunkj de a természetet a nevelésben követni tudó, az 
egyesek mint népek emelésében a kellő eszközöket felfe-
dező, a felfedezettek alkalmazásához értő s a fogékonysá-
got fokozni képes népnevelöket találni nem lehet. 

Szóval, a lélektan az a lámpafény, mely nélkül minden 
népnevelő, legyen az lelkész, vagy tanító, törvényhozó 
vagy biró, kormányférfi vagy fejedelem, űr, gazda, vagy 
tisztviselő, iró, szerkesztő vagy kiadó stb. feladatukat vagy 
csak kevéssé vagy épen sehogysem oldották meg az életben. 

Szerző jelen müvével mindenesetre hézagot pótol, es 
méltánylandó a tér, melyen koszorúzott nevével találkozunk. 
— Tapasztalati lélektanát irodalmunk veterán bajnoka a 
bevezetésen kivül 3 főrészre osztja: bevezetésben szól 
szerző : „hogy a tapasztalati lélektan szerint is lelkünk je-
leneteit fokozatos fejlésben megismerhessük, az ember éle-
tének fejlési fokait kell elébb ismerünk" 5. 1., ennek meg-
felelöleg itt tárgyalja az ember testi és lelki életét 1 —12. 

Az első rész három szakaszra oszlik, a szerint, a mint 
szerző a három alaptehetség: ismeret, érzés és akarat ki-
fejlésében, a három fokot érzéki, érzékszellemi, s szellemit 
veszi fel nyugvó pontokul; igy az első szakaszban találjuk 
az ismerés, érzés és akarás fejlésének érzéki fokát 13—41. 

— A másodikban ezen alaptehetségek fejlésének érzék-
szellemi fokát 42—107. §., — a harmadik ezen fejlődést 
mind a három alaptehetségnél már a szellemi fokon tár-
gyalja 108—120. §. — A második részben a lélek tehetsé-
geinek különösebb jelenetei adatnak elő 121 — 134. §., mig 
a harmadik rész a lélektehetségeinek rendtől eltérő je le-
neteiről értekezik, 135 —17a. §. 

A kidolgozást a mi illeti, inkább bő mint tömött, in-
kább áradozó mint szabatos, inkább szét- mint összefoly, 
inkább lapít mint gömbölyít. — Talán szerző azon jó szán-
dokánál fogva, mintha minden lehetőt elmondani óhajtana, 
miként ezt a képzetek visszaidézéséröli cikkben, s az é r -
zésí és akarási alaptehetségek érzékszellemi fokoni fejlésé-
nek értelmezése körül egész minőségben tapasztalhatni. 
De ugyanez látható a 10. §-ban ,,a lélek alaptehetségeinek 
egymáshozi v iszonyáénál ; továbbá ha a 18 és 20-ik §-ok 
összehasonlittatnak, egyik a másikat, a vegyészeti érzékek-
ről szólván, csaknem szórói-szóra ismétli, — a 22. §. is 
„az érzékek fejlésének sorozata" vagy csak magyarázatra, 
vagy még inkább embertanba való, — elmaradhatna az 51. 
§. 67-ik lapra eső része, mert az már nem is tudo-
mány; — a 60, 61. §. inkább nyelvtanba illenék, — a 82. 
§. magvát a harmadik bekezdés képezi, a második, negye-
dik s ötödik bekezdések értekezésben helyén állanának. E 
könyv, belőle egy kézikönyvet alakítva, ismertető szerint 
igen alkalmas vezérkönyvül szolgálhatna. — A ki tanított, 
tapasztalhatta, hogy oly apró részecskékig vitt manuális-
ból, kivált midőn nem is sok idő jut egy-egy tudomány 
elöadásara, üdvösen és sikerrel nehéz boldogulni; a kézi-
könyvnek nem kell elmondani mindent, mit a tanár tud, a 
mit ha a tanítvány meg találna egészen tanulni, tanár le-
hetne; az ily könyvekkel ugy jár az ember, mint a példa-
beszéd mondja: „a ki sokat markol, keveset szorít." 

Módszere e műnek, mint szerző előszavában is meg-
említi a „behozási,, (inductiv), azt tartván szerző a tapasz-
talati lélektan mint a természettudományokhoz hasonló tan 
előadására alkalmasnak 3. §.; s e módszer használata menti 
némileg azon különben az észtanos előadás szabályait mel-
lőző eljárást, hogy a 13. §-ban mondottak után, mikben az 
érzék csak annyira sincs megismertetve, hogy az észre-
vevö tehetség, minden logikai szorosb összefüggés nélkül 
a 14. s több következő §§-ban, az érzékek mintegy légből 
kapva tárgyaltainak, hihető, azért hogy majd utóbb a 19, 
20, 21. §-ba.i együtt vetessenek fel. Azonban épen ezen 
módszer használatának zászlóra tűzése igényelné az érzé-
keknek' az előterjesztés-szerzés módja utáni felosztására 
nézve 19. §. használni ama természettani utat, nevezetesen 
„három levén a külvilág feltűnési módja, t. i. gépleges, ve-
gyészeti és eröbeli, az érzékek pedig a külső behatások 
felfogásának szolgálván, az érzékek is megfelelő három 
osztályban jelentkeznek". Greguss, Tapaszt, lélektan 34. §, 
— Ekkor nem ugy kellene szerzőnek az érzékek felosztá-
sát motiválni, hogy „három osztályra szokták sorozni" 19. 
§. 3. sor., hanem a „szokták" helyett ott állana a természeti 
törvény által parancsolt szükségesség, a „kell sorozni." 

Itt járván ismertetésünk, lehetetlen szerző gépies é r -



zékekről mondott szavait érintetlen hagyni 19. §. 1. „Gé-
pies érzékek (sensus mechanici). Ide tartoznak szoros ér-
telemben a tapintás és bőr-érzéklés", a mit szerző eddig 
mondott, igy illustrálja : „minthogy ezek által lelkünk a dol-
gokról ugy szerez előterjesztést, hogy ezekben és ezeken 
sajátlag semmi lényeges változás nem történik, ezenkívül 
azok közvetlenül hatnak és pedig külső szerveinkre", te-
hát gépies név oka : mert változás nem történik, mert köz-
vetlenül hatnak. Már ennél mégis világosabb a következő 
indokolás: „ezen érzékek hatékonyságát azért nevezzük 
géplegesnek, mert nyomást s a tárgy közvetlen érintését 
igényli" Greguss. Tapaszt, lélektan 34. §. 

Észrevételbe lehetne még tenni a szent, vagy vallá-
sos érzelemnek 111. §. szerző által egyedül csak a nyo-
mor, szenvedés és fájdalom utjáni behozatását; továbbá hogy 
az erkölcsi érzelem teljesen szó nélkül marad s kihagyatik, 
és hogy a 113. §. végén nem tant, hanem értekezést olvas-
hatunk stb.; de nem célja ismertetésemnek e különben be-
cses mü bírálatát hozni, a mondottak csak mellékes érinté-
sek valának. 

Bárcsak a komolyabb tudományok iránti kedv és 
buzgalom gazdagítanák e téren irodalmunkat jobbnál jobb 
müvekkel, hogy a rendezgetések korszaka után a funda-
mentomok lerakásának ideje, diadalát minél előbb ünnepel-
hetné. „Der Mensch hat auch das Streben und folglich das 
Vermögen, nicht bloss das Bestehende aufzufassen und 
nach Gattungen und Arten zu ordnen, sondern auch die 
letzten Gründe dessen, was ist, aufzufinden, d. h. Vernunft. 
Diese Gründe fmden sich nie durch Beobachtung in Aus-
sendigen, man mag die Erforschung der Natúr auch noch 
so weit fortsetzen; durch diese findet man höchstens, nur 
die höchsten Gründe einzelner Erscheinungen, aber nie 
die letzten Gründe des Systems der Erscheinungen oder 
des Bestehenden. — Der Mensch findet sie alsó nur in sich 
selbst, d. h. in seinem Geiste und in dem der geistigen 
Natúr des Menschen ursprünglich eingepílanzten Gesetzen, 
die alle Operation des Geistes begleiten." Lehrbuch für 
den ersten Unterricht in der Philosophie von August Mat-
thiá 25. §. 

Bárcsak legalább minden lelkész és tanitó mint nép-
nevelők íróasztalán a biblia és káté mellett a tapasztalati 
lélektani művek egy-egy példányát is minél előbb láthat-
nánk. K i s G á b o r . 

BELFÖLD. 

P Ó T L É K T U D Ó S Í T Á S . 

A DUNAMELLÉKI H. H. UTOLSÓ EGYHÁZKERÜLETI 
KÖZGYŰLÉSRŐL. 

Mióta a képviselet ev. egyházunkban életbeléptette-
tet t : méltán tekinthetjük közgyűléseinket nemcsak legfőbb 
közigazgatási hatóságnak, de egyszersmind az egyház élete 

és szelleme legbiztosabb hévméröinek. — Hogy ezen minő-
ségükben mindinkább nagyobb érdekeltséget keltenek, s a 
közfigyelmet felfokozzák: ezen üdvös eredményt, azt 
hiszem, mindnyájan örömest reméljük és várjuk a képvise-
lettől , — s el fogunk követni mindent, hogy ebbeli remé-
nyeink s várakozásaink meg ne hiusuljanak. 

Ezen tekintetből igen nagy súlyt fektetek részemről 
a k ö z g y ű l é s i t u d ó s í t á s o k r a . — Igaz ugyan, hogy 
a jegyzökönyvek kinyomatnak és minden gyülekezetnek 
megküldetnek : de nem is említve azt, hogy azok, rendel-
tetésűkhez képest, tárgyilagosan szerkesztve, igen sok ta-
núságos és érdekes vitát mellőzni kénytelenek, s a felme-
rült és függőben maradt kérdéseket nem Mustrálhatják: 
legjobb esetben sem örvendhetnek oly olvasóközönségnek, 
mint p. o. csak az egyházi lap is. 

Ennek előrebocsátása után meg fogja nekem engedni 
a t. szerkesztőség, hogy egyházkerületünk mult october hó 
27 s több napjain tartott közgyűlésére visszaemlékezve, az 
arról közlött jeles szerkezetű tudósítás pótlékául én is el-
mondhassam igénytelen észrevételeimet. 

Nem lehet hallgatással mellőznöm legelsőbben is azon 
fájdalmas tapasztalásomat, hogy a gyűlés első napjai most 
is — mint rendesen — áradozó szónoklatok által vétettek 
igénybe; az utolsó napokon aztán, mikor a végzendők 
összehalmozódtak , ugyancsak összeolvadt a lelkesültek 
száma. — Tudom én, hogy a közgyűlésre nem h a l l g a t n i , 
hanem tanácskozni járunk; de azt is látom és tudom, hogy 
igen nagy része elmaradhatna szónoklatainknak, annyival 
is inkább, mert később tanácskozó is alig akad. — Vagy 
ám szónokoljunk , ha épen meg kell lenni, csakhogy 
akkor várjuk végét is a gyűlésnek és pedig mindannyian. 

Lehetetlen e pontnál különösen ki nem emelnem sze-
retve tisztelt mindkét elnökünknek példás kitartó buzgal-
mát, midőn különösen főgondnok gróf R á d a y G e d e o n ő 
mltga részéről beteges állapotban valóságos áldozat volt a 
minden ülésbeni pontos megjelenés és végig kitartás. 

Sok vitára és némi keserűségre adott alkalmat e gyű-
lésen nt. T a t a y A n d r á s pénztárnok urnák azon indít-
ványa, hogy a népiskolai kézikönyvek előállítására a 
többi testvéregyházkerületekkel közösen megkezdett intéz-
kedéseket egyházkerületünk a maga részéről szüntesse 
meg. Az indítvány azzal indokoltatott, hogy eddigelé kevés 
a siker—,a kiadás pedig sok, söt megemlittetett még az is, 
hogy az együttműködés eentralisatióra vezet.— A közgyűlés 
i g e n n a g y t ö b b s é g e sokkal emelkedettebb szem-
pontból fogta fel és nézi ez ügyet, sokkal szebb és édesebb 
reményeket táplál e közös működésnek jövendőjéről, mint 
melyből az indítvány tétetett, — s azt elvetve, továbbra is 
folytattatni határozta az egyetértő intézkedéseket. Lelkesen 
szóltak különösen e tárgyban az egyházmegyék képvise-
lői ; — s bizton hihetjük, hogy odahaza is elkövetnek min-
dent a körlelkészek, — gyorsan kiosztják a már megjelent 
erkölcsi olvasókönyveket, csakhogy a pénztárt illető aggo-
dalmak eloszlattassanak. 

Nem vagyok ugyan az indítványozás szabadságának 
ellensége; de mikor határozat van arra, hogy valamely 



előbbi végzés megváltoztatására vonatkozó indítvány csak 
akkor tárgyaltathatik, ha előre bejelentetett: nem tit-
kolhatom el, hogy részemről óhajtottam volna, ha il-y in-
dítványnak nyoma sem volna egyházkerületünk jegyzö-
könyvében. 

Utoljára hagytam, a mit f ö 1 e g s v o 11 a k é p e n el-
mondani ohajtottam a közgyűlés és consistorium viszonyá-
ról. A mult májusi közgyűlés egész általánosságban csak 
annyit fhatározott a consistoriumról , hogy „ p e r e s 
ü g y ek"ben bíráskodik. — Én ezt igy részemről igen ru -
gonyos kifejezésnek tartom, s méltónak vélem a figyelemre 
bővebben és szabatosabban meghatározni azt, hogy mik le-
gyenek voltakép közgyűlési, mik consistorialis tárgyak? 
Talán minden peres kérdésnek nem szükség a consisto-
rium ? 

Végül megemlitendőnek vélem, hogy a világi aljegy-
zöség megürülvén : annak betöltése végett a szavazás el-
rendeltetett. E g y g y ű l é s i t a g . 

A NAGYSAJÓI KÁPTALAN mult october hava 24-én 
tartott részletes zsinata folyamából kiemelendönek vélünk 
3 pontot s az olvasó közönség elébe bocsátani, némi észre-
vételünk kíséretében. 

1) Olvastatván az ez évi közzsinati jegyzőkönyv azon 
pontja, hogy lélekszám szerinti egy osztrák krajcár évi fi-
zetés mellett egy élő töke állíttassák egyházállamunk le-
hető szükségletei fedezésére: ezen indítványt a r. zsinat 
örömmel tette magáévá, s meghatározta az érdekelt adó el-
vállalását a m. egyházi fötanácscsal tudatni. Valóban csak 
a papság legyen nem tul (?!), hanem kellően buzgó, elöl— 
inenvén jó példával az elöljáróság, minden korszerű intéz-
kedés megtermi gyümölcsét. A k ö l c s ö - n m a g t á r a k óriás 
eszméje mit nem képes csak egy pár évtized alatt egy-
házállamunkban felmutatni. Miért hát a kivitelben mégis oly 
buzgalomnélküliség ? Mily kedves falat most a népnek, a 
hol fel Yan állva, hogy az uzsorások körmei közül meg-
mentve, most kap egy pár véka, tán 6—8 frtos gabonát, 
melyért jövő öszszel tán 2 ' / s vékát fizet, meglehet 1 — 2 frt. 
árral s mégis a vagyonosodási cél is eléretik az egyházak 
részéről, s pedig kivált iskolájukat csak ez teheti kellő ki-
vánt állásába. 

2) Az érdekelt közzsinati jegyzőkönyvből örömmel 
értette a r. zsinat, hogy a vesztett dézma kárpótoltatása 
ügyében a közzsinat felirt urunk ö Felségéhez. Azonban 
még eddig a sikernek semmi nyoma sem látszván, megha-
tározta a m. e. főtanácsot alázatos tisztelettel megkérni, 
hatályos munkásságát e tárgyban annyival inkább igénybe 
venni, mert a velünk egy jogon volt tizedbirtokos luth. 
papság már a tökét is még ez év elején kikapta, s mert 
e gyenge gabonatermő évben azt papjaink valóban nem 
nélkülözhetik. Az írás mondja: „zörgessetek s meg-
adatik." Ha Vajda-Szt.-Iványon ezelőtt pár évvel tar-
tott közzsinat a káptalant kérésével nem utasítja el, hanem 
ez ügyet felkarolva, urunk Ő Felségéhez felír,, dézma-
kárpótlásaink ügyében tán más eredményt látánk! 

A 3-dik tárgy, miről szólni akarunk, szinte a közzsi-
nati jegyzőkönyvből olvastatott azon indítvány, mely a 
successiot érdekli s véleményadás végett mint indítvány 
küldetett ki az egyházmegyékhez. A káptalan a successio 
valahárai eltörléséhez örömmel járul ; söt kimondá, hogy a 
püspökségen kivül minden más hivatal legyen időszerű. 
És pedig a kozföjegyzö és esperes 6, az egyházmegyei 
jegyző s a székezö birák 3 évre választassanak. A n.-sajói 
és tekei káptalan, mig az első luth. egyházakat is számlált 
s az utóbbi még mint lutheránus 7 egyházból alkotott a ref. 
superintendentiához tartozott és a successiot nem ismerte 
kebelében. S a n.-sajói káptalan az 1848-ki rablások al-
kalmából megmaradóit jegyzökönyveiből ugy találja, hogy 
a successiot csak az 1856-ban meghalt dékán Szabó And-
drás élvezte. K o 1. K ö z i . 

A GÖMÖRI ÁG. HITV. ESPERESSÉG LELKÉSZI TA-
NÁCSKOZMÁNYÁNAK PROGRAMMJA. 

1. Ezen tanácskozmányok célja egyéb nem lehet, 
mint a lelkész szellemi és erkölcsi kimíveltetése, a lelkészi 
hivatal tekintélyének emelése, és az egyházak fölvirágozta-
tásának lehető előmozdítása. 

2. A tanácskozmányok mindig általánosak leendnek, 
s évenként egyszer fognak tartatni. 

3. A tanácskozmány helye és ideje mindig a maga ta-
nácskozmány által határoztatik meg, azonban nem fog tar-
tatni soha az esperességi gyűlés helyén s előtte való nap, 
mivel a tanácskozmány sokkal több időt igényel, minisem 
annak az esperességi gyűlés alkalmával jutna. 

4. Kezdetét veendi mindig istenitisztelettel, mely alka-
lommal egy lelkész szónoklatot és imát tartand, másik 
pedig az oltári szertartást végezi. A szónoklatra nézve az 
önkénytes ajánlkozásnak adatik elsőség, s csak ha szaba-
don senki sem ajánlkoznék, akkor van helye az elnök általi 
kijelölés és rendelkezésnek. 

5. A tanácskozmányt isteni tisztelet végeztével az 
elnök nyitja meg. 

6. A tanácskozmány fenemiitett célja, eszközöltetik 
jelesül 

A) A lelkészek szellemi és erkölcsi kimíveltetése: 
a. A lelkészi szakba vágó kitűnő könyvek és hírlapok 

megszerzése és olvasása által, nyelvrei tekintet nélkül. 
A lelkészek anyagi helyzete nem engedvén, hogy 

egyesek jelesebb irodalmi müveket szerezzenek maguknak, 
ezen a bajon a tanácskozmány akként segit, hogy a köny-
vek és hírlapok megszerzéséhez minden lelkész évenként 
egy o. é. frttal járuland. Az ily módon egybegyűlt Összegen 
megszerzendő könyvek és hírlapok kiszemelése végett há-
rom lelkész neveztetik ki, ezeknek ajánlatára kijelöli a ta-
nácskozmány a megveendő könyveket és hírlapokat. A 
megszerzett könyvek egy pénz- és könyvtárnok által 
olvasás végett dékánalusonként fognak köröztetni, s ki ol-
vastatván, az esperességi könyvtárak kiegészítésére fognak 
fordíttatni. 



Élőszóvali értekezések s eszmecserék által oly 
tárgyak fölött, melyek a papi hivatal körébe vágnak. A tár-
gyak a tanácskozmány tagjai által az elnöknek előre Írásban 
benyújtandók, hogy ugy vagy azonnal értekezés tárgyaivá 
tétessenek, vagy a jövő tanácskozmányra tűzessenek ki. 

y. írott cikkek s dolgozatok által. Ezek szabadon vá-
lasztott, vagy a tanácskozmány által meghatározott tárgyak 
lehetnek, azonban inulhatlanul szükséges, hogy mindig 
a lelkészi hivatal vagy egyház köréből vétettek legyen. 

B) A lelkészi tekintély emelésére a legjobb hatást 
gyakorolhatja: 

a. A hivatalbani buzgalom és feddhetetlen erkölcsi élet 
élesztése. Ha valamelyik testvérlelkészröl reá árnyat vető 
rosz hír szállong, azt a főesperes néhány tiszttárs jelenlé-
tében kérdőre vonandja; ha ez nem használ, a tanácskoz-
mány elé terjesztendi, hogy az összes testület által in-
tessék meg s utasittassék lelkészi kötelességének pontos tel-
jesítésére. 

Mindenestül fogva te magadat például adjad a jó cse-
lekedetekben, senki téged meg ne utáljon. Titus 1, 7, 15. 
Pál apostol ezen intése kit illet inkább, mint a lelkészeket? 

/?. A testvéri bizalom és egyetértés eszközlése és 
fentartása. A tanácskozmányok legalkalmasabbak a bizal-
mas közlekedésre, a ferde ítéletek józanabbakkal való kicse-
rélésére, s a testvéri szeretet megszilárdítására. 

C) Az egyház fölvirágzásának előmozdítása esz-
közöltetik : 

Azon utak és módok kijelölése által, melyeknek kö-
vetkeztében az egyház szellemi és anyagi jólléte előre-
haladhat. 

7. A tanácskozmányban előfordult tárgyak fölött 
magyar és szláv jegyzőkönyv vitetik, ez évenként jóváha-
gyás végett az esperességi gyűlés elébe terjesztetik, s miután 
megerősíttetett, a lelkészek között köröztetik. 

UNGI E.-MEGYE. (Templomszentelés.) Nt. szerkesz-
tő ur! Alig van egyházi életünkben érdekébresztöbb s 
vallásos tiszteletünk tárgya irányában magasztosb cselek-
vény, mint egy gyülekezet évek hosszú során épült köz-
buzgóság-hajlékának ünnepélyes fölszentelése. Égi öröm-
ben olvadoz szíve az egyház sz. ügye iránt hevülni 
tudónak, midőn hallja, hogy e vagy ama testvér egyház, — 
habár a soknemü segédszerek és eszközök teljes birtok-
lása előnyénél fogva — mi ugyan prot. hitfelekezetünknél 
vajmi ritka példa — legkisebb nélkülözés nem gördítvén 
akadálykövet templomépitkezési folyamába, — szerencsésen 
bevégzé legszentebb vállalatát s rendeltetése szerint Isten-
nek szentelé. Mennyivel inkább többszörösen hatósbult e 
lelki öröm ott, hol az anyagi tehetség híjának érzékeny 
tapasztalása mellett, minden alapítvány, sőt egyetlen va-
gyonos egyházi tag birása s hozzájárulása nélkül, még az 
apák idejében kezdeményezett, de a szükséges tényező erők 
meg nem szerezhetése miatt a fiakra és unokákra maradott 
Isten-háza építése nagy munkájának tetemes pénzkölcsön 
segélyéveli folytatása s bevégzése óhajtva várt időpontja 
után amaz ünnepély megtartása elvégre bekövetkezett. 

Ily körülmények közt s annyi évek közbejöttével lé-
tesült a k. dobronyi ref. egyh. templomának épitése s a 
régmúlt szeptemb. hó 15-én ünnepélyes fölszentelése. — 
E sorok irója régóta várja e mindenesetre, már csak nem 
mindennapiasságánál fogva is nevezetes esemény közzété-
telét prot. közlönyünkben az illetékesb egyének s hivatott 
tehetségek által; s csak is e maiglani várakozásomban in-
dokolandó e részbeni korábbi föl nem lépésem, melyet 
mint idöutánit , hogy most már nem minden tartózko 
dás nélkül teszek, könnyen beláthatni. — De részint 
egyházi életünk iránti érdekeltségből, részint, hogy 
e.-megyénk kebelében történi s ugyanazért akkor minden 
kebelbeliek által közfigyelem tárgyául tekintett templom-
szentelési ünnepély általam, bár nagyon is utólagosan, a 
nyilvánosságnak átadva s ekként a hálátlan feledékenység-
től megmentve legyen, engedje meg nagytiszteletüséged 
ezt az általa szerkesztett becses Prot. Lap igénybevételé-
vel eszközölhetnem. 

Az egymásután elvénél fogva ott veszem föl az 
ünnepély rendének fonalát, midőn közszeretetben álló es-
peresünk, hivatalos tiszte szerint jó eleve intézkedendő, 
egy a szokásos őszi e.-megyei közgyűlés tartása helye s 
idejéről értesítést tartalmazó körlevelében tudatja, s kine-
vezi azon lelkészeket — számszerint nyolcat, kik a szente-
lési ünnepélyen a sákramentumok kiszolgáltatását és más 
egyházi cselekvényeket megosztva lesznek szereplendők. 
Elérkezvén pedig a sokak által, de különösen az élvezet 
után sóvárgó kedélyes ifjúság mindkét nemen levő részéről 
óhajtva várt sept. 15-ke — mennyiben köztudomásu lön a 
lélek magasabb vágyainak kielégítése után, egy a szív igé-
nyeinek megfelelő, jótékony célra tervezett táncestély be-
következendősége, — híjába! az ifjúság csupa szív, s az 
élet öröme az ö osztályrésze, — már ezt megelőző szom-
batestve a távolabb vidékekről gyülekezett néptömegeknek 
a hely színére történt bevonulása egy folytonos menet 
alakulását láttatá. — Valóban, a költészet ihletettjének 
gazdag tárgy kinálkozandott e szokatlan látványnál, a 
csend lakta falusi élet zajtalan körében. Mert a száraz elö-
sorolás híven adhatja ugyan e jelenet ünnepélyes voltát,— 
de csak a költészet varázs ecseteje, mely a képzelet zomán-
cával hímezi eszményeit, tudná méltóan representálni, egyfe-
lől a halktermészet szellötlen nyugalma felett, mosolygó fen-
ségében kékellö csillagos eget az éj vándor napjával, a teljes 
díszében világító holddal; mintha az ég osztozva a földiek 
örömében, bájoló szépségével emelni akarná a szokatlan 
esti mozgalom nagyszerűségét. . . Másfelöl a több ol-
dalról bevonuló nép hullámzását, mely alkalommal 
megható szemle gyanánt tűnt föl, a társadalmilag ke-
vésbbé szereplő, foglalkozásra nézve egyszerű s ter-
mészethü, de vallásosság tekintetében bizonyosan sok 
más ajkuakat felülmúló kárpátalji protestáns híveink-
nek a templom előrésze körül történt csendes megállapo-
dása után egy szép ének tömeges hangoztatása. — Nem 
kétlem, találkoznak, kik az érintett néposztály, mint hitünk 
sorsosi felett nyilvánított igénytelen dicséretemre naiv 
megjegyzésnek adnak helyet gondolataik tartalék-kamara-



jában, de én annak a meggyőződés előnyét alá nem rende-
lem ; — én tényből ítélek, melyről a cáfolat negéde vissza-
pattan. S e tény legközelebb az, hogy az ily templomszen-
telés alkalmával az ünnepély terhét viselő egyh. részére 
szokásos pénzbeli ajándékoknak jelenben feltűnően tetemes 
részét tótajku hitfeleink adományozása tevé, kik vetélkedve 
rakták le sz. célra szánt áldozataikat a templom tornácá-
ban, hol kétfelől asztalok állíttattak föl s meghitt egyének 
neveztettek a kezelés végzésére. — Ily mérvbeni nyilatko-
zata a vallásos érzelemnek nem merő mysticismus, s nem a 
vak- hanem az élő hit gyümölcse. És köztapasztalat szerint 
is nincs oly közérdekű ügy vagy intézmény, melynek ér -
dekében felhíva, példás ker. készséggel ne járulnának ők 
annak késedelem nélküli gyámolitására. Vajha egyházi éle-
tük soknemü lelki szükségein a haladó korszellemében 
valahára segélve lenne ! 

Eltűnt az éj, mintegy szép álom, ismerősök, rokonok, 
barátok szívélyes társalgása közt; fölvirradt az ünnepély 
kitűzött napja. — A kelő nap aranysugárai rálövelvén a 
háromszínű lobogókkal diszitett, karcsú hófehér torony 
ezíistszinben pompázó bádogtetőzetére, tündéries ragyo-
gásával enyelgő játékot iizött az egély dicsfény koszorúzta 
diadaloszlopával. . . Elfogódott szívem e magasztos lát-
ványra s akaratlanul is fölmerült emlékezetemben a classi-
cus hajdankor koszorús lantosának a moralitás körébe vágó 
ama remek ódája : ..Delicta majorum immeritus lues romá-
né, donec templa refeceris aedesque Iabentes Deorum" 
etc. Az eszme evangyéliomszerüsége a költő korát haladó 
emelkedettségét bizonyítja. 

Ennyi kikerülhetlen előzmények után az ünnepély 
lefolyta rövid keretbe foglalva következő : 

Beharangozás után a templomba juthatott gyülekezet 
előtt, melyet nagyrészben az értelmiség osztálya képezett, 
a „Jövel sz. lélek űr Isten4' buzgóságszülemlő — s pár 
versnyi alkalmi ének elzengése után, melyet azon ifjú lelké-
szekből alakult éneklőkar végzett, kik e tárgybani avatott-
ságukat a s.-pataki főiskolában nyerék, — szószékre lépett 
t. G ö n c i János n.-dobronyi lelkész s ülnök úr, s áhitattel-
jes, szabatos imája után, a LXXXIV. Zsolt, alapján — mely 
prédikálás közben az egész gyülekezet által is elénekelte-
tett — élénk, erőteljes és világos vonásokkal rajzolá egy 
prot. ref. templom egyszerűen magasztos fenségét, mely-
nek oltára a hivő kebel imává olvadó szíve, midőn a lélek 
kibontakozva porhüvelyéből, felszáll a Mindenható fény-
övedzte zsámolyához. Eleven színekkel tolmácsolá a vallás 
lényegét, mely nem a szertartások tömkelegében vagy a 
művészi gonddal ékített templomi emlékoszlopokban kere-
sendő, hanem ama nagy jelentőségű igékben: az Isten lélek 
lévén, lélekben és igazságban imádandó.—Ezután követke-
zett a sákramentomok kiszolgáltatása. — Mig ezek bent 
történtek, azalatt kivül is négy lelkész prédikált a templom 
által be nem fogadhatott néptömegek közt. 

Megadván a léleknek a mi övé, jóval túlfutotta déli 
pontját a nap, midőn elkövetkezett a prózaibb éldelet, a 
testnek kielégítése. Egy ügyesen készült fa étteremben 
mintegy száz teríték kacsingatott a belépőre. — Nem va-

gyok barátja a dicsérgetéseknek, de az Ízletes magyar ét-
kek készítői iránt nyilvánult közelismerés fölemlitése lova-
gias kötelesség. Ez érdem a helybeli lelkésznöt s barátné-
ját az eszenyi lelkész úr nejét illeti. Hogy a toaszt egy-
mást érte, miközben ki volt emelve az egyh. példás buz-
galmu gondnoka N. F. M., kinek tevékenysége nélkül mind 
az, a mi történt, nem történendett, — s hogy a táncestély el 
nem maradt, szükségfeletti mondanom. — Emiilésreméltó 
még, hogy a nap fontosságát egy pár tarack kimért idő— 
közökbeni folytonos durranása is hirdeté. 

A mi pedig az ünnepélyre összesereglett vendégek 
létszámát illeti, többek véleménye szerint négy ezeret köz-
lité, melynek egy részét a szomszédos megyebeliek tevék. 

Nevezetesité ünnepélyünket a testvér beregi egyh.-
megye köztiszteletben álló, jeles képzettségű esperese, 
nt. Bakcsi László ur, — fogadja megtiszteltetésünkért 
e.-megyém nevében őszinte köszönetemet. 

És te, k. dobronyi ősmagyar ref. egyház! fogadd a 
tiszteletedre gyűlt összes hitfeleidnek hálás üdvözletét a 
magyar barátságért s szives vendégszeretetért, melyben 
mindnyáját oly szép renddel részesitéd. — Legyenek min-
dig a mostanihoz hasonló buzgalinu, erélyes gondnokaid! 
— Te is Istennek fölszentelt temploma! állj az idők mesz-
sze határáig, ne vessen homályt fényedre az enyészet rom-
boló szelleme, vagy az emberi szenvedély daemona, hogy 
lehess századokig világítótornya a hitben tévelygők-
nek! ! ! . . . Szalókán, nov. 21. 1861. T i s z a p a r t i . 

A MAROSI REF. EGYHÁZMEGYE. 

(Vége.) 

6. A számvevő bizottmány megtevén jelentését, ellát-
tatott s helybenhagyatott, a t. közügyigazgató uraknak, 
1860. jun. 12-től 1861. nov. 4- ig bevett és kiadott egyház-
megyei közpénzekről beadott számadása, mely szerint volt : 

a) 1859-iki különböző cimü hát-
ralék 7 frt 98%0 kr. 

b) 1860-iki különböző.cimü hát-
ralék 36 „ 807/10 „ 

c) A m.-vásárhelyi főtanoda se-
gélyezésére t. papok és isk. tanítóktól 366 ,, 483/1( 

d) Főtiszt, püspöki fizetés pótlá-
sára az egyes ekklézsiáktól . . . 170 „ 4 

e) Közigazgatási, közúti költség 
és agentiára 73 „ 32 

0 Az isk. tanitó-képezdére . . 63 „ 42 
g) A főtiszt, közzsinat jegyzö-

könyvére : . . 6 „ 50 
h) Az anyaszentegyház névköny-

vére i . . . . 15 ,, 60 
i) Az egyházmegyénk által tar-

tott főtiszt, közzsinat költségeiből ma-
radt adósság törlesztésére t. papok és 
isk. tanítóktól 50 ,, 51 

* 



k) Kozutiköltség t. papok és isk. 
tanítóktól 31 frt 96*/10 kr. 

1) Négy r. zsinattartási költség 
az illető ekklézsiák s t. papjaik és isk. 
tanítóiktól , . . 432 ,, 36 „ 

m) Kölcsön az özv. árvagyám-
intézet pénztárából 93 ,, — „ 

B e v é t e l 

Összesen 1327 ft998 / J 0 kr o.é. 

K i a d á s : 

a) Főtiszt, püspöki fizetés pót-
lásába 160 frt. 65 kr. 

b) A bécsi ágens fizetésébe . . 10 „ 50 
c) 65 névkönyvért . . , . . 20 „ 80 55 

d) A főtiszt, közzsinat jegyzö-
könyvéért 6 „ 50 5 5 

e) A m.-vásárhelyi fötanoda se-
380 „ 45 5* 

a m.-vásárhelyi ref. ekklézsiától köl-
csönzött 500 frt végleges letörlesz-
tésére 

g) Egyházi hivatalnokainknak a 
folyó évben Sepsi-Szt.-Györgyön tar-
tatott közzsinati útra, uti költség . . 

h) Az isk. tanitóképezdében egy-
házmegyénk részéről egy ifju segélye-
zésére lSG' / t - re - . 

i) Négy M.-Vásárhelyt a köz-
pontban tartatott r . zsinatok élelmezé-
sére költ el 

k) Elegyes költségek . . . . 

157 „ 50 

63 

63 frt — kr. 

374 „ 83 
20 „ 518/, 1 0 55 

Összesen 1257 frt 743/10 kr. o. é. 

Megy át jövő számadásra 70 frt 25 kr készpénz és 
57 frt 50 kr különböző cimek alatti hátralék o. é.; melyből 
az özvegyárvaintézettől előlegezett 9* frt o. é. visszafor-
dítandó. 

7. A moldva-oláhországi missiora eddig begyült 60 frt 
o. é. a netalán még érkezendő mennyiséggel együtt felkül-
detni határoztatott főtiszt, püspök űr ő mltgához, a gyűjtés 
tovább folytatiatni, a gyüjtelékeiket még be nem küldött t. 
papok sürgettetni rendeltetvén. 

8. Jelen gyűlésen hallgattatott ki korelnöklet alatt 
Gönci Lajos kelementelki pap adata is, a „Prot. Egyház és 
Iskolai Lapok" mult évi 46. számában közzé tett cikke tá r -
gyában. És mivel személyesen, szóval és írásban tett értel-
mezése kérdéseit cikke valódi értelmének részint nem fe-
lelt meg, részint azt nem igazolta, egyházi hivatalnokainkat 
alaptalanul gyanúsító kifejezéseiért testvérileg megdorgál-
tatok. 

Végül még helyén látom megismertetni papi és mes-
teri özvegy-árvagyámintézetünk állását is. A mult r. zsi-
nat alkalmával ellátott és helybenhagyott pénztárnoki szá-
madás szerint volt az 1860-ik évben 

a) Pénztár-maradék . . . 286 frt 19 kr. 
267 „ 98S/ I# 55 

c) Első osztályú részvény 78 „ 55* / t # 55 

d) Harmadosztályú részve'ny . 19 „ 4 0 y t o 55 

e) Hatod és tizenkettőd . . 204 „ 48»/10 >5 

f) Dispensatio-dij . . . . 7 „ 35 55 

g) Bekeblezési dij . . . . 5 „ 25 55 

h) Eröltetésérti dij . . . . 71 „ 9 55 

i) Befizetett tőke . . . . 100 frt — kr. 
h) A főtiszt, közzsinattól Iekül-

dött alamisna és válóperbeli dijosz 
talék 43 „ 68 

Összesen 1083 ft 9 9 % 0 kr o.é. 

K i a d á s : 
a) Tőkésíttetett 549 frt 75 kr. 
b) 20 özvegy és árvának kiadatott 322 „ — „ 
c) Elegyes költségekre . . . 45 „ 48 „ 

Összesen 917 ft 23 kro.é . 
Jött át a jelen évi számadásra 6479 frt 90VJo kr ka-

matozó töke, 166 frt 76V t 0 kr készpénz, 551 frt 967/10 

kr többnyire kamathátralék, összesen 7193 frt 634/10 kr 
o. é. — Ezenkívül az egészen külön kezelt gr. Toldalagi-
alapitványban: 530 frt 4 kr kamatozó töke 4 frt 8 kr be -
vett kamat 221 frt 70 ' / l 0 kr 
755 frt 821 / l 0 kr. 

hátralékkamat; összesen 
B. 

KÜLFÖLD. 

(Mit f o r d i t e g y h á z i e g y e t e m e s c é l o k r a 
é v e n k é n t a z a n g o l p r o t e s t á n s n e m z e t ? ) Ha 
egyébért nem, csak összevetés kedvéért, s magunknak buz-
dító tükörül sem lesz érdektelen, egy hiteles angol egy-
házi folyóiratból átvenni azon adatokat, melyek a kitett kér-
désre, összeségben nyújtják a feleletet. Megjegyezzük, 
hogy Angliában egyesületi uton megy az egyházi célok 
előmozdításának óriási mérvű szent munkája. 1859—60-ban 
(ezen egyetlen egy évről) a főbb egyházügyi egyletek szá-
madásai eredménye következő : 

I. B i b l i a - t á r s a s á g o k . A britt és külföldi (nagy) 
biblia-társaság évi bevétele 164,136 font sterling (tiz annyi, 
u. m. 1 millió 641 ezer pengő frt. a mi pénzünk szerint.) 
kiadása 179 365 font sterling. (Ezentúl csak a tényleges 
k i a d á s o k a t jegyezzük föl.) A szárazi s tengeri hadse-
reg számára fenálló biblia-társaság kiadása 3038 font strl. 
Biblia-forditó társaságé 1719 font strl. (Összesen 184,122 font.) 

II. V a l l á s i r ö p i r a t o k a t ki a d ó t á r s a s á g o k 
egyik: 106,215 font. strl. Másik: 21581 font strl. Heten-
kénti társaság: 1000 font strl. Havonkénti 2572 font strl. 
Szegények számára ismeretterjesztő 7420 font. strl. (Össze-
sen 138,788 font.) 

III. K ü l m i s s i ó i e g y l e t e k . Londoni egylet: 



71300 font; egyházi missió-egylet 141082; Wesley-féle 
missio 140005 ; baptista-missio 27031; közönséges bap-
tista-missio 3565 ; evangeliom-terjesztő egylet: 116,431; 
morva testvérek londoni missio-egylete 5100; presbyteri-
ánusok missioja 2822 ; methodistáké 4450 ; uj methodista 
missio 6435 ; első methodista missio 5786 ; törökországi 
missioi segélyegylete 3711; indiai házi nevelésre 2638 ; 
külföldi segélyegylet 3056; evangéliomi egylet a konti-
nensre 1220; egyházak s iskolák számára a gyarmatokban 
28672 ; más, azon célra 6179; baptistáké a hegyvidékre 
(Skóthon) 1063; zsidók terítésére 33240; másik, e célra'-
5363 font. (Összesen 609,149 font strl. 

IV. B e l m i s s i o i c é l o k r a . Londoni City-missio 
34839 font; segédlelkészek alkalmazására népes helyeken 
21866 ; hasonló célra 41036; congregationalisták belmissi-
ója 5641 ; baptistáké 3829; irhoni belmissio katholikusok 
közt 27,674; evangelicusoké ugyanott 2009; baptistáké 
ugyanott 2130; presbyteriánusok belmissiója 835 ; biblia-
olvasó társaság 10352; szabadságalatti missio 325 ; mező-
városi missio 9477; katonabarátok missioja 8334; matróz-
barátoké 460; tengerészeké 3477; evangelicus szövetség 
(Alliance) 1604 ; reform.-egylet 4478 ; társadalmi prot. 
egylet 773; vasárnapi egylet 1255; keresztyén ifjak egy-
lete 3374; hasonló 319 ; vasárnapi iskola-egylet: 1183 font. 
(Összesen 183,270 font s t r l ) 

V. L o n d o n i s z e g é n y - i s k o l á k r a 32331 font; 
ismét: 4956; ismét 236; javító- s menedék-ház 2986; 
(Össz. 40509 font.) 

VI. É p í t k e z é s i e g y l e t e k : köz-egyházépitési 
egylet 22210 font; londoni-kerületi egyházépitö egylet 
10786; kongregationalisták londoni kápolna-egylete 6428 ; 
hasonló az ország más részeiben 5249; baptistáké 2003 
font. (Össz. 46676 font.) 

Mindezek összes kiadása egy évre volt tehát: 
1,202,514 font strl., azaz mintegy 42 millió pengő f r t , 
mely összegnek épen fele megy külmissiora, nem is nézve 
a szintén e célra i s működő bibliatársaságokat. Önként 
értetik, hogy az egyház rendes kiadásai fedezése ezenkívül 
van; ez az önkénytes, azonfeliili a d a k o z á s ! ! Egyik 
évben, mint a másikban! 

Mind az egyes szakokban, mind átalában magam 
tévén meg az összeadást, ha netalán abba tollhiba csűszott, 
bocsánat érte. Tizenkét millió forintos számadásokhoz a 
mi egyházi életünkben nem vagyunk szokva. 

E szédítő magas összeggel szemben nem azt kell 
kérdeznünk, áldozunk-e mi e n n y i t magunk s ember-
társaink lelki üdvéért s emberbaráti és specifice egyházi 
célokra ? Mert csak maga e kérdés is nevetséges mérkőzés 
volna a gazdag Angliával s szánandóan emlékeztetne 
Phaedrus első k. 24. meséjére : inops potentem quum vult 
imitari, perit. De azt igenis szabad s kell kérdeznünk: 
szegénységünkhöz képest hozunk-e aránylagos áldozatot? 
És nem másokért, nem külmissioért (a moldva-oláhországit 
nem tekintem k ü l m i s s i o n a k ) , hanem önmagunkért, 
belszükségeinkre ? Vajha e kérdésre a közeljövő már igenlő 
feleletet adhatna ! S z á s z K á r o l y , 

MISSIOI LEVELEK DR. BALLAGI MÓRHOZ. 

XXI. 

Haladj élet, haladj, a hab a habot kergeti, a mi nap-
jaink egymást; nem tudom meddig tart ez igy, de tudom 
hogy egykor vége lesz s bár szenvedtünk, bár hányattunk 
ha Istennek éltünk, egykor hozzájutunk. — Óh szent gon-
dolata lelkemnek, te vagy reggeli, te vagy estveli imádsá-
gom zárköve, te biztatsz, te erősítesz. Repülj azért lélek, 
szállj az égiek felé. A föld port szórna reád; fürödj égi vi-
lágosság s szent hited sugaraiban ; meglásd, mentül tovább 
küzdőd magad, annál tisztább s boldogabb leszesz. Kába-
ság? ezt hallod a föld örömeibe merültektől. Jó szegény-
nek mondanak lángolásidért? semmi, semmi. — Teáz evan-
gyéliom s hitterjésztés zászlaja alá esküdtél, — el kell előt-
ted mosódni minden világi érdeknek; a szív ugy édesget 
olykor a földi kedvességekhez, vigyázz, hogy meg ne ejtsen, 
az ég az ég, előttem ég ; intenek felém fényes karok, é r -
zem hogy odavaló vagyok ! 

Az élet és viszontagságainak nyugodt kiállása oly ne-
héz, de túlszárnyalásoknál nem lehet semmi és boldogitóbb. 
Én próbálom napról napra ; haladok valamit, oh a cél oly 
messze, kínosan messze van! Futok, szinte lelkem izzad 
belé; fáradok sokszor csaknem szívszakadás s a testi 
szolgálat felmondásáig, elérem-e a mi előttem fénylik ? nem 
tudom, ez Istennél van. Én remélek s hiszek; hitemet oly 
sok vihar próbálgatta már, de meg nem törhette, Isten 
tartja össze. 

Hála neked Isten ! Te nagyon jó vagy irántam; én 
érzem, hogy sorsommal kibékiilöbb s talán napról napra 
jobb keresztyén vagyok, s még talán jobb leszek. Mily 
nagynak látják magukat az emberek, pedig mi kicsinyek, 
nagyon könnyük vagyunk ; csak az igazság s a mennyeiek-
érti küzdelem lángolásában s a szeretet és szabadság isteni 
müveiben lehetünk v a l a m i k . — De szálljunk lejebb ezen 
magas körből, hogy meg ne unjanak felröl-felröl lejebb a 
tapasztalat dolgaihoz ; — hadd nyugodjék a lélek vagym én-
jén égi utján titkos sóhajával az ihletésnek ! 

Az én működésem nyilvánosan bevallott vallási és 
nemzeti érdekű. Bár mindenkép elhagyatva valék és semmi 
segédeszközzel nem birtam : mogis be kellett járnom egész 
Moldvát, hogy tájékozhassam magamat. Most kell azért va-
lamit mondanom a moldvai úgynevezett csángó magyarok-
ról. Ezek valóban a magyar földről szakadtak egyrészben 
Husz megégetése után, kinek vallását követték; egy része 
pedig Árpád ideje olta lakja e földet, s nem jövevény, ha-
nem szabad polgár Moldovában. Az^elsőt az ő mondáikon 
kivül, melyben e nép gazdagnak lenni látszik, az is erősíti, 
hogy még máig is megvan husz nevü helységük; hogy pe-
dig a második ősi szabadsággal birt, bizonyítja az, hogy 
még máig is faluik nincsenek elegyítve más nemzetiségű 
lakókkal s a földesúri hatalom közéjök semmikép nem fér-
közheték. Erős magyarok, nemzetiségöket féltők s némi 



kivétellel pusztán a magyar nyelvet beszélik. Faluik leg-
inkább hegyek oldalán s völgyekben vannak. Számuk 70— 
80 ezer,—viseletök alig ismerhető néhol az oláhokétól. S ha 
velük beszélsz, csak a nyilt tekintet s az egyszerű, sokszor 
oláhval vegyitett beszédből, mely nincs minden elmésség s 
költői képek nélkül, ismered meg hogy magyarok. Én meg-
jártam faluikat, házaikat, s beszédjökből csak egy kitételt 
emlitek : Midőn Bogdánfalván kérdeztem: van-e papjok? s 
mi nyelven beszél ? Igy felelt egy élemedett: volt egy jó 
magyar papunk, de most két esztendeje más lakást cserélt, 
a falevél hullásakor eltöredezett; ott van! s ezzel a szépen 
bekerített temető felé mutatott. Mily szép képe a meg ha-
lálnak az ,,ellöredezettu szó. Általánosan panaszkodnak az 
olasz papok ellen, kik egy szót sem tudnak magyarul s hoz-
zájok jővén egy-egy három-négy évig zsarolja a szegény 
népet s aztán visszamegy a honnan jött, hogy uj jöjön 
megint, ki folytassa amannak cselekedeteit, s szegényitse, 
fosztogassa ugy szólván vallásban s nemzetiségben és szel-
lemben azokat, kiket emelni, boldogítani kellett volna neki. 
Imádkozni sem tudunk tisztelendő atyám, az olasz páterrel, 
nem egy szólt igy fájdalmasan hozzám; ezelőtt csak vol-
tunk a hogy voltunk, mert küldtek magyar papokat a nagy 
Magyarországból; most, ha igy lesz, el kell pusztulni mag -
zatainknak. Tanuja valék, mint akarják a még meglevő há-
rom magyar papot is kitudni a moldvai magyar róm. kath. 
ekklézsiákból; és elszomorodtam mint keresztyén, elszo-
morodtam mint magyar, s e tárgyban lelkiismeretes hazafi 
kötelességem, hogy írják Bartakovics Béla egri érsek ő 
mltgának, s kérjem fel a római kath. klérust, hogy mind 
keresztyéni, mind nemzetiségi szempontból segítsen a mold-
vai róm. kath. magyarok elhagyatott állapotján, ha nem 
akarja, hogy néhány év múlva ne legyen többé mit keres-
niök itt. — Iskola kettőn kivül nincs egész Moldvában. Az 
egyház jövedelmeit másuvá fordítják, s ki tudja hová ? Van 
néhány falu, hol már nem tud a nép magyarul, csak annyit, 
hogy magyar volt egykor. Emlékezetes, hogy itt a római 
mise is magyar nyelven tartatott volt még 1748-ban, mint 
bizonyos kútfő után tudom. De nem mondok többet, ne 
hogy megint ezért vádoltassam azon oldalról az elfogult-
ságtól, honnan oly gyanús szemekkel kísérgetnek. A római 
kath. egyház iránti|tiszteletböl el kell hogy hallgassam azon 
sötét foltokat, melyeket, fájdalom, hogy tudok a Moldvában 
levő olasz missio küldötteiről. — Talán máskép leend. En 
nem vagyok római, de óhajtom, hogy a moldvaiak, testvér 
magyarjaink állapotján segítve legyen, s én magam kész 
vagyok zörgetni és zörgetek, lesz-e ki, meghallja a zörgető 
kiáltását? 

E tárgy még előkerül. — Most a moldvai magyarok-
ról még annyit, hogy valaha több gyülekezetek lehettek itt 
reformátusok. Erről tesz a többen kivül némi bizonyságot 
az is, hogy nem gyónni járnak ők, hanem áldozni, mint em-
lítették. Több helyt találtam embereket, kik emliték, hogy 
valaha az ő eldödeik kalvin követői voltak. Ha Isten még 
egyszer bevisz közéjük, huzamosabban maradok ott. — Most 
legyen vége a levélnek. Az idegen táj, a török föld dunai 
arca oly regényesen integet felém mintha mondaná: ra j -

zolj le engemet képzeleted, lelked lapjaira. Megteszem ta-
lán majd, ha csak részben is. Isten velünk. 

Törökország. Rucsuk, nov. 14. 1861. 
C z e l d e r M á r t o n . 
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Egy levelemben, emlékezem irtam, volt, hogy Moldvá-
ból elmegyek Bokovinába is, széttekinteni az ottani magya-
rok között. Ezen szándékomat a legjobb akarat mellett is 
nem valósithatám. Részint mert tartottam, hogy az idő itt 
rekeszt; részint mert a szászkuti templomot csak minden 
értékesb holmim — a mi kevés volt — eladásával végez-
hetvén be, azt is alig tehetém, hogy a legnagyobb nélkülö-
zések között Moldvát bejárhattam. A pitesti félben levő 
templomra nem gyűjthettem, hogy abból pótolhattam volna 
uti szükségemet. Először, mert a hol jártam, híveink oly 
szegények, hogy inkább nekem kelleti volna nekik adnom; 
továbbá pedig érzem és tudom, hogy az én missioi céljaim 
sokkal nagyobbak és fontosabbak, mintsem kevés idegen 
nép között gyűjthető segedelemért azt veszélyeztetni eszé-
lyes és lelkiismeretbeli valami lenne. Én megteszek minden 
tőlem telhetőt. Kérek, könyörgök szép szerével, hol lehet, 
— de bocsánatot kell kérnem a talán engemet keményen 
bírálóktól, hogy idegen nép közölt nem kéregetek. — Tud-
tommal az apostolok is csak az ismeretes keresztyén ekklé-
zsiákat szólították fel s buzdították, havaiamely más ekklé-
zsia igényelte a keresztyéni szeretet jóltevöségét. Ha azon 
idők volnának is, a melyek bizonyára nincsenek : a tanít-
vány mint tehetne többet a mestereknél ? én az apostolok-
nál ? Én nem szégyenlek semmi tőlem telhetőt Isten orszá-
gának s a reformált anyaszentegyháznak szent ügyeért. De 
mit mond a ki látott is talán már, midőn a kérésre szorul-
tam; mit mondhatott vala? ha annak nem, nekem bizonyo-
san érzékenyen lelkemben volt: ez-e az első magyar prot. 
missionárius pártfogoltatása ! — Uraim ! mint egykor Camo-
ens cimü versemben irtam, éhezni, nyomorogni igen, de 
koldulni nem tudok, s hiszem, hogy ezt ti is szégyeneiné-
tek. Elvégre is bár különböző állapotokban s működésben 
viseletünk és érzeményeink sokszor elütnek egymástól; de 
mégis egészben véve az ember, a jellem, ha je l lem: kell, 
hogy ugyanaz legyen, és semmi körülmények, semmi szen-
vedés között meg sem szabad tagadnia magát, elhagyni a 
lélek fenségének csak kevesebben mutatkozó ideál-képeit. 
— Három napi esés, ázás után Bákóból elértem moldvai 
utam végső helyére Galacra is. — Ez egy szerdai napon 
volt. Mit kellett, mindent megtettem, hogy vasárnap az ág. 
testvérek imaházában prédikálhassak. Jó reményben valék, 
hogy ez ellen semmi akadály nem fog gördittetni. S mi tör-
tént ? szombaton délután tudtam meg, hogy az osztrák con-
sul az ágostai papot N e u m e i s t e r t magához hivatván, 
felszólitá, hogy semmikép meg ne engedje, hogy imahá-
zukban magyar prédikátio legyen, mivel annak lázitó poli-
tikai célja van. Én elmentem a consulhoz s megkérdeztem, 
hogy a mi a raboknak is megengedtetik, az elbujdosott ma-
gyaroknak még isteni tisztelet tartására, imádkozni sem 
szabad összegyülniök stb. A consul irt Neuineister lelkész-



nek, hogy engedje meg, ha politikai beszéd nem leend, 
nincs ellene kifogása. Tehát megint rendben volt minden. 
Vasárnap elmenvén az istenitisztelet helyére, megilletődve 
adáértésemre a lelkész, hogy most már meg a porosz consul 
egyenest megtiltotta, hogy ott a magyarok templomot 
tartsanak. Ez a más, talán titkosabb és célra vezetöbb ellen-
kezés. Nem érdemes, hogy közöljem a porosz consul, 
Bliicher levelét. Az emberietlen. Én mégis elmentem hozzá 
s megengedte, hogy tartsunk templomot, de kerüljek min-
den politikai szót s adakozzunk templomuk számára, a miért 
egy óráig helyet adnak. Jól van. Én nem azért jártam 
keserűséggel eltelve, hogy másutt nem tarthattam volna 
templomozást, mert hiszen Isten templomából, a nagy termé-
szetből senki nem tilthat ki, s nekem mint missionáriusnak 
senki nem tilthatja meg, hogy uton, útfélen is — ha láncot 
vernének is reám — né prédikáljak; de a népre való nézve 
nem akartam láttatni, hogy nekünk magyaroknak nincs 
annyi erőnk, hogy Isten igéje hallgatására imádkozni egy-
begyűlhessünk. — Hála Istennek, megtartottuk a magyar 
isteni szolgálatot; s én habár keserű érzések között pré-
dikáltam az evangyéliumot. Hallgatóim, köztök gr. B e t h -
l e n , B e r z e n c z e y stb. megilletődve voltak, mint mondák, 
a fájdalomtól sajgó prédikátor szavai által.—S midőn emlitém, 
hogy nekünk magyaroknak még imádkoznunk sem szabad 
it t : a bánat gyászfátyolát láttam hallgatóimon elborulni. 
— Én borongtam és vigasztaltam. Felderül még nekünk : 
nem hagyhatja el az ö hiveit, a jó ügy üldözöttéit, a 
magyarok Istene! A német lelkész most is jó volt hozzánk. 
Urvacsorát is szolgáltattam 24 hívünknek. A perselypénz 
kifizette másfél óráig való isteni szolgálat helypénzét. En 
délután egy elválasztott házaspárt eskettem össze. Szoká-
som szerint másnap — nagy esőben a kórházat megláto-
gattam, egy ref. beteg magyart lelki áldásban részesiték, 
s imakönyvet hagytam a kórház felügyelőjénél, melyet 
gondviselése alatt tartván, az olykor levő magyar betegek-
nek adjon át, hogy szenvedéseik és fájdalmaik közt legyen 
miből imádkozniok. 

Már csak tudvágyból is meg kell említenem, hogy a 
magyar prédikáción a porosz consul is jelen volt, s temp-
lom után nagyon udvariasan gratulált a prédikációért. Ga-
lacon sok magyar és hitünk felekezeti levén, megfordult 
eszemben, hogy ide is gondoskodni kellene egy magyar is-
kola állításáról. Csak volna mivel és miből, s ne volnánk 
oly szegények. De mit tehet az igyekezet, ha nincs anyagi 
erő, mely ha nehézségek leküzdésével is valósítani engedje 
a szellem akaratát. Talán megszánja Isten az elhagyatotta-
kat s megnyitja, vagy benn, vagy künn a szeretet forrását 
az epedésig szomjuhozóknak. Bár sokszor és keservesen 
csalódtam : én remélek. Most pedig azzal zárom be e le-
velemet, hogy Galacon mindeneket lehetőleg elvégezvén, 
nyugodt, bár fáradt kedélylyel ültem a hajóra, hogy a kit az 
élet habjai oly hiven kisérnek: menjen a habok között, a 
merre ragadja, merre Isten vezérli. 

Most Viddinben vagyok már félnap óta. Oh e hely oly 
sok keserűen szép emléket költött fel lelkemben. Egyko-
ron, ezelőtt 12 évvel s néhány hónappal itt állapodtak meg 

a kibujdosott honfiak; s a nem keresztyén török oltalma 
alá vette őket. — A magyar történelem kétségkívül nem 
hagyandja ki e szép vonást, ha ecsetelendi a mult dicső-
séget és keserűségeit. 

Itt hajnallik, csak harangszó kell már, 
A hivő nép imádkozásra vár ! 

Törökország. Viddin, nov. 17. 1861. 
C z e l d e r M á r t o n . 

Néhai „Glósius-Artner Karolina" asszony végrende-
lete 15. pontjában 6 gyámoltalan és „szűkölködő hazai ág, 
hitv. evang. lelkész," vagy gymnasiumi avagy felsőbb ta-
nítói „tanár" részére, „kik ebbeli hivataluknak többé meg-
felelni nem képesek," 60 és 100 p. frt. között fokozható,— 
ugy szinte „8 ág. evang. lelkész vagy gymnasium avagy 
feltanodai tanár özvegye" részére 30 és 50 p. frt. között 
fokozható évenkénti segélypénz, — végre „kül egyete-
mekre menő két ág. hitv. evang. hittani" jelölt részére, ki-
vált olyanoknak, kik tanárságra, avagy különösen ,mecha-
nikára és hydraulikára" készülnek, évenkénti 50 p. frtnyi 
segélypénz rendeltetvén az alulirt választmány által kiosz-
latni: az e részben folyamodni kivánók ezennel felhivatnak, 
hogy bizonyítványokkal támogatott kérvényeiket f. 1861. é. 
december 31-ig alulírotthoz címezve bérmentesen beküld-
jék. Lelkészek és tanárok illető esperesük és egyházi fel-
ügyelőjük vagy gondnokuk, nem különben egy orvostól 
kiállított bizonyítvány által —, papi özvegyek illető lelké-
szük és esperesük bizonyítványával, a tanári özvegyek pe-
dig szinte illető lelkészük és azon tanodának, hol a férj ta-
nárkodott, igazgatóságától kiállított bizonyitványnyal igazol-
ják föntirt minőségüket; — a hittanjelöltek szokott tano-
dai, egyetemi és egyházfelsöségi bizonyítványokkal. 

A Glósius-Artner alapítványt kezelő választmány 
Pesten, 1861. november 22-én tartott üléséből. 

H u n f a l v y P á l , választm. elnök, 
(lakása: Pest, szervitatér 7. sz.) *) 

H A L Á L O Z Á S . 

G y á s z h í r a s o p r o n i a l s ó á g . ev. e g y h á z m e -
g y é b ő l . 

Ha áll, hogy a közpályán futóknak sorsa hasonló a 
meggyújtott szövétnekhez, mely mig másoknak világit, ön-
magát emészti fel ; ez igazság seholsem annyira érvényes, 
mint épen a lelkész életében. Az igazak bár ragyognak mint 
a nap, s fénylenek mint a csillagsugározás, de sorsuk is 
hasonló ahhoz, hulló csillagokként eltűnnek ök is előlünk. 

Szomorú gyászos hirrel kell kezdenem ez egyház-
megyéből legelső levelemet is, de kötelességemnek isme-
rem — miután mindekkorig senki nem tette ezt — felmu-
tatni a gyászt, mely esperességünkre borult legközelebb. 
A sopronyi alsó ág. ev. egyházmegye esperese, ns. K i s s 

*) Kéretnek a többi lapok t. szerkesztői, ezen felhívásnak 
becses lapjukba való felvételére. 



Sámuel szilsárkányi lelkész oct. 16-án életének 65. évében 
meghalt, egekbe költözött. 

Az úrban boldogult jeles férfiú egy volt azok közül, 
kik a mult idők mély alapos tudományosságát áthozva a 
jelenbe, értéküket sohasem vesztik el, söt hasonlítanak azon 
drága nemes kövekhez, melyeknek becsét a mult évtizedek 
csak magasabbra emelik. Mint ifjú, hév kebellel lépett a 
költészet terére, mely időben a korszak lelkesei az űttörő 
kezdeményezés nehéz harcát vívták, — részint lapokban 
megjelent, részint kéziratban hátrahagyott munkái költőész-
rol s classicai miveltségről tesznek bizonyságot. Benső ba-
ráti viszonyban állt e század első negyedében élt irodalmi 
nevezetességekkel, kiktől számtalan s irodalmilag is érde-
kes leveleket hagyott hátra. Tudományos dolgozatai, me-
lyek a mult évtizedben megjelent „Prot. Egyh. és Isk. La-
pok" olvasói előtt nem ismeretlenek, — emelkedett lélek, 
alapos ismeret, szabadelvüség bizonyságai. 

Mint lelkész harminc éven túl közkedvességben mű-
ködött szilsárkányi gyülekezetében, hol példás apostoli 
élete, jeles egyházi beszédei által soká fenálló emléket 
emelt magának hallgatói nemes szivében. Mint esperes alig 
ült két évig ez egyházmegye kormányán, mely egész időt 
majdnem folytonos betegség közt töltvén át, elgyengülése 
megtörte tevékeny lelke szárnyait. 

A megboldogult ravatala fölött, mint utólagosan érte-
sülve vagyok, gyászbeszédet nt. Ka r s a y Sándor györme-
gyei esperes úr tartott, s mint a közvélemény nyilatko-
zik , méltót nevéhez, melyet mi mint egyik elsőrendű csil-
lagot tekintünk egyházkerületünk egéH; a jeles szónok ez-
által is tovább fűzte s gazdagította hírének koszorúját egy 
drágakövei. 

A gyászos koporsó mellett két szerető fia könnye 
hullt a veszteség nehéz fájdalmában, s leveretve állt a 
megboldogult életben levő atyja, a kilencven éven túl álló 
aggastyán, ki jeles fiának koporsója fölött igazán elmond-
hatá: „bár én haltam volna meg te helyetted. 

E sorok írójának s több lelkésztársainak fájdalmát a 
veszteségen kivül még neveli azon körülmény, hogy a ké-
sőn érkezett haláljelentés miatt a végtiszteleten meg nem 
jelenhettünk, mig más esperességbeli lelkésztestvéreink 
résztvevő megjelenésükkel emelték a gyászünnep nagysá-
gát, mi nem róvhattuk le fájdalom-adónkat. 

Mit adhatunk mi azon előharcosoknak, kik előttünk a 
közügyéi t, Isten országa terjesztésében fáradoztanak, mit 
adhatunk elesett jeleseink sirja fölé ? 

Hálán, elismerésen kivül semmit! 
Oh engedd meg dicsőült szellem, hadd tegyek itt sí-

rodra egy kegyeletkoszorút a fájó emlékezet cypruslomb-
jaiból, hadd állítsam sirod fölé legszebb oszlopul ez egy-
házmegye áldását. 

Nagy-Geresd, nov. 12-én 1861. 
T r s z t y e n s z k y G y u l a . 

Egy nemes lelkű férfiú, tisztelendő s tudós K i s s 
J ó z s e f , volt n.-igmándi evang. reform, lelkész ur el-

hunytát óhajtóm a protestáns közönséggel tudatni, ki is 
folyó hó 18-án tétetett örök nyugalomra. — A boldogultban 
méltán könyezŐ özvegye, a szerető férjet: gyermekei a 
gondos édes atyát, a gyülekezet apostoli buzgóságu lelki-
pásztorát , a nagytiszteletü tatai egyházmegye egyik egy-
házi tanácsbiráját, s jelenleg épen egyházmegyei számve-
vőségre aránylagos szavazattöbbség nyerése folytán — 
újraválasztás végett kijelölt egyik jeles tisztitársát si-
ratja. 0 minden szent és nemes ügynek fáradhatatlan 
bajnoka, kitűnő tudományu s mivelt lelkű férfiú volt. 
Lelkészi jeles készültségének tanúbizonysága az általa 
1857-ben közrebocsátott „ E g y h á z i b e s z é d e k", mik 
eléggé mutatják széplelkü egyházatyát. 

Szónokok voltak az elhunyt koporsója felett: a háznál 
nt. Horvát Sámuel mocsai, a templomban nt. Décsi Bálint 
ácsi, a sirnál t. Pali Lajos kocsi segédlelkész urak. — Ne-
kem nincs elég erőm bírálni, de ugy hiszem, a közvéle-
ményt tolmácsolom akkor, midőn nyilvánítom, hogy minde-
nik igen jeles volt, s igen sok nemes szivü barátnak sze-
meibe csalt könnyeket. 

Hogy mennyire szeretett és tisztelt egyéniség volt az 
elköltözött, azt fényesen bizonyítja azon nagyszerű és né-
pes temetés, mi a boldogult végtisztelete megadása végett 
gyűlt össze. 

Sietett mindenki leróvni hűlt hamvai iránt a tiszte-
letet. — Számos világi és egyházi urak és elöljárókon kí-
vül itt voltak főt. Nagy Mihály superintendens ur, tek. 
Sárközy József, a tatai egyházmegye segédgondnoka, és nt. 
László József esperes urak, kik mindannyian szent fájda-
lomtól ihletett kebellel álltak a koporsó körül. 

Kocs, november 20-án 1861. 
R ó z s a I s t v á n , népisk.-tanitó. 

S á r o s y G y u l a arcképe megrendelhető 
Vahot Imrénél 1 írtjával. A jövedelem egy része 
a költő síremlékére fordittatik. 

ADAKOZÁS. 
T. Jánossy K. űr, kit a t. c. közönség a vallásos nép-

könyvek kiadására tett szép alapítványa után ismer, mi meg 
olyannak tudjuk, ki mindenütt ott van, hol hazai vagy val-
lási ügyért áldozni kell, e napokban következő sorokkal 
köszönt be szerkesztőségünknél: 

Szerkesztő úr ! 
A mellékelt két darab husz frankos aranyat azon ké-

réssel küldöm, méltóztassék azt tiszt. Czelder Márton ű r -
höz eljuttatni, oly célból hogy abból szászkúti lelkész t. 
Márk Mózes urnák adassék tiz frank, tiz frank fordittassék 
a pitesti és ploesti egyházak részére az építésre, husz frank 
pedig tiszt. Czelder Márton urnák úti költségeire. 

Bajjon, nov. 20-án 1861. J á n o s s y K á r o l y . 

T. Busbak M. ur Losoncról beküldött : 
A t á l y a i kárvallottak részére 2 frt 25 kr. A n . -

dorogi kárvallottak számára 2 frt 25 kr. S z e r k. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Balla$i Mór. 
Pest, 1861. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem-ntca 2. sz.) 

Lapunk ez alkalommal tőlünk nem függő akadályok miatt késett el. S z e r k . 



SZERKESZTŐ- ES KIADO-
h i v a t a l : 

A lipót és szerb-utca szögletén földszint. 

ELOFIZETESI 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 Ur. 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. 

BUNSEN ES BAUR. 

YÍI. 
( V é g e ) . 

VII. J é z u s az ö s s z e k ö t t e t é s t a p a -
t r i a r c h á k n a k l e t t k i j e l e n t é s s e l , v a -
l a m i n t a t ö r v é n y és a p r ó f é t á k k a l 
n e m c s a k h o g y m e g n e m s z a k a s z t j a , 
h a n e m a z o k a t i n k á b b c s a k ő t e s z i ér t -
h e t ő k k é . 

Máté 5, 17, 18. Ne gondoljátok, hogy jöttem a tör-
vény és próféták eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, 
hanem inkább, hogy azt betöltsem. Mert bizony mondom 
nektek, hogy mig az ég és föld elmúlik, egy kis jóta vagy 
egy pontocska el nem múlik a törvényben, mignem ab-
ban mindenek beteljesittetnek. 

Luk. 24, 44, 45. Monda a tanitványoknak Jézus : szük-
ség beteljesedniük mindazoknak, melyek megirattattak a 
Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én fe-
lölem. És megnyilatkoztatá akkor az ö elméjüket, hogy 
értenék az Írásokat. 

Az isteninek a földön előhaladó kijelentésére 
vonatkozó örök végzet képezi a történelemnek 
benső' összefüggését. Mind tehát, a mi a törvény 
és prófétákban jelölve, sejtve, nyiltan hirdetve 
van, teljességét szükségkép vagy az Isten fiában, 
vagy a szellem országában találja, melyet az a 
földön alapitott és önkéntes maga odaengedése 
által a halálban bepecsételt. 

Ezen összeköttetésnek tehát az egyes és az 
emberiség benső élete közt soha nem szabad meg-
szakadnia: a hivők ne szakadjanak el a törté-
nelmi kijelentéstől, sem a pásztorok őket attól 
ne tiltsák. Az ó szövetségnek, mint a Krisztusig 
való történelmi kijelentésnek tekintélye mara-

dandó és minden időkre annyiban szabályozó, a 
mennyiben annak hagyományaiban az emberek-
nek az örökkévalóhoz való átalános viszonya van 
kimutatva. Az örökkévaló a keresztyénségnek 
előföltétele ; de jelenléte csak tökéletes személyi-
ség által elközöltetik. A hol e személyiség és az 
Isten országának sejtelme vagy előkészitése ta-
láltatik, ott prófétia van. — Valamint Krisztus 
és az Isten országa az ó szövetségi Isten kijelen-
tésének végcélja, ugy az uj szövetségben az azt 
alapitónak megjelenése az emberiségre nézve 
a kezdőpont és az Isten országa Kr, szelleme ál-
tal halad a keresztyén községben előre. Azon vi-
szonyhoz képest tehát, melyben az öröklőhez és 
az ő országához áll, lesz az egész irás maradan-
dólag szabályozó volta (canonicitása) meghatá-
rozandó. 

VIII. Az I s t e n t u d a t J é z u s n y i l a t -
k o z a t a i s z e r i n t , h a b á r l a p p a n g v a , de 
m i n d e n e s e t r e a t ö b b i n e m z e t e k b e n 
és v a l l á s o k b a n i s t a l á l t a t i k : az ü d v -
h i r d e t é s e l f o g a d á s á b a n a d v a v a n az 
e g y e s ü l é s l e h e t ő s é g e . 

Ján. 10, 16. Más juhaim is vannak nékem, melyok 
nem akolból valók : azokat is elő kell hoznom és az én sza-
vamat hallgatják és lészen egy akol, és egy pásztor. 

Efez. 2, 14 — 16, 19 — 22. Ö a mi békességünk, ki 
mindakettöt (zsidókat és pogányokat) egygyé tette, és a 
közbevetett válaszfalat lerontotta. Semmivé tévén az ő 
teste (szenvedése és halála) által az ellenkezést, a paran-
csolatokon és rendeléseken nyugvó törvényt, hogy ama 
kettőt önmagában uj emberré teremtené, békességet szerez-
vén. És hogy mindakettöt egy testben összebékéltetné 
Istennel a keresztfa által.... Azért immár nem vagytok j ö -
vevények és zsellérek, hanem a szenteknek polgártársai és 



Istennek cselédei. Kik fel vagytok épitve az apostolok és 
próféták alapján, melynek szegletköve a Jézus Krisztus, ki-
ben az egész alkotmány összefoglaltatva növekedik szent 
templomul az úrban. Melyen ti is velünk együtt fölépíttet-
tetek, hogy legyetek Isten hajléka a szent lélekben. 

Az emberi nem fejlődése a Jézusban először 
teljes tudatra jutott és a szentség által tökéletes-
ségre ment Istenneli egyesülés alapján kell és 
fog előhaladni: a zsidók és hellének, a hellének 
és barbarok közti válaszfalnak le kell dőlnie. De 
ebből önként következik az is, hogy a külsőnek 
tágulnia kell a benső előtt, s hogy minden embe-
reknek, mint Istenfiainak egymást testvérekül kell 
tekinteniük. Nem szabad az evangyéliomból uj 
törvényt állítani fel. Ez annyi volna, mint Krisz-
tust újból megfeszíteni. Ellenkezőleg, hogy a 
keresztyénség magasztos hivatását , melynél-
fogva világvallássá kell válnia , betölthesse, 
Istennek az emberben és az emberiségben való 
jelenlétének hite szükség, hogy mind eiősebbé, 
hatályosabbá és általánosabbá váljék. Ebből 
végre az következik, hogy az emberiség hala-
dása ahhoz mérendő, mennyiben ragaszkodik a 
szent irás szellemi álláspontjához, mennyiben 
őrizte meg tisztán hitét az örökkévaló, mint min-
den lét egyedüli szerzője, Krisztus, mint egye-
düli megváltój a, s a szellem, mint a megvilágítás 
és szentesítés kútfeje iránt. 

IX. U j I s t e n fia aszó l e g m a g a s b é r te lmé-
b e n nem fog m e g j e l e n n i : de k ö z v e t l e n 
J é z u s h a l á l a u t á n az Ő s z e l l e m e , m e l y 
az a t y á n a k és f i ú n a k s z e l l e m e , k i ö m -
l i k a k ö z s é g r e , m e l y a z ó t a I s t e n s z e l -
l e m é t m a g á b a n h o r d j a és t o v á b b ve-
z e t i . A s z e l l e m n e k e k i ö m l é s e a z e r n -
b e r i s é g b e n I s t e n m e g d i c s ő ü l é s é t a 
J é z u s b a n t e s z i f e l . S e m m i s i n c s a s z e l -
l e m b e n , mi a f i ú b a n t ö k é l e t e s s é g r e 
n e m m e n t , é s s e m m i s i n c s az e m b e r i -
s é g b e n , m i az e m b e r f i á b a n , a t ö k é l e -
t e s s z e m é l y i s é g b e n n e m t a l á l t a t o t t 
v o l n a . 

Ján. 16, 7, 8, 13, 14. Ha elmenéndek, elküldöm 
ama vigasztalót ti hozzátok ; Es mikor az eljövend, meg-
feddi e világot a bűnről, az igazságról és az Ítéletről. Mikor 
pedig eljö az igazságnak ama lelke, az elvezet titeket min-
den igazságra. Mert nem magától szól, hanem a melyeket 
hall, azokat szólja, és melyek következendők, azokat jelenti 

meg nektek. Az engemet dicsőíteni fog: „mert az enyim-
böl veszi, a mit nektek jelent. Mindenek, mik az atyáéi, 
enyimek; azért mondám, hogy az enyimből veszi, a mit 
nektek megjelent. 

A hivő emberiségbe oltott világteremtő is-
tenszellem a krisztushivő községben és annál 
maradand. A község tehát isteni jognál fogva 
mind világ végéiglen ugy áll, mint a ki Istent ke-
belében ápolja. Akármeddig tartson ezen fejlő-
dési sor, a népek történelmén végig vonuló 
isteni képezi Krisztustól fogva a nagy történelmi 
korszakot. A Krisztus születése előtti és utáni 
korszámítás jelve az istenország e világtörténelmi 
jelentőségének. A világtörténelem korszakai te-
hát, legmagasb szempontból tekintve, a köz-
ség korszakaival együvé esik. Minden egyéb 
csak episod, átmenet, eszköz. Krisztus szellemé-
nek községében soha meg nem szakadandó jelen-
léte e szerint azon egyetemet illeti, mely az 
atyának a fiúhoz és a szellemnek a községhez, 
valamint az Íráshoz, mint a történelmi bizony-
sághoz való viszonyát legtisztábban tartja fen. 
Csak az fog a szellem benső szabad bizonyságá-
nak a tudományban szabad tért engedni, és fogja 
a hitet a családok és népek haladó boldogságában és 
erkölcsiségében folytonos haladás által megóvni. 

X. A k ö z s é g , m i n t az i s t e n i s z e l -
l e m n e k l e g f e l s ő b b é r t e l e m b e n ho rdo-
z ó j a é.6 á p o l ó j a , s z a b a d , és s z e l l e m i 
d o l g o k b a n l e g f e l s ő b b b í r ó s á g . 

Máté. 18, 15—18. Ha pedig vétkezik te ellened a te 
atyádfia, menj el és dorgáld meg őtet csak te közölted és ö 
közötte; ha hallgat rád, megnyerted a le atyádfiát. Ha pe-
dig nem hallgat rád, végy magad mellé egyet vagy kettőt, 
hogy két vagy három tanúnak szájából állapittassék meg 
az egész ügy. Ha pedig azokra sem hallgat, mondd meg a 
gyülekezetnek; hogyha a gyülekezetnek sem fogadja 
szavát, legyen te elölted olyan, mint valamely pogány vagy 
harácsoló. Bizony mondom nektek: A miket megkötöztök 
e földön, mennyekben is kötözve lesznek; és valamiket 
megoldoztok e földön, oldozva lesznek mennyben is. 

A jog és igazság szerint bíráskodó község 
minden egyesnek felette áll: maga pedig azon 
személyes hiten nyugszik, mely az örökkévaló 
atyát fölismeri a fiúban és a szellem által a kettő-
vel való egyesülés után törekszik. Ebből követ-
kezik, hogy a község szabadsága a szellemi dol-
gokban az egyesek lelkiismereti szabadságát fölté-



telezi, s hogy a kettőt elnyomni nem lehet, a 
nélkül, hogy az atya, fin és szentlélek közti egy-
ség s az ezen alapuló emberi istentudat tényezői-
nek egysége meg ne zavartassák. Ez pedig lépés 
volna azon soha meg nem bocsátható káromlási 
bűnre, mintha a községben működő szellem a 
gonosznak és nem inkább Isten szelleme, mely a 
gonosz ellen megóv. 

XI. A k ö z s é g a s z e m é l y e s h i t e n á l l , 
s i g y i s t e n i f e n á l l á s a c s a k az e g y e s 
h i v e k , k e g y e s e k , K r i s z t u s k ö v e t e i n e k 
e r k ö l c s i i s t e n t u d a t á b a n g y ö k e r e z i k . 

Ján. 6, 37, 44, 45. A mit nekem ád az én Atyám, én 
hozzám jö, és azt, a ki én hozzám jö, semmiképen nem ve-
tem ki. . . Senki nem jöhet én hozzám, hanemha az Atya, 
a ki engem elbocsátott, vonandja azt: én pedig feltámasztom 
azt amaz utolsó napon. Meg vagyon irva a prófétáknál: Es 
lesznek mindnyájan Istentől tanítottak. A ki tehát az Atyá-
tól hallott és tanult, az én hozzám jö. 

A hívőnek tehát személyes viszonyba kell 
lépnie Istenhez, minden közbenjárás nélkül a fiú-
ban, ki ura és mestere. Senki sem „Atyja" és 
„Ura" a hitnek, hanemha Isten és a Krisztus. 
Következéskép minden igaz vallás személyes, és 
csak az a község az igazi, mely egyfelől a hitet a 
megváltóban, mint a szentesítés alapját mindenek 
fölébe helyezi és az örökkévalóba vetett hittel el-
választhatlan összeköttetésbe teszi magát, más-
felől pedig e hitet mint személyest veszi és mint 
a személyes erkölcsi felelősség öntudatos fölvé-
telét tekinti. Ennek ellentéte krisztusellenes: 
annak el kell vesznie és el fog veszni. 

XII. I s t e n o r s z á g a e g y e s t a g j a i n a k 
ö r ö k é l e t e t ö k é l e t e s s é g r e m e g y a tes-
t i h a l á l , m i n t az I s t e n n n e l v a l ó t e l j e s 
e g y e s ü l é s r e m e n e t e l á l t a l : m a g a I s -
t e n o r s z á g á n a k t ö k é l e t e s s é g r e m e n e -
t e l e t e h á t n e m l e h e t m á s , m i n t a f ö l -
d i n e k á t d i c s ő ü l é s e az i s t e n i b e . 

Ján. 14, 28. Hallátok, hogy én megmondám nektek : 
Elmegyek és megtérek hozzátok. Ha engemet szeretnétek, 
örülnétek, mikor azt mondám: Elmegyek az atyához: mert 
az atya nagyobb én nálamnál. 

Ján. 5, 24—30. Bizony, bizony mondom nektek : A 
ki az én beszédemet hallgatja, és hiszen annak, a ki enge-
met elbocsátott, örök élete vagyon, és a kárhozatra nem me-
gyen, hanem általment a halálból az életre. Bizony, bi-

zony mondom nektek; Eljö az óra, és már itt vagyon, mi-
kor a halottak hallják az Isten fiának szavát és a kik hall-
ak, élnek. Mert a mint az atyának vagyon élete ö magá-

ban, azon képen adta a fiúnak is, hogy legyen élete ö 
magában. Es az Ítéletre is adott neki méltóságot, mivel-
hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok azon : Mert eljő az 
óra, melyen mindenek, kik a koporsókban vannak, meghall-
ják az ö szavát. És kik jókat cselekedtek, kijönek az élet-
nek feltámadására; a kik pedig gonoszt cselekedtek, a kár-
hozatnak feltámadására. Nem cselekedhetem én magamtól 
semmit: A mint én hallom, ugy Ítélek, és az én Ítéletem 
igaz: mert nem keresem az én akaratomat, hanem az atyá-
nak akaratját, a ki engem elbocsátott. 

Innen következil, hogy Jézus minden képes 
beszédei a végső dolgokról az idézett mondatok 
félremagyarázhatlan szellemi értelme szerint ér-
tendők, és hogy különösen ama kifejezések, 
melyek az akkori, nem bibliai, nyelvszokásból 
vévék, a gondolatnak megközelítő jelölései akar-
nak lenni a zsidók számára. Igy pl. a Luk. 14, 
14. említett igazak feltámadása, mely az akkori zsi-
dók hite szerint az általános feltámadást megelő-
zendő vala és azért elsőnek mondatott. Szintigy Jé-
zus szavai a gonosztevohez Luk. 23, 43 (Ma velem 
leszeszaparadicsomban).Paradicsomnakaz akkori 
zsidóknál mondatott földalatt képzelt tartózko-
dási helye az igazaknak, hol Ábrahám, Izsák és 
Jakab is vannak. Ellentétét képezte a Grehenna, 
vagy a gonoszok alvilága. — Ha oly kifejezése-
ket isteni kijelentés gyanánt akarnánk venni, 
akkor az örökkévaló kijelentését keresnők olyas-
ban, mi sem Jézus öntudatával nem egyező, sem 
a zsidó kijelentés bibliai könyveiben támasza nem 
találtatik. Megfordítva az által a pharisausok 
bibliautáni theologiáját, s a néphitet Jézus és a 
biblia fölébe helyeznők. E szerint oly kifejezé-
sek, mint „a test feltámadása" ,,elsŐ és második 
feltámadás" és több ilyféle Jézus benső istentu-
datát nem foglalják ugy magukban, hogy azokat 
ama világosan kifejezett mondatainak fölébe he-
lyezhetnők, vagy azokkal csak egy vonalra he-
lyeznők. Az alapgondolat és igy a megértés kul-
csa, félremagyarázhatlanul kifejezve találtatik a 
János evangyelium ötödik és nyolcadik fejezeté-
ben: egyedül az igaznak, a bensőleg hívőnek van 
meg itt ama lelki béke, melyet mindnyájan ke-
resnek és a halál után isteni élet, melyet a halál 
félbe nem szakithat. Mert a kifejezés: „nem me-

* 



gyen a kárhozatra (Ján. 5. 24.)£i egyértelmű azon 
másikkal: soha halált nem lát (Ján. 8, 51). A 
nem igazultnak keresztül kell mennie a kárho-
zaton és a halálon és nem látja az Istent. Az 
örök üdvösség Jézus tanitása szerinti, de nem az 
örök kárhozat. 

Jézus e világnézetéből végre az is követ-
kezik, hogy a történelem igazi haladása, minden 
természetinek folytonos istenülése és az úgyne-
vezett lelkinek és világinak elválasztása folyó, 
azaz folytonosan egymásba átolvadó. Az igazi 
keresztyénségnek a természetit mindig nagyobb 
körökben kell magába fölvennie és valamint a 
teremtésben a látható Kosmos megdicsőül az em-
berben, ugy a keresztyénség ismét megdicsőítsen 
minden természetit az emberiségben. 

JEGYZET AZ EGYHÁZI TISZTÚJÍTÁS KÉRDÉSÉHEZ. 

Feltűnik előttem : Miért lehetnek az egyházi tisztújí-
tás ellenei olyannyira ,,not nothing"-ok, hogy lelkiisme-
retesen tudják ignorálni, mi az ágostai evangélikusoknál 
bevégzett tény, — hogy a 3 éves tisztújítás még eddig min-
dig az egyház javára gyakorlatban van? 

E megjegyezést az ügy több oldalróli felderítése vé-
gett szükségesnek tartottam. 

J u h á s z F e r e n c , m. p., 
peslmegyei ev. ágostai hitv. föesperes. 

R É G I S É G . 

A c s e p e l i h e l v é t h i t v a l l á s ú e g y h á z l e v é l -
t á r á b ó l , az e r e d e t i o k m á n y h i v e n l e m á -

s o l v a . Nro 249. 

Tekintetes Ágens urunk! Fájdalmas szívvel kéntele-
nittetiink az urat sérelmes ügyünkrül tudósítani: hogy 
tudniillik ennek előtte öt esztendőkkel Tettes N. Somogy 
Vármegye helységünkben Religiónknak szabad exercitium-
jától tilalmazott és Templomunknak kulcsát repetálta, de 
mink 1746 esztendőben 28-ik Januar véghezvitt Inquísi-
tióval öregh pápista emberekkel megbizonyítottuk, hogy 
helységünkben nem csak fönálló templom, de vallásunkon 
Prédikátor és mester is mindenkor volt. — Melyre nézve 
akkor a Tettes ns Vármegye békét hagyott: hanem ezen 
folyó 1751-ik esztendő Február hava 15-ik napján Marcza-
liban tartott Generális gyűlés alkalmatosságával oda citál-
tatott Prédikátorunk és két eskütt embereink előtt, a mint 
mondatott, királyi parancsolatot olvastak és embereink 
előtt ugy magyaráztak, hogy mivel a Templomunk Pesti 
Commissio után épült, és azon ezelőtt két esztendővel ujitást 
tettünk, — király parancsolatjábul templomunknak el köll 
rontatni. Jóllehet pedigh ott lévő embereink a Jézus Krisz-

tus kínszenvedésére is kérték a N. Vármegyét, hogy ezt ne 
cselekedné, mégh is V. biró Szathmáry ur és nemes Várme-
gyénknek Főhadnagya Perneszy Antal u r ; Mélt, veszprémi 
püspök és földes urunk eö excellentiája Tiszttartójával 
együt Karádi, Baári, Ácsai, Koppányi, Andocsi pápista hely-
ségek mintegy 400 lakosit fölszedvén, őket részszerint fej-
székkel fölfegyverkeztetvén, más nap úgymint 16-ik Febr. 
minekelőtte még embereink a gyülésrül haza érkeztenek 
volna, Templomunknak neki állottak, töbül levágottak és 
töbül levágván nagy kárunkra, szivünk bánattyára fölfor-
dították. Holott pedig Tekintetes Ágens urunk a mint föly-
lyebb is jelenténk Csepeli helységünkben nem csak 1681-
dik esztendőben, de megh annakelötte 1646-dik esztendő-
ben és azulta is mind templomunk mind prédikátorunk s 
mind mesterünk volt, és midőn hajdani templomunkat Ku-
rucz háborúban a Ráczok fölégették, annak helyére a most 
levágott templomunkat Mélt: Volkra Veszprémi püspök és 
akkori földes urunk nógatásábul minden ellenmondás nél-
kül mégh Pesti Commissio előtt építettük, és igy a mi Cse-
peli Templomunk nem Pesti Commissio után való. A mi il-
leti fönt jelentett Templomunkon tett ujittásunkat, az ugy 
esett, hogy majd három esztendeje a mikor két plébános 
bizonyos dolog végett helységünkben megfordult, azok 
Templomunknak romladozásra való hajlandóságát szemlél-
vén, intették körülöttök akkor megfordult embereinket, 
hogy a templomot igazítanák megh, másként pálczát é r -
demlenek. Erre nézve mink is fölindulván mintegy 15 vagy 
is 16 karót az templom falába, több elrothat karók mellé 
földbe leástunk, és azokat két szeggel a meghgyöngült ka-
rókhoz szegeztük s az allyát sárral becsapkottuk és föl— 
lyebb is a honnét a sár lehullott egy kevéssé megsárzot-
tuk. De azért gyenge értelmünk szerint ugy tartyuk hogy 
nem vétettünk. Minthogy pedigh falunkban négy ház jobb-
ágynál pápista több nálunk nincsen, mink pedigh ötven 
háznál is többen vagyunk, más az hogy nemes Somogy 
Vármegyében már egynehány esztendöktül fogva sok temp-
lomokat foglaltak el, ha tovább is ugy foly dolgunk, félő 
hogy töb töb sérelmünk ne érkezzék : azért kérjük aláza-
tosan Tekintetes Ágens urunkat, méltóztassék dolgunkat 
szivére venni és sérelmes ügyünket Felséges Asszonyunk 
eleibe alázatos Instántzia által terjeszteni s orvoslását hat-
hatósan kimunkálódni. Melyért az Isten is böv áldással 
megháldani az urat fogja, mink is szives fáradozásairul el 
nem feledkezünk álhotatosan maradván Tekintetes Ágens 
urunknak, — 1751. 20-ik may — alázatos szolgai Csepe-
len tettes Somogy Vgyében levő helységhben lakozó H. C. 
levő lakosok közönségessen. 

ISKOLAÜGY. 

ORBAI EV. REF. EGYHÁZMEGYEI TANÍTÓI 
ÉRTEKEZLET. 

Páva, nov. 26-án 1861. Nt. szerkesztő ur ! Folyó évi 
november 20-án tartatott meg az orbai e.-megye idei első 



tanilói értekezlete P á k é b a n. Szerencséltette értekez-
letünket nt. esperes Csiszér Mihály ur személyesen, ki is 
küldöttségi meghívás után megjelenvén, felszólította érte-
kezleti elnök és director urat az értekezlet megnyitására, 
Mire elnök ur egy alkalomszerű kis beszédben érintette a 
növelés történelmi vázát, nemzetünk e téreni törekvését, a 
tanítói értekezletek célját és a tanítói fontos hivatást; 
melynek eltalált hatását a reá következett é l j e n z é s és 
azon határozat, hogy szóról szóra jegyzőkönyvbe Írassék 
kétségenkivülivé tette. 

Ezután szólott nt. esperes ur a tanitókarhoz, mely 
inkább komoly atyai intést tartalmazott a kötelesség tel-
jesítéséről, az értekezletek szorgalmas látogatásáról, a fej-
lődött tudomány szellemében alkalmazott növelés és tanítás 
bámulatos hódításáról, a tanitók ehez kellető alkalmazko-
dásáról, melyre a hanyagok még elöljárói szigorral is kö-
telezendők. 

Következett a tanítási modor némely részleteinek 
megvitatása, gyakorlati sikerrel illustrálva. 

Yéo-ül elhatároztatott, miszerint ezután a tanítás me-O t 
z ej érői szabadon választolt tárgyakról értekezések lesznek 
készítendők, felolvasandók és tárgyalandók. 

T a n i t ó é r t e k e z l e t i m e g n y i t ó b e s z é d . 
Tisztelt tanítói kar! 

Van szerencsém a tanitóértekezletet, — mint e célra 
kinevezett elnök megnyitni. Üdvözlöm, szívem teljes örö-
mével üdvözlöm a t. tanitóikart, nehéz de gyönyörűséges és 
üdvöt árasztó pályáján. Üdvözlöm önöket uraim! azon 
őszinte biztosítással, hogy én nem csupán elnökük, hanem 
egyszersmind barátjuk, egymással szeretettel kezet szorító 
barátjok akarok lenni. 

Önök nem csupán tanitók, hanem növelők, és sokkal 
inkább ezek, mint amazok. A tanítás jobbadán az értelem-
hez szól: inig a növelés az ember egész erkölcsi termé-
szetét magában foglalja, s a kettőnek együtti párhuzamos 
fejlesztése a néptanítók felséges hivatása. Századok óta fá-
radozik az értelmiség ezen hivatás mentül célszerűbb meg-
oldásában, és részleteinek mentül humanusabb, nemesebb 
természetünkkel mentül összehangzóbb kivitelében, — és 
mégis, korunknak is maradt és fog maradni az ezutáni 
embernyomoknak is elég tennivalójuk. 

A patriarkhai időkben a föltétlen hit, a spártai res-
puplikában a türelmetlen állameszélyesség, Rómában a fel-
áldozó hódítási szellem adott irányt a népnövelésnek, — 
mig a világ megváltója a népnövelés alapvonalait határo-
zottan kimutatta, mely az é s z f e j l e s z t é s , e r k ö l c s i 
n e m e s e d é s , I s t e n a k a r a t j a t e l j e s í t é s e . 

Ha nézzük a 12 éves Jézust a nagy nemzeti tem-
plomban, ha vizsgáljuk gyermekekröli messiási nyilatkoza-
tait, ha a názáreti nagy bölcs tudományának szellemében 
némileg avatottak vagyunk : lehetetlen a fenérintett alapvo-
nalakat fel nem ismernünk. És véli valaki, hogy a két világ 
legdöntőbb ^tekintélye által akkép kimutatóit alapelveken 
már szabadon épült fel Istenországa, vagy a népnövelés 
nagy hazája ! Épült volna biz az, ha az önző embervilág még 

jó darabig mysticus eljárásával a világosság tanát sötét bör-
tönbe nem zárja. Azonban idő folytával a sötétben is né-
mely kiválóbb éles látásúak megtudván különböztetni a 
világosságot, oly hatalmas rázkódást idéztek elő, hogy az 
értelem és hit-erkölcsi élet börtönei összeomloltak, és a 
népnövelés vissza lön az Isten-ember alapigazságaira 
állítva, vagy legalább ezen alapokoni fejlödhetése útjából az 
áthághatlan chinai fal elhárítva. Igy fejlődött aztán, még 
mindig nagyobb kisebb akadályokkal küzdve, a népnöve-
lés. És a közelmúltban már látunk Pestalozzikat, többé ke-
vésbbé hírneves népnövelési vezéreket, kik éltük feladatául 
tűzték, a növelés fejlesztése által az emberiséget saját ren-
deltetése, a földi és mennyei boldogság élvezésére elvezé-
relni. 

Es tisztelt tanítói kar! hazánk, édes magyar hazánk 
maradt volna-e a kor nagyszerű eszméje által érintetle-
nül ? A magyar és ezzel édes egy székely elem, a világ 
nemzeteinek történelmi miveltségében mindig nevezetes 
tényező volt. Ha mindig elöl nem járhatott i s , engedni 
kénytelenülvén az ellenséges viszonyok hatalmának: de 
utolsó se volt, — és hiszem Istenemet, hogy nem is fog 
lenni soha. Nemzetünknek észvilága, erkölcsi nagysága, 
vallásos emelkedettsége, ujabb időben azon nagybecsű mél-
tánylat és kitüntetés, melylyel a világ minden nagy, mivelt 
és hatalmas nemzeteinél találkozik : mind ez, merem állitani, 
nagyrészt a néjnxövelés becses eredménye; mind ez annak 
bizonysága, hogy Etele és Árpád nemzete az elöhaladott 
népnövelés színvonalának nem áll mögötte. 

Ha visszapillantunk nemzetünk ős-régi népéletébe, 
mikor még Jézus tana nála egészen ismeretlen mennyiség 
vala, sok más nemzet akkor is magasabb szellemi életet 
bizonyított, a mennyiben vallási tekintetben nem a min-
dennapi közönséges, többnyire az erkölcsi érzést durván 
sértő, sőt pelengérre tevő bálványoknak hódolt, — hanem 
magasabban emelkedett, a napot, a világosság forrását 
imádta, a világosság keresésére vitte ekkor is szellemének 
magasabb röpte, mintegy átmeneti jelzéséül korunk azon 
nagy igazságának, miszerint lelki világosság nélkül vala-
mely nemzet megszűnt nemzet lenni, — mennyivel inkább 
nem maradhatott el korunkban a népnövelési versenytéren 
a mivelt és polgárisult nemzetek áldást árasztó törekvé-
seitől. 

Sokfélék az e téreni törekvések. Ezeknek kétségkívül 
egyik legnevezetesebbike a t a n í t ó i é r t e k e z l e t e k . 
A tanítói értekezleteknek célja : a kölcsönös eszmecsere, 
olvasmány, tapasztalás egymássali közlése, próba és ér te-
kezlettartások által egymást felvilágosítva, az evangyé-
liomban kijelölt alapokon a népnövelés ügyét előmozdítani ; 
annak egyes részeibe a tudomány és tapasztalás által iga-
zolt elemeket beoltani, és ezek által a gyermeket jó keresz-
tyénné, munkás családtaggá, hasznos polgárrá, hon és tör-
vényes alkotmányért élni halni kész honfiakká idomítani. 

Ezen értekezleteket a tapasztalás nagyon életrevalók-
nak bizonyította, s méltán is, mert ha mi magunk értekezünk, 
tanulunk : haszonnal, népboldogitólag csak ugy taníthatunk. 
Tanitó, ki nem akar kölcsönös értekezés alapján, vagy 



fcármi máskép tanulni: nem érdemes a tanitói tisztes és 
szép nevezetre. Az ilyen inkább napszámosnak mint taní-
tónak van születve; az ilyennél a tanitás puszta kenyér-
kereséssé aljasul le annélkül, hogy háladatos tudna érette 
lenni. Azonban ilyen tán nincs is , közöttünk legalább aka-
rom hinni, hogy egyetlen egy sincs. Isten is őrizzen a 
gonosz és rest szolgától, ki a reábízott talentomokat elássa 
vagy roszul sáfárkodik azokkal ! 

Tudtommal már 3-ik éve, hogy orbai egyházme-
gyénkben a tanitói értekezletek életbe vannak lépve. Né-
hányszor én is voltam szerencsés résztvenni bennök, épen 
azért bizton vélem állithatni, hogy egyházmegyénk fejlődő 
nemzedékének csak hasznát, csak előmenetelét eszközöl-
ték. Oh de a haszon nem annyira a jelen mint a jövendőé. 
Majd ha a mostani növendéksereg Isten akaratja szerint a 
felnőttek helyét elfoglalandja, csak akkor lehetséges az uj 
ég és uj föld, melyben lakozik az igazság, ismeret, vallá-
sos szent érzelem, erény és világi boldogság. 

Tisztelt tanitói kar ! Tudom én, hogy önök világsze-
rint nincsenek kellőleg jutalmazva. Avvagy ki tudná meg-
jutalmazni a napot, hogy a gyönge növények millióit táp-
lálja, élteti, erősíti, gyümölcsözésre érleli, — megjutalma-
zódik ez maga magában, midőn a melegebb évszakokban le-
pillantva a szép mindenségre, látja, hogy minden éled, vi-
rul sugarainak érintésére. Ilyformán vannak önök uraim ! 
Ha képzetekben előre látják növendékeikben a szerencsés 
családtagot, a boldog házastársat, a vallásos közönséget, a 
viruló gazdaságokat, a szép és boldog vidéket, a földön 
Istennek országát, és tudják, hogy mind ez nagyrészben 
önök buzgalma által történt: mondják meg uraim! hol van 
oly jutalom, mely egy ilyenkori gyönyörérzettel, lelki élde-
lettel felérne ?! 

Hogy pedig ezen még most szép álomkép valósuljon: 
lássunk munkához, lássunk növendékeink fejlesztéséhez. 
Az e célravezető tanitói értekezleteket látogassuk kitartó 
szorgalommal, mert itt a mulasztás bün, mondhatom, szent-
lélek elleni bün, — mert nemcsak önmagunk, hanem nö-
vendékeink szelleme ellen vétkezünk, elmulasztván az esz-
közöket tanulhatni és taníthatni. 

Bocsánat önöktől uraim ! kissé hosszas megnyitó é r -
tekezletemért ! Isten segedelme legyen velünk és munká-
inkkal. Legyen anyaszentegyházunkkal és ennek buzgó vi-
lági valamint egyházi tagjaival. Legyen az ismeretszomjas 
fejlődő növendékekkel 1 F i n t a I s t v á n , 

pávai pap. 

N.-SZALONTAI EGYHÁZM. TANÍTÓI KARÁNAK 
ÉRTEKEZLETE. , 

Mult october hó 31-én Sarkadon tartatott meg a 
nagy-szalontai egyházvidék tanitói karának évenként tar-
tatni szokott értekezlete, egyházmegyénk esperese, n. t. 
Osváth Imre sarkadi lelkész űr elnöklete alatt. 

A szokott előzmények után n. t. elnök űr felhivá a 
jelenlevőket, hogy kiki, ha ezen alkalomra készitett volna a 

nevelés körébe vágó értekezést, — azt olvassa fel: de fel-
szólítására néma hallgatás lön a válasz; mi annál megle-
pőbb volt, mivel ez még egy értekezlet alkalmával sem tör-
tént. Azonban véleményem szerint e hallgatásnak oka most 
sem a nevelés iránti meghűlésben, vagy a nevelés sáfárai-
nak szakavatatlanságában, hanem — ki a néptanitóikar 
közérzületét ismeri és benne osztozik mint én, bátran ki-
mondhatja hogy — a legközelebb kijött „Népiskolai rend-
t a r t á s i a k a néptanító testét és lelkét s apáitól öröklött 
szabadságvágyérzetét egyaránt ölő szigora felett keletke-
zett kedvetlenségben, mint az örökös rólunk és nélkü-
lünki rendelkezés szörnyeteg szüleményében keresendő. 

E véleményem helyességét igazolni látszik az emlí-
tett „Népiskolai rendtartás"nak, a hallgatást megszakasztó 
felolvastatása folytán keletkezett értekezleti jegyzőkönyv 
tartalma i s , — mit azonban terjedelmes volta miatt itt nem 
közölhetek. 

Egyházmegyénkben tanitói gyámintézet is létezik 
négy év óta, melyet a régebben fenálló lelkészitől külön, 
s más személyek által kezeltetik. E gyámintézet érdekében 
tartatni szokott közgyűlés is, mint máskor, ugy most is 
az értekezlettel összkapcsolatban tartatott meg. Mely gyű-
lés főteendoje vala, az intézeti tisztviselöségnek az alap-
szabályok értelmében három évre történendő újra vá-
lasztása. 

Ez meg is történt a következő eredménynyel: 
Tiszteletbeli elnök lett közfelkiáltás utján borosjenöi 

T i s z a L a j o s ur ö nagysága mint az intézet egyik fö-
gyámolitója s alapitója. 

Elnökül pedig t. B o r Á r o n sarkadi fötanitó és se-
gédlelkész. 

Alelnökül H a j d ú F e r e n c okányi — 
Bizottmányi tagokul: Kerekgyártó Mihály geszti-, 

Miklósi Sándor, szalontai-, Somogyi József aradi-, Szabó 
József, n.-zeréndi. 

Pénztárnokul Balog István n.-zeréndi tanitó. 
Jegyzőül pedig közlő választatott el. 
Az értekezlet és vele összkapcsolatban tartott gyám-

intézeti gyűlés, — ugy mint kezdetett, — vallásos és nem-
zeti énekekkel lön befejezve. 

A gyámintézeti uj tisztviselöség névsorát azok ked-
veért tartottam szükségesnek közzé tenni, kik magokat in-
tézetünk állal akár most, akár jövőben érdekelteknek tart-
ják, s annak tisztviselŐségével magokat érintkezésbe tenni 
óhajtanák. 

Sarkad, nov. 30-án 1861. N a g y L a j o s , 
sarkadi ref. tanitó. 

A MISKOLCI HELV. HITV. FÖGYMNASIUM TANULÓI-
NAK LÉTSZÁMA. 

185%-dík tanévben tett 225, a megelőző tanévit ha-
ladta 34-el. 

l859 /6 0-dik tanévi létszám fölment 24.4 s igy növe-
kedés volt 19. 



186°/, tanévi létszám tett 256, növekedett 12-vel 
186% tanévi létszám következőleg áll: 
Gymnasiumi I-sö osztály 86 

?? 11—dik „ 48 
)•> V III-dik „ 38 

IV-dik „ 36 
•)} 

V-dik „ 31 
Vl-dik „ 26 

y> VlI-dik „ 18 
it VlII-dik „ 19 

Összesen 302 
és igy e folyó tanévi létszám az előbbit haladja 46-tal. 

A gymnasiumot megelőzi egy három osztályú, három 
rendes tanárral ellátott elemi főiskola, mely fegyelmi és 
igazgatási tekintetben a gymnasiummal szoros kapcsolatban 
áll, ezen három osztályú elemi fiiskola növendékeinek lét-
száma az első tanév felében tesz 176, mely szám a gymna-
siumbelivel együtt 478. 

Miskolc, dec. 1-én 1861. 
P á s z t o r D á n i e l , 

igazgató. 
j e g y z e t : Az elemi 1-sö osztály növendékei a tanév má-

sodik felében még mindig szaporodnak, ugy hogy az 
évi rendes létszám fölmegy 200-ra. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

G y ő r i t ö r t é n e l m i é s r é g é s z e t i f ü z e t e k . S i -
m o r J á n o s győri püspök ö méltósága kegyes pártolása 
mellett kiadják R á t h K á r o l y és tdr. R ó m e r F l ó r i s 
magyar akad. tagok. I., II. és III. füzet. Győr, 1861. 8r. 

288. 1. 
Az ,,Uj magyar rauzeum" megszűntével a fenncim-

zett füzetek lehetnek hajdanunk történeti és régészeti bú-
váraira nézve azon ohajtott közlöny, mely által nemcsak 
kimeritö, és igy hosszabb munkálataikat, hanem apróbb, de 
azért egy vagy más tekintetben fontos cikkeiket, enyészet-
től méltán megóvandó adataikat közölhetik a nagy közön-
séggel. Köszönet tehát a győri egyházmegye mltgos fő-
papjának, hogy e szakközlönyt védszárnyai alá venni ke-
gyeskedett, mi e vállalat tartóssága mellett annálinkább 
kezeskedik, mert férfiak állnak szerkesztökíil annak élén, 
a kik bebizonyították már kellő jártasságukat a választott 
téren s ha nem is voltak volna ez oldalról kedvezően isme-
retesek hazaszerte, a jelen három füzet már eléggé tanu-
silaná szakképzettségűket. 

Történet és régészet levén e füzetek kitűzött tárgyai, 
a t ö r t é n e t i szakot e cikkek képviselik : 

S e b e s i Ferencnek két budai követségét ismerteti 
Ráth Károly. Az egyiket 1655-ben II. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem alatt, a másikat 1658-ban Rédey Ferenc 
szintén erdélyi fejedelem alatt végezte. Az amarról irt 
cikk a Magyar Tud. Akad. 1861. apr. 8-iki ülésében olvasta-

tott fel. A követség tárgyain fölül adva van 193. 1. Sebesi 
rövid életrajza, 205. 1. pedig munkái felöl értesülünk, ezt 
olvasva: „Irataiból kitűnik, hogy három munkát és egy 
gyűjteményt hagyott hátra. Az elsőt konstantinápolyi kapi-
kihasága alatt irta s mint maga saját naplójában emliti, 
mindent feljegyzett egy hosszú könyvben, a mit Stambul-
ban látott, hallott, eljárását és az ünnepélyességeket. — 
Második munkáját egy veres tábláju könyvecskébe irá s 
mely az 1655-ik év őszén Potoczki Szaniszló lengyel föur 
és Károly Gusztáv svéd kiráyhoz tett követségének bő uti-
vázlatát foglalta magában. Ez szinte lappang vagy elve-
szett. — En eddig még csak második munkájának töredé-
keit, magán- és uti naplóját, a budai basák, a tatár khán és 
kozák hetmannáli követi tárgyalásait, továbbá II. Rákóczy 
György, Rédey Ferenc, Barcsay Ákos és Kemény János er-
délyi fejedelmek, a kozák hetman és Potoczki lengyel fő-
úrnak 36. darab eredeti fontos, Erdély s igy hazánk törté-
netébe mélyen bevágó, okmányokból álló gyűjteményét fe-
deztem föl. Ezekből az 1655-ik év april s május havában 
viselt budai követségét volt szerencsém jelenleg tárgyalni, 
a többi részt kevés kivétellel először Kazinczy Gábor tisz-
telt barátom- és tagtársammal együtt fogjuk e füzetekben 
a közönség elé terjeszteni." Mennyi érdekes adattal bö-
viilend e szerint hazai történelmünk ! 

Nemzeti büszkeségünk, Mátyás világhírű könyvtárá-
ból egy, szüzhártyára irt codexet, mely a győri káptalan 
könyvtárában őriztetik, ir le Rómer, mely B l o n d u s F o-
r o l i v i e n s i s R o m a e i n s t a u r a t a e három könyvét 
tartalmazza. E munka, miként Blondusnak rövid életrajzá-
ból látjuk, többször adatott már ki sajtó utján, de azért be-
cses ereklye maradand e kézirat mindenha. 

Az „Asszonyfai okmánytár" 1235-től 1592-ig Asz-
szonyfára, györinegyei helységre vonatkozó 63 okmányt 
hoz, néhányat kivonatilag, a nagyobb részt egész terjede-
lemben. Sok szól közöttök az asszonyfai szőlőkről, melyek 
1357-ben már léteztek. 

A „Céhbeli szabályok" rovat a pozsonyi takácsok 
1552-iki, a győri borbélyok 1593-iki s ugyancsak győri 
egyesült paizs- és nyeregyártó, varga, fegyvertisztitó 
(Schwertfeger) és lakatgyártó céh 1602-iki szabályait 
hozta. A pozsonyi takácsokéi és győri borbélyokéi magya-
rul irvák. A borbélyokéi közt megkapta figyelmemet az, 
hogy a ki mesterpróbát akart tenni, egyebek közt c i -
b a k f l a s t r o m o t kelle csinálnia. E cibakflastrom, nevé-
ből következtetve, nem honi találmány-e ? 

„Nemes Komornyik István holmijának összeírása," 
melyet 1597-ben a győri káptalan végeztetett, nemcsak 
magyar voltáért, hanem más tekintetekből is annyira é r -
dekes, hogy jónak véltem azt mostani irmodorunkban e lap 
utján is közleni: „Egy kis vasas ládában az minemű marhák 
vannak: egy kis zöld iskatulában egy arany függő, arany-
láncával együtt, melyen a négy szegleten négy vörös gra-
nátszem vagyon az közepiben egy öreg vörös kö, az füg-
gőnek alsórészén három gyöngyszem függ : ismeg egy 
simplex aranylánc vagyon; más kis zöld iskatulában negy-
venhat simplex ezüstkapocs, két aranya.... ezüst gomb, hét 



sorú ezüstgomb, aranyozott egy kis üstlánc tizenöt szem 
vagyon benne. Item egy gyűrűs iskatula, melyben tizenhat 
gyürü vagyon, mindenik arany: kettei saphir, harmadik 
gamavol, negyedik gyürü, kiben két hegyes gyémánt és 
egy lapos rubint vagyon, ötödik kiben két smaragd és egy 
rubin vagyon, hatodik abban homályos saphir van, hetedik 
kiben két rubin és egy gyémánt van, nyolcadik, kiben he-
gyes gyémánt van, kilencedikben türkis vagyon, tizedik ki-
ben csak rubint és gyémánt van, tizenegyedik kiben criso-
lith vagyon, tizenkettedik gyürü békakö van benne: tizen-
harmadik és tizennegyedik mindenikben sárga kö vagyon, 
tizenötödik és tizenhatodik gyűrűk szegletes gránát van 
mind a kettőben, item egy iskatulában egy ezüst gömbö-
lyű korda, más lapos üst korda, egy lánc ez két darabba, 
két darab majcra való üst, egy ezüst villa, kinek az közepi 
kristály, item egy kis láda kivül üveggel borított, egy ezüst 
hancsár fejér csont az nyele aranyozott zománcos két tür-
kis és három üveg vagyon belefoglalva : egy régi módra 
való inajc öt üst boglárral aranyozott lánc nélkül; más régi 
módra csinált majc kilenc boglárral, vörös bársony az alja; 
egy gyönge majc tizenöt aranyozott boglárral, fekete bár-
sony az alja ; egy darab fekete bársony, tizenegy boglár-
ral ; egy kis ludmony evő üe* Kalán. Tizenöt ezüst kalán, 
két üst pohár e e r b c n j á r ó , az kisebbiknek aranyozott az 
p á r t á z a t j a ; egy régi módra csinált aranyozott üst kupa fö-
delestül ; egy kelyhmódra csinált ezüst aranyozott pohár 
födelestül, egy üst aranyozott pohár födél; egy kis üst 
kanna, egy előkötőre való virágos hím, egy szakadozott 
fátyol; egy öreg vasas szekrényben az minemű marhák 
vannak, egy kis láda level, tizenegy táska level, hét savós 
abrosz, három vékony vászonlepedö, n j ; két himes vánkos-
héj, egy varratlan vászonabrosz, hat savós kezkenö, egy 
vörös atlasz aranyvirágu paplan, egy fekete bársonyszok-
nya vont aranynyal prémezett: egy szederjes öreg virágú 
kamuka suba, nyesttel béllett és vont aranynyal prémezett: 
egy vörös skarlát mente zöld bagaziával béllett, egy feszes 
gránát mente, egy bokor géintoll tokostul, egy üst bon-
csiok, egy üstös szablya, egy üstös hegyes tör, tót országi 
vas; egy üstös szekerce, egy üst gomb, egy iskátulában." 

A „Klempai ájtatos alapítványok" után talán eddig is-
meretlen magyar költész van napfényre hozva nyéki Weö-
reös Mátyásban, kinek öt „Boldogságos szüzhezi énekei" 
vannak itt adva „Flores RP. F. Lodoici Granatensis 1588." 
cimü könyv végéről. Magáról a szerzőről azt olvassuk, 
hogy Parochus de Göcs et cruciger Soproniensis (1626) ; 
Hungarus majoris Cancell. Hung. Locarius (1602.), Cruci-
ger Sopron, et Canonicus Jaurin. (1617.), Vicarius Jauri-
nensis et Praeposilus S. Salvatoris de Pápocz címekkel for-
dul elö. Figyelemébresztésül ide irom a közlő, Rómer, sza-
vait: „Vájjon a fennidézett versek Írójában nem tisztelhe-
tünk-e egy uj, eddig ismeretlen egyházi költőt, határozzák 
a magyar irodalom története búvárai/ ' 

„Őskori levelek" cim alatt rovat van nyitva, melyben 
királyok, fejedelmek, érsekek, nádorok, püspökök, nagyok, 
nemesek és tábornokok leveleit fogják közrebocsátani. 
Eddig már is 23 levél van közzétéve II. Ferdinánd-, gr. 

Nádasdy Pál-, Rákóczy Zsigmond-, Pázmán Péter-, Szé-
chenyi György kalocsai érsek-, győri káptalan-, I. Lipót 
királytól részint latinul, részint magyarul. Bennünket pro-
testánsokat közelebbről is érdekel Széchenyi Györgynek 
14. sz. a. közlött levele, melyben nagy örömmel irja meg 
Csepelényi Ferenc györmegyei alispánnak ujságképen a 
protestáns, különösen a sopronyi, sz. györgyi, modori, ba-
zini templomok elfoglalását. Ugyanannak 16. sz. a. közlött 
levele tanúja annak, hogy őseink már 1675-ben kívánták 
szabályozni a Dunát. 

„Keszö 1592-ben/ ' Ezen ma már elpusztult várról itt 
úrbéri adatok vannak közölve, melyek közt érdekes péld., 
hogy Kun Márton egy telkes jobbágynak 8 ökre volt és 
három lova. A hol ennyi marhát tarthatott egy telkes job-
bágy, ott nem lehetett rosz dolga az alattvalónak. Szintén 
1592-ből úrbéri adatokat kapunk „GyŐr-Sziget"-röI is. 

Ráth okmányokból összeállítva a „mosonyi alispá-
nök u -a t , kik a XIII. században nagy szerepet játszottak 
hazánk történetében, I. Károly után pedig annyira letűnnek, 
hogy egy kétesen kivül a XVIII. századig egyetlen egyre 
sem bukkanunk, szintén okmányok alapján közleni kezdi a 
„posonmegyei regestákat az árpádházi királyok korából." 

„Időjárási följegyzések a XVII. századból" közölve 
Véghelyi Dezsőtől, 1614-ben Írástudók közt is divatoztál 
tanúsítja azon véleménynek, hogy minő Lucza napjától ka-
rácsonyig az idöjárat, olyan lesz az egyes napoknak sor-
szám szerint megfelelő hónapokban az egész év alatt is. 4 
felöl is értesít e közlemény rövid előszava, hogy e följegy-
zések a magyar nemzeti muzeum kézirattárában 170 ef. 
fol. Hung. jegy alatt II. András arany bullája XVII. század-
beli magyar fordításának véglapján találtatnak. 

Rómer az emberi ész szomorú eltévelyedésének, a 
„boszorkányperekének hazánkban mutatja fel több per-
okmánynyal nyomait s köztök van Komárom városa jegy-
zőkönyvéből egy 1589-ki s ez eddig a legrégiebb, melyet 
e tárgyra vonatkozólag felmutathatunk. 

„A magyar királyok hadjáratai és utazásai" Ráthlól, 
lenyomata a t. szerzőnek ugyanazon cim alatt legközelebb 
megjelent s e lap 47-dik számában bemutatott munkája 
kezdetének. 

A r é g é s z e t i osztályba sorozom a következő 
cikkeket, melyek Véghelyi Dezsőnek kivitelével, Rómer-
nek, mert mind az ő tollából folyt, fennen hirdetik e szak-
ban jártasságát: 

,,A német-jáhondorfi szentségmutató" kőnyomattal. E 
szentségmutató maga nemében a győri egyházi területen 
valamint legnagyobb, ugy régiségére nézve talán legidősb 
kincs ; filigranmü s több szakíró habozás nélküli bevallása 
szerint a filigranmü hazánkban különösen nagy tökélyre 
emelkedett és nálunk sokkal tovább is divott, mint egye-
bütt. Weiss Károly a „Mittheilungen der k. k. Central-
Commission stb." 1861. II. füzetében 46. 1. szintén vallja, 
hogy ezen pompás művészetet és pedig a kiállításban több-
nyire és főleg csak magyarhoni egyházi kincseken találta. 

„Bánfalvi Barius Péter temetési zászlója," magyar 
nemzeti muzeumnak kincsei közt, Véghelyi Dezső által is-



mertetve s ama borsodmegyei kihalt családból néhány-
adattal megtoldva. 

Rómertől veszszük még az oroszvári románszaku tem-
plom, a bánhidai románkoru oldalajtó, a tarjáni románkoru 
köfaragvány, honi ös faragványaink egyik jelesebb példá-
nya és a győri föegyház ismertetéseit. 

Minden füzetben „Egyveleg" cim alatt vannak 
apróbb, ugy történeti, mint régészeti költemények, melyek 
több érdekes adatot tartalmaznak. Igy cimeik szerint van-
nak „Orvosi rendeletek," közölve ily cimü könyvből 
„Liber de proprietatibus rerum Bartholomei Anglici Ordinis 
Minorum. . . . Impressus Argentine Anno domini p. d. v ." 
Ebben sok orvosi rendelet áll, melyek nagyobb része tisz-
tán latin, mások magyar műszavakkal tarkázvák, néhánya 
pedig egészen magyar nyelven Íratott. Van továbbá az 
„Egyveleg" közt „Krónika-töredék" 1438-tól 1514-ig ; 
„Római emlékek," melyek alkalmából tanuljuk, hogy ha-
zánkban is Velencze körül, Budán és Szönyön találtattak 
napimádásra vonatkozó oltárok. — ,,A pannonhalmi régi-
ségtáru-ban őriztetik egy kancsó fehér agyagból, sárga 
virágból álló ékitménynyel és ónfödéllel; ezen látni Tököli 
képét és következő fölírást: 

Vivát liberum religionis exercitium, 
Vivát libertás, vivát Emericus 

Tököli Dux Protestantium, Vivát 
Cassa Eperjes 

Ilona asszony szerelmes. 
Vinum bibunt Hajdones 
ceteri Labanci fontes. 

Petrus Torkos 1680. 
cui simb (olum) P. D. E. P. 

Pro Deo et patria 1678. 

Ugy szintén vannak az „Egyveleg" közt „Árjegyzé-
kek," köztök egy, 1686-ban Bécsben kelt magyarul írva; 
„Telekesifélék a XVII. század végéről ;" „Hunyadi Mátyás 
királyunk mellképe Boroszlóban;" „Mutatvány a versekben 
irt német evangéliumokból" és „Hunyadi Mátyás mise-
ruhája." 

Világosan mutatják mindezek e füzetnek méltány-
landó törekvését. Vajha sokáig szolgálhatnák történeti és 
régészeti irodalmunkat! G—y. 

Egész halmazzal állnak előttünk az ismertetésre méltó 
müvek: részint tudományos folyóiratok vagy nevelési köz-
lönyök, részint iskolai tan- és kézikönyvek, — s a mi leg-
vigasztalóbb a dologban, mind oly müvek, melyek mind 
édes hazánk nyelvén, magyarul és eredetileg szerkesztve 
és irva, saját házunktól teltek ki, s melyek mint a magyar 
prot. tan-és nevelés ügy szerény, de hü munkásai buzgal-
mának és hivatottságának gyümölcsei, mind a legközelebbi 
egy pár év alatt jelentek meg. Örvendeztető tanúság ez 
egyfelől arra nézve: hogy mi szűkölködés nélkül meg tu-
dunk élni saját emberségünkből is, — hogy nem csak 
rendezni tudjuk egyházi és iskolai ügyeinket, hanem mind-

azon szellemi és anyagi eszközöket is elő birjuk teremteni, 
melyek a helyes és célszerű neveléshez tartoznak, csak 
tér és alkalom legyen reá ; mig másfelöl hangos cáfolat 
azon rágalom ellen is, mely ránk akarta fogni, hogy: Ma-
gyarországon nemcsak hogy a jó és eredeti magyar kézi-
könyvek hiányzanak, de még tanításra képes férfiak sincse-
nek elég számmal. 

E tanúságot olvasóink előtt is minél kétségtelenebbé 
teendők, de mert a szentírás mondásaként: „a gyertyát 
nem azért gyújtják meg, hogy véka alá rejtsék" —, tehát 
hogy az iskolák elöljárói tudhassák, mik vannak s milye-
nekből választhatnak saját szükségeikre, — szándokunk 
ezennel a közelebb megjelent fontosabb és figyelemre-
méltóbb ama művekről rövid ismertetéseket közleni. Ily 
célból veszszük elő a következőket: 
I. MAGYAR FELADATOK a n é m e t n y e l v g y a k o r -
l á s á r a . S z e r k e s z t e t t e B a l l a g i K á r o l y , t a -
n á r . M á s o d i k ú j b ó l r e n d e z e t t s j a v í t o t t k i -
a d á s . K i a d j a O s z t e r l a m m K á r o l y , 1862. Á r a 
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Ki hazánkban s illetőleg hazánk magyar tanintézeteiben 
a német nyelv tanításával foglalkozik bizonyosan ismerendi 
a szerzőt, kinek itt müvéről s magának a műnek is legálább 
első kiadását, melyről mint újra rendezett és javított kia-
dásról szóllani akarunk. 

Hogy Ballagi Károly jeles német nyelvtanár, arról 
kezeskedik nemcsak azon fényes siker, melyet * német 
nyelv gyakorlati tanítása által tanítványainál évenként fel-
mutatott, hanem Német Grammatikája is, mely már — ha 
jól emlékszünk — ötödik kiadásban forog a közönség ke-
zében. Ezekből önként kellene már most következnie, hogy 
e Magyar Feladatok stb. cimü kézikönyv is méltó szerzője 
nevéhez, s épen olyan jó, mint a Német Grammatika. Elis-
merjük, hogy e következtetés nem volna épen helytelen, 
de valljuk meg, eléggé helyes sem : a fencimzett kézikönyv 
már nem olyan jó, mint a német grammatika, s nem külö-
nösen annyira, hogy hiányait csak nagy szigorúsággal le-
hetne vagy kellene kimutatnunk. 

Oly kézikönyv szüksége, mint a fentebbié is, ha azt 
akarjuk, — pedig lehetőleg akarnunk kell, — hogy a nö-
vendék a német nyelvet ne csak értse, hanem azon egykor 
beszéljen és irjon is, elvitázhatlan, — s csak köszönettel és 
elismeréssel tartozunk szerzőnek, hogy egy olyannak elö-
állitásáról gondoskodott. Nem lehet nem méltányolnunk 
azon indokokat is, melyekkel ugyanő könyve előszavában 
annak jogosultságát igazolja, s egészen vele tartunk, midőn 
állítja: „ha valaki azt hiszi, miszerint arra, hogy a tanuló 
magyarból németre fordítson, a magyar olvasókönyv is 
elégséges, nagyon csalatkozik. Mert: minél jobb a magyar 
olvasókönyv — már pedig óhajtandó, hogy jó legyen — 
annál kevésbbé alkalmas az arra, hogy a magyarajku ifjú 
által németre fordittassék. Ez nyelvünknek a némettől me-
rőben elütő sajátságaiból magyarázható. — Szükséges, 
hogy egy fordítási könyvben olyan darabok legyenek, 
melyek a lefordításra nyelvtanitási szempontból épen leg-
alkalmasabbak : továbbá, hogy a magyaros kifejezéseknek 
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megfelelő német kifejezéseket kimutassuk és megmagya-
rázzuk,— mindezt csak egy e célra szerkesztett műben 
és mü által lehet elérni." 

Mint előre kifejeztük, egészen egyetértünk szerzővel 
az idézett szavakban kijelentett igazságokra és elvekre 
nézve; de bocsásson meg, ha állítani merjük, hogy azok-
ban még nincs minden kifejezve, a minek egy jó fordítási 
könyv szerkesztésében az embert vezérelni kell, — s igy 
azon kellékeknek sem elég téve, amelyeknek egy ily könyv 
megfelelni tartozik. 

A mi ez állításunkat illeti, hiányzik, csekély nézetünk 
szerint, a fentebbi elvekből: a fordítási könyvben, to-
vábbá a darabok megválasztására snézve bizonyos foko-
zatot kell tartani, ugy hogy a könnyebb után a nehezebb 
következzék s ezenkívül az egészet t a n m ó d s z e r í i l e g 
rendezni, azaz oly módon, hogy minden darab vagy sza-
kasz egy-egy nyelvtani vagy szókötési szabály gyakorlati 
alkalmazásaul és igy elsajátithalásaul szolgáljon, mint a mint 
azt a latin nyelv gyakorlására nézve"— ha jól emlékszünk 
— Döringben láttuk és tanultuk. — Lehet, hogy szerző 
szándékosan mellőzte emez általunk pótlékul az övéihez 
csatolt elvet, mint feleslegest, — megemlíteni, a mit onnan 
is gyaníthatunk, mert annak első felét, hogy tudniillik foko-
zatosság legyen az egyes darabokban, szem előtt tartotta 
és lehetőleg valósította is, — de már a'másik oldalát, a 
tanmódszert, se meg nem említette, se nem valósította, — 
pedig, véleményünk szerint, ez volna s ennek kellene a 
könyv legelső és legkitűnőbb tulajdonának lenni. Jelesül 
jó volna, ha annak legalább egy negyedrésze könnyebb és 
egyszerűbb mondatokból alkotott darabokat tartalmazna a 
grammaticai szabályok ismétlése végett, hogy igy aztán 
az alsóbb osztályok is használhatnák, s csak azután követ-
keznének oly részek, melyek fordithatására már nemcsak 
a nyelvtan elemei, hanem a német szókötés és szórendezés 
nehezebb szabályainak tudása is megkívántatik, a mit csak 
felsőbb osztályoktól várhatunk; aztán meg, ha e tanmód-
szer az emiitettük módon az egész könyvön végig húzód-
nék, a tanítókra nézve is megkönnyítené annak használa-
tát, — mert tudnunk kell, hogy kivált vidéki kisebb tanin-
tézeteinkben a német nyelv tanítói — s ez minden kiseb-
bítés nélkül legyen mondva — nem mind olyanok, hogy 
bármely darabot magok is azonnal könnyeden, biztosan és 
szabatosan fordítsanak, ha nem tudják, hogy ez meg ez a 
darab ez vagy ama nyelvtani vagy mondattani szabály al-
kalmazása gyanánt áll előttük, hanem egyszerre minde-
nikre. 

Azonban mi méltányosak is ' akarunk lenni. A mely 
hiányokat megjelöltünk, egyáltalában nem olyanok és arra-
valók, hogy lerontsák a mü becsét; mi lehető legjobbat 
óhajtunk s várunk a szerzőtől, e szerint alkalmaztuk igé-
nyeinket is. Legjobbat nem kaptunk, de a mit nyújtott, 
elég jó arra nézve, hogy addig is, mig az mind több javí-
táson mehet át, minden ügyes tanitó haszonnal és sikerrel 
használhassa. Mindenesetre érdeme a szerzőnek, hogy 
mint úttörőd, legelső kivánt szükségünkön segíteni, — s 
hogy szándéka a legjobb/mutatja az, hogy a jelen máso-

dik kiadás valóban tetemes rendezésen és javításon ment 
át ; azért is, mert a darabok elrendezésében helyesebb fo-
kozat látszik, mint az első kiadásban, — de azért is, mert 
az egyes cikkek alatt több német szó és magyarázat van, 
mint eddig. 

Ily őszinte jóakarat és buzgó igyekezet megérdemlik 
méltánylásunkat s azt is, hogy a mü minél nagyobb elter-
jedést nyerjen, a mire méltó is, — de meg azért is, mert 
szerzőnek csak is igy leend lehetséges, hogy egy ujabb 
kiadás alkalmával még tökéletesebbel szolgálhasson. Se-
gélje az Isten ! K e r e k e s J. 

BELFÖLD. 

EGER, nov. 17. 1861. — N. t. Édes Albert alsó-bor-
sodi esperes úrral, s ugyancsak hivatalos felszólítása foly-
tán Egerben, az ott újonnan alakult reform, leány-egyház 
mibenlétéröli tudomás- s annak rendezése végett megje-
lenvén, lelkünk komoly és örvendeztető megindulás érzel-
meivel tölt vala meg. — Ott, hol minden lépten megannyi 
történeti nyomok, annyi föláldozás, annyi remény és küz-
delem tárulnak a gondolkozó utas elé : nem lehet megille-
tődés nélkül nem járdalni. — Ott, hol ezelőtt három szá-
zaddal (1560—1562) a hitéletnek oly hatalmas nyilatko-
zata, az e g r i c o n f e s s i ó t létre hozá ; hol egy Zoltai, 
Kátai s Magócsi prot. főurak, — Castrensis, Hellopaeus s 
Praxi református prédikátorok szelleme máig is oly érthe-
tőleg, oly biztatólag szól a hivő maradék szivéhez: szinte 
lehetetlen komoly megindulás nélkül nem időzni. *) Midőn 

„Midőn Y e r a n t z v. W r a n c s i c s Antal a konstan-
tinápolyi követséget L Ferdinánd tetszése szerint be-
végezte volna : azért ő 1557. egri püspökké lététett; 
melyben minekutána a pápától is megerősíttetett volna, 
az ö felettébb való buzgóságától viseltetvén, az egri 
evangelicusokat, és még azokat is, kik az ö megyéjé-
ben laktak, el akarta nyomni, — mint ez az egri káp-
talan nagy prépostjához 1560. Dec. 1. napján küldött 
leveléből világos. Melyet látván az egri várban levő 
minden lovas és gyalog katonaság, kiknek ekkor Zol-
t a i István és K á t a i Ferenc voltak kapitányaik, és 
minden egri polgárok, és az egész egri völgyben lakó 
nemesek ; megesküdtek, akármint erőszakoskodjon is a 
püspök, de vallásokat el nem hagyják, és magokat, a 
vallást illető dolgokban, az ö püspöki botja alá hajtani 
nem engedik. — Ezt megértvén Y e r a n t z püspök, 
ugy irta le az egri katonaságot, polgárságot, és az 
egri völgyi nemességet s köznépet, mintha ők a Fel-
ség ellen esküdtek volna össze. Minekokáért a kirá-
lyi Felség c o m m i s s a r i u s o k a t küldött a gya-
núba ejtett egriekre, kik a dolgot szorosan megvizs-
gálnák stb." Lásd. T ó t h F e r . p r o t . e k k l é z s i á k 
h i s t ó r i á j a . I. darab. 357—363. lapokon. 

F. M.— 



pedig az itt, imaházzá alakított kisded hajlékban egybe-
gyűlt buzgó prot. hivek előtt Édes Albert esperes űr Je -
remiásnak ama bánatos igéit hangoztatá: „nincsen szőlő a 
szőlőtökén, sem fige a figefán, a levele is elhullott; — el-
múlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi meg nem szaba-
dultunk !" (Jerem. VIII, 13. 20) s midőn az Úrnak szent 
vacsoráját kiosztá: megtelének a szemek könyekkel, a sziv 
fájó érzelemmel, s az elme elborult gondolatokkal!.. és 
ugy tetszék, mintha 300 év csak aludott volna, mintha 
Castrensis Lőrincnek rettenthetlen bátorságú szava, vag*y 
Szikszai Hellopaeus Bálint egervölgyi utolsó seniornak 
méz-ízű beszéde hangozott volna. 

Valóban nem csekély időköz ! egyik esperestől a má-
sikig 300 é v ! . , s a mennyei aranyfonal mégsem szakadott 
meg ; fcntartá azt csodásan a kegyes Isten ! . . . s — midőn 
azzal ez idő szerint az egri prot. híveket a hitben és sze-
retetben együvé láncolá, — Édes Albert esperes ott fogá 
föl, hol három századdal ezelőtt Hellopaeus kezéből kie-
sett az. 

És ez bizonyára örvendeztető ! . . de még sokkal ör-
vendeztetöbb azon tény, miszerint az egri jelen prot. hí-
vek, mintha nem is ennek a hideg és anyagi századnak 
gyermekei volnának. A vallásos indulat, a buzgóság ez 
újjászületett kisded egyházban, párosulva az áldozatkész-
séggel csaknem hihetlen ; s ez utóbbinak nyilvánításában 
magok a római katholikusok szinte testvéri szeretettel osz-
toznak, mit eléggé bizonyít az, hogy tornyocskájukat és ha-
rangukat katholikus keresztyén épitteté s önteté. 

Az eddigi alapítványokból és segély-gyüjternényezés-
böl, évenkint biztosan bejövendő jövedelem 200 o. é. frtot 
teszen. Leginkább kitíinteté magát az adakozásban, Monos-
bélen lakó főgondnokuk Z s o l d o s Irnre úr, ki — jelenlé-
tünkben — 1100 o. é. frtot alapitványozott. Nemkülönben 
az algondnok V a s v á r i Károly helybeli ügyvéd úr is, ki 
saját udvarán, egy különálló épületet, ideiglenes i m a h á -
z u l ajánlott; s ki még eddig az egri reform, leányegyház 
megalapítása , kül- és belügyei rendezése körül tdő. 
P r á g a i Lajos makiári lelkész úrral kezet fogva leg-
több fáradatlanságot tanúsított, legtöbb érdemeket szerzett. 

Ott létünkben az egri hívek általános óhajtása leg-
inkább a körül forgott: „vajha annyi évi jövedelmük le-
hetne, hogy egyházukba egy kiképzett s hitbuzgó k á p-

« 1 á n t nyerhetnének ; ki, midőn nekiek az Isten igéjét hir-
detné, egyszersmind gyermekeik nevelésére is vállalkoz-
nék ! u . . S ha biztos kilátásaink a már megígért és be-
várandó jelentékeny alapítványok felöl megvalósulnak: ez 
óhajtásuk már a jövő tavaszon is teljesülésbe mehet. Mit is 
a kegyelemnek Istene adjon meg e buzgó híveknek ! 

• j ' F i l e p M i h á l y , 
geleji reform, lelkipásztor. 

JÁSZKISÉR. 1861. *) Nt. szerkesztő u r ! E reltene-

*) E cikk még a nyár folytán Íratott, de kezemhez csak 
most jutott. Tartalma azonban megérdemli, hogy, ha 
későn is, világot lásson. S z e r k . 

tes időben, midőn protestáns egyházunk látkörén egy fel-
hő konok makacssággal s ijesztöleg áll, szórva mennyköveit 
az esperesi látogatás pártolói s roszalói ellen: jól esik 
lelkemnek, habár csak parányi teriméjü tiszta égre is mu-
tatnom, hol szent vallásunk jövő nagyságának hajnala rózsa-
színben ég. E tiszta égen a vallásos buzgóság műveleteit 
olvashatni nálunk; ugyanis 1860-ról kezdve a mai napig 
a kiséri reformált egyháznak nagylelküleg ajándékoztak: 

Cz. Balog Sándor földmivelö 40 frt. Hajdú Pál 50 frt. 
Kárólyi János 20 frt. Varga András volt tanitó 38 frt. Kecs-
kés utódok 40 frt. A helybeli lakatoscéh 50 frt. Egy név-
telen 5 frt. T. Nagy Therézia urnö,—jász kapitány t. Mocsy 
Ferenc ur kegyes neje 50 frt. Ugyanő az ur szent asz-
talához két nagybecsű terítőt, egyiket drága brüsseli csip-
kékkel díszitettet, másikat egy negyedévi munkájába 
került saját kezeivel művészileg hímzettet. Ugyancsak ő 
mult húsvét ünnepére egy 42 latot nyomó, filigrán munká-
val ékített ezüst, kelyhet. Szentpéteri Pál egyházi elöljáró, 
a napokban egyetlen jó reményű fia elhalása gyászos al-
kalmából az egyháznak örökösen 25 frt váltságu földet 
minden haszonvételeivel s járulékaival együtt; ugy szin-
tén egy négykapás szőlőt. 

Mind ezek tények, kiemelésre, örökítésre méltók ; s 
miután én azok sorába tartozom, kik ez esperesi látogatást 
pártolják, söt ex ofFo meg is várják, - jelesen részemről 
csak azért is, hogy legalább évenként egyszer hozzám 
hasonló paptársam idők, munka s bajok áltat meg-
szentelt arcvonásait láthassam, mely szerencsétől, ha a 
canonica visitatio eltöröltetik, végkép el kell esnem, 
Ovidként lakván a világ, azaz a dunamelléki egyházkerület 
leges legvégén:—tisztelettel fölkérem n.tiszteletedet, hogy 
bár az itt fölmutatott nagylelkű adományok épen nem az 
esperesi látogatás eredményei, de az eddig mégis fönállott, 
sok részben hasznos , és szokás ugy mint törvények által 
szentesitett egyházlátogatást becses lapjaiban tovább is 
védeni, integritásában fentartani, már csak azért is mél-
tóztassék, hogy a most nevezett s azokhoz jövendőben ha-
sonlóknak mutatkozandó kegyeletes egyének az egyház-
megye törvényes feje, az esperes által ismertessenek, kie-
meltessenek, megáldattassanak ! 

Hosszú boldog élet e földön s égi üdv a sírontúl a 
Jézusi vallás igaz tisztelőinek ! 

S z i l á g y i A n t a l , m. k., 
jászkiséri reform, pap. 

T A R O A. 

H Á L A N Y I L A T K O Z AT. 

A felső zempléni ref. egyházmegyebeli magyarizsépi 
egyházra nézve e f. 1861-diki évet öröm és bánat tartja 
fen emlékezetben. Öröm vidította fel kedélyünket, midőn 
a több éven keresztül bérlett iskolaház tetemes kiadásaitól 

* 



ez ÓY kezdetén egy derék fundus s azon levő iskolaháznak 
alkalmas épület megvétele által megszabadított a jó Isten, 
egyszersmind megsegített a lelkész használatára egy 14 
öles gazdasági épület felépítésében is. De fájdalom! ez 
örömre hirtelen következett a bánat, mert május hó 10-én 
leégett húsz lakház s két templom között a mienknek is csak 
égbe meredező kormos falai maradtak meg egyedül. Egy-
házunk a vétel és építkezés miatt utolsó fillérig ki levén 
merülve, mi több, a tűzvész által károsult családok fele r é -
szét tevén egyházi közönségünknek, lehet képzelni a kínos 
helyzetet, melyet ily szerencsétlen körülmény idéz elő 
vallásos érzületünkre. Azonban ,,az isteni kegyelem nem 
hagyja el a benne bizókat, azoknak könyörgésöket meg-
hallgatja és őket a nyomorúságból kiszabadítja." A zsol-
tárok könyve szerzőjének e biztató Ígérete rajtunk csak-
hamar teljesült, mert egy nyugtalan éj elmultával azonnal 
megjelent egyházunk legnagyobb jóltevöjének K o m á -
r o m y J ó z s e f alispán urnák neje, született B á r c a y 
K l e m e n t i n a ö nagysága, igénytelen lakomba, vigasz-
taló szavai között felhív egy hozzá intézendő kérelmi 
gyüjtöiv fogalmazására, melylyel barátnéit megkereshesse, 
egyszersmind Ígéretet tön: az izzó tűzben elmálott köböl 
volt Urasztala helyett újnak készítése felöl. Majd özv. 
K é p e s S á m u e l n ö szül. I z s é p y J u l i á n a asszony 
szószék csináltatására, C s e l e y J á n o s n ö szül. F r i c s 
I r m a ö nagysága segédkéz nyújtására önként ajánl-
koznak. Ezen derék nők a tűzön hatalmaskodó angyalai 
valának az urnák, kikhez kell soroznom a feddhetlen jellemű 
s egyháza javáért fáradságát s áldozatát soha nem kímélő, 
köztiszteletben álló Izsépy Antal főgondnok urat is. Ezek 
s más választottak által csodadolgokat mívelt a szívekben 
lelkekben az Ur; igen, mert szent háza már cserépzsindely 
alatt, belszerkezete pedig a kor Ízlését kielégítő eszkö-
zökkel ellátva levén, az eltávozott Isten dicsősége visszaszáll 
annak kebelébe, és mi mint Isten választottai az ö dicsősé-
ges kegyelmességének dicséretére felvihetjük s megadhat-
juk hálaáldozalunkat. 

A mi segitö jóltevöink e nagybecsű lapban közlendő 
névsora között találsz nyájas olvasó különféle ker. feleke-
zetű, söt Mózes hitet valló nevekre is, szolgáljon ez annak 
bizonyságául: hogy e hon fiainak s leányinak kebelében az 
egymás iránti testvéri szeretet meleg érzelmét hasztalan tö-
rekszenek elleneink hűtő lehelletükkel meghidegenitni, 
lángra gyulád az, mihelyt hallja a vészkörnyezett segély 
utáni kiáltását s nem engedi a csapás duló hatalmának ál-
dozatául esni. 

Őszintén be kell vallanunk kegyes jóltevöink, mikép 
nélkületek templomunk tűzvész barnította falai sok éven 
keresztül le nem vethette volna búsító gyászát, melynek 
beismerése mély hálára kötelez bennünket irányotokban. 
Áldozatkészségtökkel egyszersmind nemzeti nyelvünknek 
is e vidék egyik vádbástyáját segítvén romjaiból kiemelni, 
egyházam s nemzetem nevében köszönöm testvéri hajla-
matok zálogát. Isten előtt legyen kedves életetök s áldása 
kisérje lépteiteket!!! 

Fogadja egyházam hálás köszönetét az első magyar 

általános biztosító társaság is, mely a 600 uj frtot, melynek 
erejéig volt templomunk biztosítva, azonnal kegyes vol 
kezünkhöz szolgáltatni. 

A TÜZ ÁLTAL KÁROSULT MAGYARIZSÉPI REF. EGY-
HÁZ TEMPLOMÁRA ADOMÁNYOZOTT PÉNZ EGYÉNEN-

KÉNTI KIMUTATÁSA. 

Adakozók nevei: Mándy István 10 frt. Dudás Lajos 
1 frt. id. és if. Albert Pál 2 frt. Péter Mihály 1 frt. Csizma-
dia József 1 frt. G y ű j t ő D i ó s z e g h y J á n o s 5 frt. 
Robitsek Károly 2 frt. Fodor István 1 frt. Szakátsi József 
1 frt. K. K. 1 frt. Stépán József 1 frt. Oláh Dani 1 frt. So-
mogyi István 1 frt. Képes Ferenc 1 frt. Frenkel József 50 
kr. Vörös 1 frt. Szelényi 1 frt. Matolay Etele 1 frt. Karosat 
Endre 5 frt. Golmicz János 1 frt. Nyeviczky József 5 frt . 
Nyeviczky Boldizsár 1 frt. Teich 1 frt. Egy zsidó 1 frt. 
Schön Leo 50 kr. Venberger 1 frt. V. B. 1 frt. Veisz 1 frt. 
Bajusz 2 frt. Reich Hermann 5 fr,. Schön Isidor 1 frt. Koll-
mann 30 kr. Bermann 40 kr. Fridliber 40 kr. Schön Sig-
mond 40 kr. Egy névtelen 50 kr. Zinner H. 1 frt. Reich 
Dávid 1 frt. Schön Vilmos 20 kr. Cserépy Károly 1 frt. 
Burger Jónás 1 frt. Kerekes János 2 frt. G y ű j t ő Z s a r -
n a y L a j o s s u p. 4 frt. Hegedűs László 1 frt. Finkey Pál 
1 frt. Erdélyi Ján. 1 frt. Soltész Ferenc 1 frt. Heisler 1 frt. 
A. J. 1 frt. Bakó Dániel 1 frt. Apály János 1 frt. Csorna 
Mihály 1 frt. Finkey József 1 frt. Zsindely 1 frt. Antalfi 
János 1 frt. Molnár István 2 frt. Kálniczky Benedek 1 frt. 
Pálkövi Antal 1 frt. Szeremley Gábor 1 frt. Zsiday 1 frt. 
Csengeri 30 kr. Láczay Károly 1 frt. Láczay Dániel 1 frt. 
Dr. Lengyel 1 frt. Szent-léleki Geiza 5 frt. Csizmadia Jó-
zsef 1 frt. Hardicsai egyház 3 frt. G y ű j t ő M o l n á r 
I s t v á n 10 frt. Nóvák Antal 5 frt. Koináromy István 10 
frt. Viczmándy Viktor és Stepán Mihály 5 frt. Dercsényi 
Kálmán 5 frt. Dókus József 1 frt. Somossy Imre 1 frt. Vla-
dár Kristóf 2 frt. Matavovszky 2 frt. Füzesséry Gyula 2 frt. 
Orosz Sándor 1 frt. Matyasovszky 1 frt. Major Istváu 1 frt. 
Prámer Lojzi 1 frt. Szölényi József 5 frt. Bessenyey Já-
nos 3 frt. G y ű j t ő S z e n t i v á n y i E d e 3 frt. Vereb 
János 1 frt. Gazda András 1 frt. Herskovits 20 kr. Vaskó 
János 20 kr. Lendaczky Mihály 50 kr. Simko György 20 
kr. Bugyi 10 kr. Vincze Mihály és András 20 kr. Simko 
András 10 kr. Herskovits Isák 14 kr. Závoczky 10 kr. 
Béres 20 kr. Vaskó 10 kr. Begala 10 kr. Urbán Ferenc 1 
frt. Szentiványi Szilárd 1 frt. Tót György 10 kr. Zámba 1 
frt. Salétruska 10 kr. Zámba András 1 frt. Konrády János 
2 frt. Lénárd István 1 frt. G y ű j t ő T a m a s k a J ó z s e f 
5 frt. Leherer Miháiy 2 frt. Képes Károly 2 frt. Szelényi Ká-
roly 1 frt. Szenczy Ágoston 2 frt. Bodnár Ferenc 1 frt. 
Oláh Miklós 1 frt. Oroszi László 1 frt. Lintner 1 frt. Vályi 
Pál 1 frt. Czibur 2 frt. Szabó 2 frt. Matolay Viktor 1 frt. 
Füleky László 1 frt. Nagy József 1 frt. Juhász Lajos 1 frt. 
Wass Gyula 2 frt. G y ű j t ő K i s s F e r e n c 2 frt. Bado-
lay 20 kr. Talkné izraelita 1 frt. Singler 50 kr. Tomka 
Sigmond 1 frt. Réti Sámuel 30 kr. Svarcz Hermann 30 kr. 
Réti Károly, Nagy Imre 40 kr. Kállai lelkész 1 frt. Gutt-
mann 1 sfrt. Gottfried 50 kr. G. A. 20 kr. Macso János 1 



frt. Glück Ignácz 1 frt. Majer Ferencz 50 kr. Körtvélyesy 
Antal 2 frt. B. Yay Lajosnő 3 frt. B. Vay Béláné 3 frt. Pel-
sőcz 1 frt. 40 kr. Aggtelek 1 frt. 51 kr. Tornajla 2 frt. 30 
kr. Otrokots 93 kr. G y ű j t ő I z s é p y G y u l a . Szirmay 
Tamás 3 frt. Spilenberg György 1 frt. Spilenberg Ferenc 
1 f r t Hrivnyák János 1 frt Szerdey 1 frt. Ocsváry 1 frt. 
G y ű j t ő N y e v i c z k e i K r i s t ó f 2 frt. Gr. Barkóczy 
Jánosnő 5 frt. G. Hadik Béláné 5 frt. Reisz Antal 1 frt. B. 
Beiszt 5 frt. Egy valaki 1 frt. Matolay Viktor 1 frt. Vladár 
Tamás 5 frt. Szerviczky György 2 frt. Speck István 2 frt. 
Nyitray József 1 frt. Milko Lojzi 1 frt. Egy valaki 50 kr. 
Kón Izsák 50 kr. Hermann Sándor 1 frt. Reich Béni 1 frt. 
Guttmann 2 frt. Landesmann 50 kr. Neimann 50 kr. Fried-
mann 50 kr. Glück Ignác 1 írt. Callerberg 2 frt. Egy va-
laki 1 frt. N. Á. 50 kr. N . - g é r c s i e g y h á z 8 frt. 30 
kr. Kossuth Gusztáv 1 frt. Bárczy Menyhért 1 frt. Bárczy 
Miklós és József 1 frt. Xavér 1 frt. Botka Lajos 1 frt. 
G y ű j t ő R á c z Á d á m 2 frt. B. K. 20 kr. H. 20 kr. B. J. 
20 kr. Szabó Gyula 40 kr. Bató István 30 kr. Duka Ferenc 
1 frt. Kolosi Sándor 1 frt. Turánszky 60 kr. Dobronoky 
1 frt. Pappel Gyula 20 kr. G y ű j t ő F e k e t e L a j o s . 
H. Szkárosi közbirtokosság egyetemleg 4 frt. Kohányi 
Sándor 1 frt. Bárczy Ödön 1 frt. Többen egy valaki név 
alatt 4 f r t 55 kr. — Kazinczy András 10 frt. G y ű j t ő 
P o l s c h L a j o s 2 f r t Tróján János 1 frt. Andreánszky 1 
fr t . Koncz Miklós 1 frt. Marikóvszky István 1 frt. Mari-
kóvszky Lajos 1 frt. A k.-toronyi egyház 4 frt. 47 kr. A 
n.-toronyi egyházban többen 76 kr. Makkay Dániel ung-
vári lelkész 8 frt. É d e s A l b e r t borsodi esperes mint 
g y ű j t ő 4 frt. T.-tarjányi egyház 2 frt. Horvát Sá-
muel 1. 1 forint. A ns. bikki egyház 1 forint. Oszlári 
egyház 1 forint. Hízser Endre 1. 1 forint. Sovány Péter 
fögondnok 1 forint. Nyilas Sámuel 1 forint. Mezö-Csáthi 
egyház 4 frt. Dorogmai egyház 1 frt . Poroszlói egyház 2 
frt. T. Nánási egyház 2 frt. Arányi egyház 2 frt. Hevesi 
egyház 1 frt. Tiszakesziben 5 frt 70 kr. Csabán Miskolc 
mellett 4 frt 48 kr. Igriczibe 4 frt 82 kr. Sályban 51 kr. 
M.-Keresztesen 4 frt. Ónodban 1 frt 45 kr. Geszten 1 frt. 
20 kr. Harsány 30 kr. Noszvaly 2 frt 40 kr. Bábán { frt 75 
kr. Ábrányban 1 frt. K.-Tokajban 3 frt. S.-Keresztűr 1 frt. 
Szirmai egyház 5 frt 89 kr . G y ű j t ő C s e 1 e y J á n o s n ő 
5 frt. Cseley Gusztáv 5 frt. Cseley Katalin 1 frt. Csuka Dá-
niel 3 frt. Ecsedy József 2 frt. Pékáry Sándor 1 frt. Hurka 
József 60 kr. Kotsi Pál 1 frt. Kása Dániel 1 frt. Nóvák öz-
vegye 60 kr. Sarudi János 1 frt. Füzesséry Kálmánnö 1 
frt. Büttner Mariska 1 frt. Bukovits Rozália 1 frt. Zsolner 
László 4 frt. Iíontsol Dániel 1 frt. Horváth Gábornő 1 frt. 
Kása Teréz 40 kr. Kolosy Aurélia 1 frt. Paléta Lajosnö 1 
frt. Gálszétsi egyház részéről 1 frt 65 kr. Császár Pál 1. 35 
kr. Fáczonyi 40 kr. Vladár József 5 frt. Kazinczy Teréz 1 
frt. Kassai János 50 kr. Besenyey Albert 1 frt. Poneváts 
János 3 frt. Steiner Mátyás 40 kr. Seszták Amália 20 kr. 
Teisz Ármin 3 frt. Zgolai 50 kr. Duka Ferenc 1 frt. Benkö 
István 2 frt. Melczer Zsófia 1 frt. Bandi János 2 frt. Hut-
káné 1 frt. Gónáné 10 kr. Tóbiás Mihály 10 kr. Török 
Józsefnö 1 frt. Török AndrásnŐ 1 forint. Tüdős Andrásnő 

1 forint. Rabatin Jánosnő 1 forint. Ardai Pál 1 forint 
Kuzsmiczky János 50 kr. Bornyák özvegye 1 frt. Benei 10 
kr. Vörös Bandi 40 kr. Tóbiás Pál 14 kr. Benejtsik András 
40 kr. Bandi János 40 kr. Maltsiczky András 1 frt. Német 
János 1 frt. Nagy András 2 frt. Bandi György 1 frt. Kuzs-
miczky 40 kr. Bandi Andrásnő 2 frt. Váczi Borbála 1 frt. 
Tronkos Erzsébet 40 kr. Büdöskűty Teréz '1 frt. V. E. 40 
kr. Palásti József 2 frt. Anderko János 1 frt. Szabó Zsig-
mond 1 frt. Pékári József 1 frt. Gálszétsi Egyház 2 forint. 
Szirmay Mihály 1 frt. Kardos Imréné 1 frt. Hammerszberg 
Hermina 2 frt. Kóos Sándor 5 frt. Csapó József 3 frt. Zem-
lényi Jakab 2 frt. Sztankóczynö 2 frt. Rááb Mária 1 forint. 
Pilisy Jánosnő 5 frt. Bandy János 50 kr. Bernáth Ferencnö 
2 frt. Dienes István 2 frt. Nagy Béla 1 frt. Császárnő 1 frt. 
Kálniczkinö 1 fi t. Bartosnö 1 frt. Komáromy Rozália 10 frt. 
Reviczky Gusztinö 1 frt. Oláh Daninö 1 frt. Éva Andrásnő 
3 frt. Parnói Móllnár István 5 frt. Liszi Edénö 1 frt. Orosz 
Sándor 1 frt. Kossuth Gusztáv 1 frt. Nagy Gyula 1 forint. 
Élesnö 1 frt. Szirmay Pál 2 frt. Szirmay Ödön 2 frt. Kazin-
czy István 2 frt. Prámer Lojzi 2 frt. Egy valaki 5 frt. Sön 
Vilmos 2 frt. Cserépy Károlynö 1 f r t Rider Ferenc 50 kr. 
B. Barkóczy Mihály 1 frt. Szentgyörgyi Józsefnö 1 forint. 
Végesy Fáni 50 kr. Farkasnö 50 kr. Rácz Bertalannö 2 frt. 
Bajkor Antal 1 frt. Kolmernö 1 frt. Horváth Pál 1 frt. Ecsedy 
Tamás 1 frt. Frenkl Emma 40 kr. Schön József 60 kr. Stul. 
ler Antal 40 kr. Boka Károly 50 kr. Stuller János 40 kr. 
Zinner Sámuel 1 frt. Orosz Károlynö 1 frt. Szentgyörgyi 
Lajos 1 frt. Teich Zsigmond 1 frt. Ulrich Józse f i frt. Gyur-
tsánszkynö 2 frt. Oroszy Tamás 1 frt. Füzesséry Menyhért 
1 frt. Jékelfalusi Sándor 2 frt. Sulyóvszky Gusztáv 2 frt. 
Tahi István 2 frt. Semsey Vilmos l frt. Dezsőífy Kálmán 2 
frt. Vladár Kristóf 2 frt. Szögyényi Imre 2 frt. Vladár Er -
vin 3 frt. Sz. Th. 3 frt. Szemere József 1 frt. Szemere La-
jos 1 frt. Szemere Miklós 7 frt. Reviczky József 5 frt. Egry 
János 1 frt. M é s z á r o s János gyüjtöivjén Abara községe 
57 frt. Horváth Mária kisasszony 50 frt. Özv. Balogh Ist-
Vánné 4 frt 40 kr. Arad városa tanácsa 12 frt 5 kr. Képes 
Sámuelnö 50 frt. Adám Istvánné 2 frt. Juhász Jánosné 8 
frt Vitéz György 1 frt. Tóth Lajos 8 frt. Vályi Antalnö 12 
frt. Bekes Antal 1 frt. Komjáti István 1 frt. Bánó István 1 
frt. Bónaj János és Mária 4 frt. Gróf Erdödy István 80 frt. 
Gr. Andrássy Gyuláné született gróf Kendefi Katalin 50 frt. 
Gr. Peacsevics Bethlen Hermina 25 frt. Gr. Traune sz. gióf 
Bethlen Borbala 25 frt. Gr. Degenfeld Imre 25 frt. Tisza 
Kálmánné gróf Dégenfeld Ilona 25 frt. Herczeg Odeszkalky 
Gyuláné sz. gróf Dégenfeld Anna 50 frt. Komáromy Jó-
zsefnö Bárczay Klementina 50 frt. — ( G y ü j tő . ) 

Magyarizsép, nov. 28-án 1861. 
L a k y A n d r á s , 

felső-zempléni ref. esperes. 

Az „Ost und West" jelentette, hogy a „ p o -
z s o n y i s u p e r i n t e n d e n t i á n a k " november hó 27. 
gyűlése lesz, hol fontos iskolai és nemzetiségi kérdések 
fognak tárgyaltatni. A pozsonyi újság minden félreértés 



megelőzése s az ezen „gyűlésről" valószínűleg közlendő 
nagy szavű közléseknek valódi értékökre szállítása végett 
megjegyzi, hogy e gyűlés alatt nem értendő egyéb, mint a 
patentálisok összejövetele, főnökük Kuzmányi, bécsi lanár 
alatt Ó 'Furán. E patentálisok összes száma 8, azaz n y o l c 
szegény faluból, jobban mondva — jegyzi meg a pozsonyi 
újság — e faluk papjaiból áll. 

K Ö N Y V S Z E M L E 
Többfelöl nyilvánult a kivánság, hogy adjunk időről 

időre oly könyvszemlét, mely a külföldi egyházi i ro-
dalom termékeit röviden, csak egy két vonással ismertesse: 
hogy e kívánatnak is, a mennyire a hely engedi, eleget te-
gyünk, iparkodni fogunk válogatott egyházi munkák szem-
léjét havonként egyszer adni. 

F. R o b e r t s o n . Religiöse Reden. Mannheim bei 
Löffler 1861. Angolból. 

A legfelségesebb, mit ujabb időben az irodalom e 
szakban hozott, akár a gondolatok gazdagságát, akár az 
ékesszólás remekségét, akár végre a látkör tág voltát és 
tiszta humanisticus jellemét tekintjük. Vajha akadna , egy 
Dobos-féle toll, mely e beszédeket hazai nyelvünkre át-
tenné. 

M e r l e d 'A u b-ig n é . Die lutherische und die re-
formirte Kirche. Ihre wesentliche Verschiedenheit beiihrer 
Einheit. Ubersetzt von Dr. Fr. Merschmann. Berlin 1861. 
% Thl. 

Nem annyira tudományos előadása a két hitfelekezet 
váltanainak, mint inkább a kettőnek oly célból adott eleven 
gyönyörű jellemzése, hogy kitűnjék, miszerint azok egy-
mást testvériesen kiegészítik. 

K e i m Dr. Th. Prof. in Zürich, die menschliche Ent -
wickelung Jesu Christi. Academische Antrittsrede am 17. 
Dec. 1860. Zürich 1860. Orelli, Füszli u. Co. 10 Sgr. 

A kor egyik jelentékenyebb vallásos kérdésének ki-
elégítő szép megfejtése. Ajánlhatjuk. 

S w e t o P i s m o s t a r o g a i n o v o g a uvita iz 
latinskoga s obzirom na maticne knjige izbist reno i ízt 
umaceno po Ivanu Matiju Skaricu. 

Szent biblia az ó- és újszövetség latinbóli fordítása 
Skaric Máté Iván jegyzeteivel. 

Skaric Mátéé az érdem, hogy a szláv irodalom ezen 
kitűnő és nagy gonddal kiállított munkával gazdagodott. 
Már érezhető vala hiánya egy illír-horvát, bibliafordítás-
nak ; s midőn a mű megjelent, nemcsak Horvátországban 
fogadtatott nagy örömmel de az osztrák összállam több 
mint 60 megyéjéből történtek számos megrendelések. Nem 
említve szláv fö- és közrendű papokat, kiket a munka kö-
zelről érdekelt, csak azt jegyezzük meg, hogy a magyar 
r. kath. clerus kitűnőségei, maga a bíboros főpap is, több 
példányra előfizettek. 

A munka tesz 70 füzetet, s minden füzet 6 ívből áll, 
ellátva a leggyönyörűbb rajzokkal. Nem hagyhatjuk emli-
tetlenül a zágrábi egyházi lap : „Zagrebacki Katolicki List" 
szerkesztőségét, mint mely a nyomtatási gondokat átvé-
vén,ügyekezett a korszakot képező munkát a lehető legdí-
szesebben kiállítani. Ezen még csak alig 3*4 év óta fenn-
álló folyóirat szerkesztősége ezen tette által minden iro-
dalombarát háláját kiérdemelte. 

A fordításról azt jegyezzük meg: fordító nemcsak a la-
tin szöveget tartá szemelölt, hanem hogy fordítása a mai tudo-
mány színvonalán álljon, kelet szokásait, történelmét a leg-
komolyabb tanulmány tárgyaivá tevé. A variansokat össze-
hasonlítandó, Bécs könyvtárait átkutatá. Szakavatott kép-
zettségéről s bő olvasottságáról, nagybecsű jegyzetei leg-
hivebben tanűskodnak. 

Minden ily tudományos buzgalom tiszteletreméltó és 
Skaric úrnak fáradozásait nemcsak nemzete ösmerendi e l ; 
de a magyar haza sem fog késni, homlokára fűzni a babért. 

GYÁSZ II1R12K. 

Az isteni gondviselés egyes községek és gyülekeze-
tek felvirágzását gyakran az által eszközli, hogy egyes 
személyeket ajándékoz nekik, kiknek becsülete, munkássá-
ga, áldozatai s erényes példája ugy hatják át a községet, 
hogy minden lélek nyomdokukon indul s az ily szülemlett 
közösség alkotja meg a gyülekezet haladó és gyarapodó 
jóllétét. Egy ilyen egyéniség volt Liedemann Frigyes pesti 
nagy-kereskedő, ki folyó évi nov. 19-én, mint élte 71-dik 
évének előestélyén a jobb létre átszenderült s kiről jó lé-
lekkel mondhatjuk el, hogy ö a'pesti ágostai hitv. egyházra 
nézve Istennek boldogságot árasztó követe volt. Boldogult 
atyja, az áldott emlékezetű János Sámuel, ezen egyháznak 
egyik alapitója s évek hosszú során át gondnoka volt. Fia 
Frigyes hivatalt az egyházban nem viselt, de ennek ügyei 
iránt oly folytonos érdekeltséggel viseltetett, hogy alig 
mult év, melyben tetemes áldozatai által példát ne nyújtott 
volna, hogyan kelljen az egyházat igazán és teltlegesen 
szeretni. Még emlékezetemben él ezen egyháznak azon 
szorult állapota, midőn 12000 forintra volt szüksége, hogy 
a különváló tót atyafiakat kielégítse, de különben is 42000 
frtnyi adósság terhelvén a gyülekezetet, nem volt kilátás, 
hogyan legyen ama 12000 frt. fedezhető. Az egyik lel-
készhez tervek nyújtattak be, melyek részint kölcsön, r é -
szint aláírás, részint részvények, részint pedig kivetés ál-
tal vélték a kivánt összeget előteremteni. 

ütt Rclormaíjí e 

PAPA 



A lelkész egybehívta az egyház tehetösb tagjait, 
hogy a benyújtott tervek felett határozzanak. A legnagyobb 
rész a kölcsön mellett nyilatkozott. Ekkor szerényen fel-
emelkedik Liedemann Frigyes és igy szól: „Uraim! a 
mennyire én tudom, a mi apáink a gyülekezetnek nem k ö l -
c s ö n ö z n i , hanem a j á n d é k o z n i szoktak, s én, hogy 
a 12000 frt. fedezve legyen, ezennel felajánlok 1000 frtot, 
de azon világos kikötéssel, hogy ha kivülöttem az egyház-
nak még 11 tagja szinte ezer ezer frttal áldozik." A leg-
első, ki példáját követte, a még élő Liedemann Ferenc, a 
boldogultnak méltó testvére volt, követték őket a F u c h s 
testvérek stb. Nyolc nap alatt kikerült a 12 ember, s velők 
a 12000 forint. De még hátra volt a 42000 frt. fedezése s 
ismét Liedemann Frigyes volt, ki azt legjobban vélte ugy 
fedezhetni, ha a fenálló épületet a templomig kiépitenök s 
ez által a földszínt kiürítvén, azt boltokká változtatnók át. 
Az építkezés uj áldozatokat tett szükségessé s azok, kik az 
emiitett 12 ezer forinthoz örömmel járultak volna mint 
mondák 500 frttal, Liedemann által emlékeztetve lettek, hogy 
váltsák be szavokat, s az igért összegeket fizessék le az 
építési alaphoz. S meglett; ez uton egy év alatt 16 ezer 
forint gyűlt össze s köztük Liedemann Frigyes neve ismét 
1200 frttal volt képviselve. Jótékonyságát kívánván jelle-
mez ni, azt hittem, hogy ezt ezen példával legjobban fogal-
mazhatom. Befejezésül még csak azt jegyzem meg, hogy 
jótékonyságát ily mértékben több ízben gyakorlá s nem-
csak a gyülekezet és egyetemes egyház, hanem minden jó-
tékony intézetek irányában. 

Azonban mégsem ezen jótékonysága az, mely e nemes 
férfiúnak jellemében a legigézöbb vonás. Igézőbb ennél azon 
atyjától öröklött s egész rokonságában honos ritka becsületes-
ség, mely mindazon elágazó életviszonyokon keresztülvonul, 
melyekben ö ezerekhez és ezerekhez állott. Mely becsüle-
tesség vonásaiban, szavaiban, magaviseletében oly jeilem-
zöleg nyilatkozott, hogy róla mást feltenni még a gyanú 
sem merészkedett. S ha példát akarnánk keresni a boldog 
házasságra, a testvéri szeretetre, a családi öszhangzásra, 
azt kellene mondanunk : mind ez az ö körében legjobban 
tanulható. Ha pedig annak okát nyomoznék, a mi öt nejé-
hez, testvéreihez, barátaihoz, fogadott gyermekeihez, a 
közjóhoz s kivált a szenvedő emberiség ügyéhez oly hőn 
és oly szorosan köté; azt kell vallanunk, hogy ez ama 
gyengéd v a l l á s o s s á g vala, mely üdvét a boldogitás-
ban kereste s mely öt kényszerité, hogy a jót, a nemest, 
a maradót, mindenütt eszközölje. Ily embert, ily keresz-
tyént temettünk el folyó évi dec. l-jén. Legyen emlékezete 
áldott s vigasztalja meg Isten özvegyét, ki benne lelkének 
felét veszítette, mert ők ketten egy lélek valának. Adjon 
Isten minden gyülekezetnek egy-egy Liedeinannt s bizo-
nyos, hogy ügye jobbra fordulni s felvirágozni fog. 

Nt. szerkesztő űr ! 
Becses lapjában szomorodott szívvel kérek helyet 

gyászjelentésemnek, melyben egy igen kedves barátunk, s 
lelkésztársunk, nagytiszteletü KOCSA ISTVÁN úr elhuny-

tát kívánom tudatni mindazokkal, kik öt akár mint közked-
vességü hivatalnokot, akár mint ritka becsületességü em-
bert és jó barátot ismerték és becsülték. 

Született a boldogult Rév-Komáromban, hol mint 
atyátlan árva végzé a gymnásiumi osztályokat; honnan a 
debreceni főiskolába ment felsőbb tudományok tanulása vé-
gett. Kitűnő sikerrel végezvén itteni pályáját: előbb szik-
szói rector, rnajd a bécsi Akadémia meglátogatása után, 
ugyanott segéd-lelkész volt. Az 1830-ik évben az aradi 
plánta egyházba vitetett legelső lelkészül; ottani három 
évig tartó dicséretes s buzgó működése után pedig a nagy-
kun-turkevei egyházba hivatott meg, hol is 27 évig köz-
kedvességü lelkipásztora volt kedvelt gyülekezetének. 
Hosszas gyengélkedés után elhunyt életének 60-ik évében. 
Hideg tetemei felett, melyek íolyó november ho 25-én té-
tettek a sir nyugalmára, prédikált egykori hivataltársa, ked-
ves barátja n. t. C s e t e L a j o s karczagi lelkész űr, oratiót 
tartván pedig alulírott. Halálát bűs özvegyén Szondi Krisz-
tina asszonyon, és öt gyermekein kivül fájdalmas szívvel 
kesergik számtalan ismerői, jó baráti; fájlalja az egész 
egyházmegye, melynek ő nemcsak több évekig közösen 
becsült, igen tisztelt és? kedves tanácsbirája, hanem az 
1848- és 49-ik években törvényesen és közakarattal elvá-
lasztott esperese is volt. De különösen fájlalják elvesztését 
gyülekezetének minden rendű tagjai, kiknek hogy mily 
mértékben birta szeretetét, általános becsülését: fényesen 
igazolja a turkevei egyház nagyérdemű elöljáróinak azon 
valódi ritka nagylelkűsége, mely szerint hív lelkipásztoruk-
nak eltemettetése után minden jelenlévő presbytereknek 
közakaratával elhatároztatott: hogy tekintetbe se vétetvén 
a jövő évi Szentgyörgy-napig esö félév, az elmaradt öz-
vegynek egy egész esztendő engedtessék kegyelem-évül; 
annak eltelte után pedig egész haláláig évenként 20 köböl 
búzát, 20 köböl árpát, 130 osztrák forintot mint nyugdijat 
nyerjen az egyháztól. 

Hol van a szív, melyet a vallásos kegyeletesség és 
keresztyéni irgalmasság ezen gyönyörű s felemelő példája 
meg ne hatna ? hol van protestáns keresztyén, kit a lelki 
tanitó iránti ezen páratlan nagylelkűség édes örömre ne 
gerjesztene s Isten áldását ne könyörögné arra a népre, 
mely az elhagyott özvegyet és árvákat ily felebaráti szere-
tettel ápolja kebelén ?. Oh menjen is fel az Úr eleibe emlé-
kezet okáért a te irgalmasságod és keresztyéni jótéteményed 
istenfélő gyülekezet! és szálljon reád a mennyei atyának 
sokszoros kegyelme és áldása ! ! 

E n p e d i g h i r d e t e m o t t n e v e d e t az é n 
a y á m f i a i n a k , a z a y a s z e n t e g y h á z k ö z e p e t t e 
d i c s é r e t e t m o n d o k n é k e d (Pál Zsid. II. 12.). 

Kisújszállás, nov. 27-én 1861. 
E r d é l y i S á n d o r , 

kisújszállási lelkész. 

ADAKOZÁS. 
Nt. s z e r k e s z t ő ű r ! A segélyezendők számára 

küldöm hiveim adományukat; névszerint: Antal Mihály ve-



rőczemegyei legközelebb volt országgyűlési követ adott 5 
k r , Antal Ferenc 10 kr, Gyana Mihály 4 kr, Vajda Samu 
10 kr, Vajda József 4 kr, Vajda Sándor 6 kr, Kozár János 
16 kr, Balázs János 4 kr, Marton Dániel 10 kr, Borka Mi-
hály 10 kr, Tósa József 4 kr, Dékány Sámuel 10 kr, Pete 
József 10 kr, Gáspár Ferenc 10 kr, Gáspár József 20 kr, 
Varga Ádám 4 kr, Kardó István 10 kr, Kozma Sámuel 6 kr, 
Varga Samu 10 kr, Kozma István 10 kr, Szánki Péter 10 kr, 
János István 10 kr, Török Mihály 5 kr, Melnár János 10 kr, 
Mano Ferenc 10 kr, Józsa Mózes 10 kr, Marton Mihály 18 
kr, Gajnok János 10 kr, Molnár József 10 kr, Nagy Mihály 
10 kr, Tóth József 3 kr, Cinderi Samu 10 kr, Kardó Mihály 
10 kr, Kardó János 10 kr, Tuczak János 6 kr, Pete Sámuel 
10 kr, Kozma Illés 20 kr, Tar János 10 kr, Békási Ferenc 
8 kr, Kató István 20 kr, Mátó József 4 kr, K. Záké Illés 10 
kr, Kardó Ádám 5 kr, Bakó Ferenc 10 kr, Nemes Samu 7 
kr, Vida István 6 kr, Dömötör Jónás 10 kr, Gyana Mózes 
10 kr, Török Samu 10 kr, Török Illés 4 kr, Sinkó István 
10 kr, Varga Sándor 10 kr, Szabó Mihály 10 kr, Boczka 
János 10 kr, Sinkó János 10 kr, Marczi Illés 10 kr, Gyu-
rós András 20 kr, Szabó István 10 kr, Török János 4 kr, 
Tihanyi János 10 kr, Nemes Mózes 10 kr, Zsikó Sándor 4 
kr, Vajda Ferenc 8 kr, Borbás Ruben 20 kr, Tóth Károly 
10 kr, Vajda Ádám 3 kr, Simon Gábor 4 kr, Ferenc József 
10 kr, Gyöke Ádám 3 kr, Tislér János 6 kr, Vajda József 
4 kr, Vajda Pál 4 kr, Magdika Sándor 6 kr, Mátó Illés 14 
kr, Haraszti Samu 1G kr, Tóth Illés 10 kr, Nagy István 5 
kr, Haraszti Illés 8 kr, Bakó József 30 kr, Záké István 10 
kr , Vida József 10 kr, Snbasa Ferenc 10 kr, Kozma János 
10 kr, Borbás János 4 kr, Törjék József 4 k r ; pótlék 14 
kr. Összesen 8 frt ausztriai értékben. Ebből az egri újon-
nan alakult egyháznak 80 kr, tűz által károsult Máramaros-
szigetnek 1 frt , tályai egyháznak 1 frt, szántóinak 1 frt, 
nagy-doroginak 1 f r t , déésfalvi templomépitésre 60 kr, 

pitesti templomépitésre 1 frt, moldva- és oláhországi mis-
siora 1 frt 60 kr. 

M.-Rétfalu, nov. 25-én 1861. 
P a c z o l a y J ó z s e f , lelkész. 

A d u n á n t ű l i r e f . e g y h á z k e r ü l e t r é s z é -
r ő l Varjú István pénztárnok ur által küldetett - a csarno-
tai egyháznak Baranyában 5 frt. 60 kr. tót keresztúri ref. 
egyháznak 10 frt. 18 kr. havasalföldi missionak 68 frt. 66 
kr. Ráday-könyvtár megszerzésére 4 frt. 60 kr. pesti ref. 
főiskolának 1 frt. 20 kr. pesti prot. árvaintézetnek 19 frt . 
42 kr. szedresi leányegyháznak Tolnában 1 frt. 78 kr. == 
111 frt. 44 kr. 

A t i s z á n t ú l i r e f . e g y h á z k e r ü l e t b ő l nt. 
Zagyva Imre pénztárnok ur által a gr . Ráday-könyvtár 
megszerzésére küldetett 8 frt. 

Az E. E. E. g y á m i n t é z e t r é s z é r ő l a mold-
vai missio gyárnolitására a már elébb adatott 34 frton ki-
vül a dunántuli e.-kerületi gyámintézettöl küldetett 20 frt . 
— a n. betényi ref. egyháznak 1 frt. 

Illetők a kitett összegeket alulirttól nyugta mellett 
bármikor átvehetik. T ö r ö k P á l . 

A m á r m a r o s - s z i g e t i e g y h á z n a k az ipacs-
fai egyház 40 kr. lelkésze 40 kr. 

A z e g r i r e f . e g y h á z n a k az ipacsfai egyház 
40 kr. lelkésze 40 kr. 

E g y h a r m a d i k e g y h á z n a k (de mely a pe -
csét leszakitása által olvashatlanná lett és kérem velem 
utólagosan tudatni) az ipacsfai egyház 40 kr. lelkésze 40 
kr. Összesen 2 frt. 40 kr. S z e r k. 

Heckenast Gnsztáv, 
pesti kiadó-könyvárus fbaráttér, kalap- s himző-utcai sarokház 1-ső szám) megjelentek s minden 

hiteles könyvárusnál kaphatók : 

Az u r i i m a . 
A keresztyénység magasabb szempontjaiból. Kézi kényvül a míveltebb protestánsok számára. 

Kiadja 

D O B O S J Á N O S . 
Ára angol vászonba kötve aranyszéllel 1 frt. 60 kr. osztr. ért. 

TEMPLOMI IMAK. 
Vasárnapokra, 

innepekre, s más alkalmakra. 

Köz isteni-tiszteleti használatul 

készítette 

B O R S O D I J Ó Z S E F , 
a simonii ref. egyház papja s 

egyházmegyei ülnök. 
Ára keményen kötve 2 forint . 

B I B L I A I 
egyezményes szótár 

a szentirat igéinek föllelésére, és 
magyarázatra vezérlő segédkönyv. 

Készítette 
M a k l á r l P a p L a j o s , 

gicei helv. hitv. lelkész. 
Közrebocsát ják 

Székács József és Török Pál 
pesti ág. és helv. hitv. evang. lelkészek. 

Ára fűzve 4 forint. 
Vászonbakötve . . . . 4 forint 3 0 k r . 

Megrendelések, melyek az alulirt kiadó-hivatalhoz a járulék beküldésével intéztetnek, azonnal küldetnek szét • 
bérmentve azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 forintot tesz. 

HECKENAST GUSZTÁV KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 
(Pesten, baráttér, himzö-utca 1-sö szám.) 

Felelői saerkeaatö » kiadó : Dr . H a l l a l i Mór . 

Pest, 1861. Nyomatot! Engel éa Mandellonál, (Egyetem-utca 2. sa.) 



S V 
•er 

PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ES KIADÓ -

h i v a t a l : 
A lipét és szerb-utca szögletén földszint 

ELOFIZETESI DIJ : 
H e l y b e n : házhozhordassal félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel félévre 
5 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. 

Előfizetési felhívás 
a 

19 PROT. EGYHÁZI és ISKOLAI 
1862. ö t ö d i k évfolyamára, 

LAP cs 

és a 

H Á Z I K I N C S T Á R 
1862. harmadik évfolyamára. 

u 

Lapunk, Isten jóyoltából, immár negyedik évi pályájának vége felé közeledvén, van szerencsénk ezennel annak ötödik év-
folyamára nyitni előfizetést. 

Nem hosszú ugyan a pálya, melyre hivatkozhatunk, — hanem ha gondolóra vesszük azon küzdelmeket és 
nehézségeket, melyekkel e néhány év folytán meg kelle vivnunk, hogy a programmunkban kitűzött feladatot csak némi-
leg is megfejthessük. — igenis elég hosszú volt arra nézve, hogy megpróbálja erőnket és megtanítson: quid valent humeri. 

Felesleges volna itt programmunk minden pontjait újra előterjeszteni; eléggé ismeri már azokat a t. c 
olvasó közönség s a négy évi folyamból megítélheti: mi létesíthető azokból, mi nem. • * 

Ezentúl is iparkodni fogunk, hogy lapunk ne csak egyházi és iskolai életünk minden mozzanatait híven tiik. 
rözze vissza, hanem felkarolván és meghánytorgatván minden felmerülő uj eszmét, tényleg is előmozdítsa az egyház és 
iskola felvirágzását, szóval, oda törekszünk, hogy lapunk egykor minden tekintetben promtuarium lehessen annak 
számára, ki hivatva érzendi magát, egyházunk és iskolánk történelmét megírni. 

A mennyiben pedig lapunk hivatva van a tudományosságot is képviselni, — a tudomány pedig a mivelt 
emberiségnek közös sajátja, bárhol gyújtsák is meg annak fáklyáját —, azon leszünk, hogy minden nevezetesebb tüne-
ményt, mely egyházi vagy iskolai téren kiválóbb fontossággal bír s figyelmünket méltán igényli, t. e. olvasó közönsé-
günkkel megismertessünk. 

Távol tehát attól, hogy lapunk terjedelmét megszorítani akarnók, inkább azon törekszünk, hogy annak szel-
lemi értékét a haladó korhoz képest mind jobban emeljük, — s táplál a remény, hogy a t. c. olvasóközönség fokozott 
részvéte e törekvésünkben gyámolítani is fog, — mert tartózkodva bár, de ki kell ez úttal nyíltan jelentenünk, hogy az 
eddigi pártfogás csak is arra volt elegendő, hogy a lap tengődve fennállhasson, de koránsem olyan, hogy abból annak 
benső értéke emelésére csak némi áldozatokat is hozhattunk volna. 

Az e l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k m a r a d n a k a r é g i e k . 
Vidékre egész évre 7 ft. 40 kr., félévre 3 ft. 70 kr., helyben egész évre 7 ft., félévre 3 ft. 50 kr. 
Gyűjtőknek minden hat előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk, A pénzöszletek a lap szerkesztő-

ségéhez (Lipót-utcza 39 dik szám) bérmentve intézendők. 



Midőn ez év elején a , , H Á Z I K I N C S T Á R " szerkesztését és kiadását átvettem, tevém azt azon tiszta szándékból, 
hogy megmentsek az enyészettől o lyan közlönyt, melynek feladata a protestáns közönség, különösen a nép családaiban a 
mivelts-íget, a naza és egyház iránti le lkesedést és szeretetet kifejteni s ápolni. S e magasztos cél elérésére én n«m is i s -
merek [eélsierübb eszközt, mint olyan közlönyt, mely népszerű, könnyen érthető, de azért a raiveltebb olvasó szellemi 
igényeinek is megfelelő hangon terjeszti az ismereteket, s terjeszti a vallást és politikát, i l letőleg a tisztult nézeteket minde-
nütt, a hovdcsak eljut. 

Hogy pedig i lyen közlönyre vagy családi lapra egyházunknak szüksége van, ebben, azt hiszem, mindnyájan 
egyetértünk. A protestáns egyháznak felvilágosodás, miveltség és tökéletességre való haladás — éltető gyökere, l la 
valamire, úgy egyházunkra leginkább alkalmazhatók ama szent s zavak: e l v e s z a z é n n é p e m , m e r t t u d o m á n y 
n é l k ü l v a l ó . 

Mindezeknél fogva tehát azt hittem, hogy a mire szükség van, annak kelete lesz. Ámde e hitben igen csa latko-
zám. Mert dacára annak, hogy a lap irányát, szellemét, belbecsét i l letőleg a vidékről számos elismeréssel s a megelé -
gedésnek többször kifejezett je le ive l találkozám, — mégis eddigelő oly csekély volt a különben felette olcsó lap e lőf ize-
tőinek száma, hogy ez évben annak kiadása mellett tetemes veszteség ert bennünket. 

I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e h e t e t l e n v o l n a a n n a k t o v á b b i k i a d a t á s a . 
Azonban a szent ügy érdekében még e g y kísérletet teszek. Ezennel fölkérek minden lelkes protestánst, hogy 

értvén a tárgy fontosságát és tudván a lap nehéz körülményeit, szíveskedjék a vállalat fenmaradhatása érdekében teljes 
buzgósággal közremunkálni. 

S z í v e s k e d j é k i s m e r ő s e i k ö r é b e n a l a p o t t e r j e s z t e n i , a r r a e l ő f i z e t é s e k e t g y ű j -
t e n i s m á s o k a t is e l ő f i z e t é s e k g y ű j t é s é r e s e r k e n t e n i . 

Mivel pedig egyházunk tehetösbjeit és vezetőit legjobban érdekli, hogy a nép felvi lágosiltassék s az 
egyház iránti ragaszkodásra és lelkesedésre serkentessék, egyúttal arra is bátor vagyok fölkérni egyházunk azon 
előkelőit, kiket az Isten anyagiakkal bőven megáldott, hogy a legszentebb célra törekvő e közlönyből n é h á n y 
e g é s z e n s z e g é n y , de a mivelődés iránt fogékony c s a l á d n a k , kik a legjobb akarat mellett sem képesek 
előfizetni, e g y e s p é l d á n y o k a t m e g r e n d e l n i k e g y e s k e d j e n e k . Ily módon lehető lenne a lap további fen-
tarthatása. A legjobb reményben teszem ki tehát ide az előfizetési föltételeket, s ezek : 

egész évre 2 ft.. félévre 1 ft. o. é. 
Végül jelenthetem, hogy a lap szellemi belbecsét il letőleg je les és tehetséges dolgozótársakról gondos-

kodtam, s a siker esetére e tekintetben minden lehetőt elkövetendek. Pesten. December l - j é n , 1861. 

Ballagi Mór, 
a .,Házi kincstár" és Protestáns lap" kiadó szerkesztője 

(Lipót és Szerb-utca szögletén 29. szám alatt). 

PRO ET CONTRA A TISZTÚJÍTÁS 
ÜGYÉBEN.*) 

M é g i s a t i s z t u j i t á s . 

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem 
volna , Hogy békességet bocsássak e löldre : 
nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, 
Iianem Fegyvert. Mert jöttem, hogy azt csele-
kedjem, hogy a fiu az ö atyjának ellensége le-
gyen a leányzó az ö anyjának, és a meny az 
ö napának ; és hogy az embernek ellensége 
legyen az ő háznépe" Máté X., 34—37. 

Kik valaha uj és szokatlan eszmék életbe-
léptetését, a megszokott rend és fennálló szoká-
sok eltörlését, s azoknak egészen másokkali pót-
lását, vagy csak részben is módosítását tűzték 

* ) Reméllem nem veszi a t. c. közönség rosz néven, ha la-
punk e g y pár számának nagy részét a restaurátio ügyé-
nek szenteljük. A kérdés igy vagy amúgy történendő 
eldöntésétől függ az egyház jövendője, s i g y minden 
esetre megérdemli , h o g y azt minden oldalról m e g v i -
tassuk. Szerk. 

ki célul maguknak: azok bátran zászlójukra Ír-
hatták minden időben az Ödvezitő fenntidézett 

r 

szavait. Allitá«om igazolásául álljon a tény, mit 
a solti egyházmegyének a tisztujitás érdemében 
kibocsátott körlevele országszerte előidézett. 

Engem azonban nem az lep meg. hogy me-
rőben ellenkező nézeteket, egymástól egészen el-
térő nézeteket, egymás ellenébe állított vélemény-
különbségeket hallok és olvasok e tárgyban; — 
mert az természetes, de egyszersmind becsüle-
tére is válik az emberi okosságnak, hogy nem 
ölel vakon magához minden csillámot valakinek 
puszta szavára, hanem szigorún megvizsgál, ki-
kérnél mindent: vájjon ama fény, mely előtte fel-
gyúlt; nem bojgó lidérc-e, melv elvégre is meg-
lábolhátlan stippedékbe csalja a vigyázatlan ván-
dort V — mondom tehát, ez ellenkezése a vélemé-
nyeknek engem egyáltalában nem lep meg, ha -



nem igenis meglep azon közöny, azon bágyadt 
magatartás, azon vontatott lassúság, melylyel e 
közvélemény ítélőszéke elé terjesztett ügy eldön-
tése tárgyaltatik. Azt hivém ugyanis, hogy sok-
kal élénkebben, sokkal tüzesebben, sokkal egye-
temesebben fogják egyesek, testületek ez ügyet 
felkarolni; megszólalnak majd a tapasztalás ősz 
bölcsei, meg' azok, kikre mint vezérekre minden-

' o ~ 
kor híven, kegyelettel szokott hallgatni a nagy 
tömeg. Azonban mennyire csalatkoztam várako-
zásomban, reményemben ! 

A tiszamelléki egyházkerületből hallunk egy 
pár tiltakozó szót emeltetni M. P. L. által; a barsi 
egyházmegye derék esperesétől egy óva intő cik-
ket olvashatunk, mely az egyházi tisztujitás mel-
lett nem köti ugyan fel a Péter szablyáját, s nem 
védi életre halálra, de határozottan pálcát sem 
tör felette, csakhogy ajánlani sem meri, mint szi-
vesen látott vendéget; a tiszántúliak eddig még 
mélyen hallgatnak; no de annál liangosabban 
szólanak a dunamellékiek, mint a kiknek kebelé-
ből pattant ki ez érdemben újólag a legelső bá-
tor és hivatalos szó. Csak az a kár, hogy itt meg 
a vitatkozók az ügy nagy kárára, oly hangon és 
modorban kezdtek el nyilatkozni, mely könnyen 
személyes polémiává fajulhatand, ha a felek to-
vább is egyes szavak és kitételek felett érzékeny-
kednek. Mert bár megbocsáthatlan könnyelmű-
ség is, komoly, tudós embereknek, erkölcsi testü-
let elnökeinek, midőn hozzájuk hason rangú és 
állású hatóság, jól átgondolt, érett, és többoldalú 
megfontolás után készült, s egyetemesen kor-
szerűnek vallott indítványát amolyan triviá-
lis kifejezésekkel bocsátják hivatalosan körút-
jára, vagy épen élcet csinálnak a legkomolyabb 
dologból: de azért engedjük meg kinek-kinek azt 
a kis kedvtelést, hogy szokott szójárásával mond-
hassa el véleményét. Hiszen a solti egyházme-
gye mindenkor megnyugvást találhat azon tudat-
ban, hogy előszámlálván indítványát támogató 
érveit, nem erőszakolja nézeteit senkire: hanem 
fölkéri a nt. egy.-megyéket, fölkéri a főtiszt, egyh. 
kerületeket —tartozó tisztelettel fölkér egyeseket 
— hogye kérdést jól megvitatván, életbeléptetését 
siettessék. 

E fölhívásnak engedve, szabad legyen ne-
kem is igénytelen nézetemet e tárgy körül el-
mondanom, — annyival is inkább, mert miként 

a solti egyházmegye, ugy én is meg vagyok a fe-
lől győződve: „hogy egyházi életünk szükséges 
megelevenitésének szellemi s vallásos ügyeink uj 
lendületének, sokféle betegségeink s tespedésünk 
megorvoslásának eszközei között a legsikeresbek 
egyike az e g y h á z i t i s z t u j i t á s . " 

Ehez szóljunk tehát higgadtan, komolyan^ 
éretten, megfontolva — mellőzve azt, ki hozta e 
kérdést ismét előtérbe, fiatal esperes-e, vagy ta-
pasztalásokban megőszült? — mutassuk meg, ér-
vet érv ellenébe állítva: vájjon idő- s kor-
szerü-e épen most e kérdést szőnyegre állitani?, 
vájjon nem tűzzel játszó gyermekes örömre redu-
cálható-e mind e mozgalom pártolóinak öröme, 
melynek utóbb keserű sírás lehet a vége ? Lássuk, 
vájjon erővel akarják-e a tisztújítás barátai bol-
dogítani egyházunkat — nem is sejtve, hogy an-
nak a legnagyobb veszedelmet készítik? — áll-e, 
hogy a villám könnyen beüthet a kéményen, 
mely megemésztheti az egész házat, és a mely-
nek romlása aztán nagy lészen ?! 

Nem akarok azon érvek cáfolatába bocsát-
kozni, melyeket itt-ott a mellett hoztak fel, hogy 
ily fontos kérdésben csupán és egyedül a zsinat 
lehet illetékes biró; mert hisz ezeknek nem más 
a taktikájuk, mint hogy ez életkérdést ad grae-
cas calendas elnapolják; — hisz ennél sokkal 
fontosabb és nagyobb mérvű dologban is jártak 
el atyáink zsinat nélkül, nevezetesen a heidel-
bergi kátét egyes egyházmegyék közértelmével 
vették be és ismerték el symbolicus könyvül, — 
söt magát a „confessio helveticat" sem egyete-
mes zsinat, hanem először Debrecenben lTsenior-
ság, s azután a Dunántál, és innen, és a Török-
birodalom alatt való ekklézsiák is, nagy részre 
javallották.*) Mennyivel inkább van tehát joguk 
egyes egyházmegyéknek, mint helyhatósági au-
tonomicus joggal biró testületeknek változtatni 
a kormányformán, ha e változtatást üdvösnek, 
szükségesnek, kor-, cél- és időszerűnek látják. 

De itt van épen a válpont, itt kezdődik a 
különböző nézetek keresztutja; mivelhogy a tiszt-
ujitás ellenei egyáltalában nem engedik meg: 
hogy e reform üdvös, cél- és időszerű volna, — 
elég vívmánynak tartván egyelőre a presbyte-
rium restauratioját és a képviselet életbelépé-
sét; — söt nem látnak nagyobb calamitást, 

*) Lásd a Confessio Helv. bevezetését. P. 1. 
* 



mintha ez elv az egyházmegyéken, és kerülete-
ken is. mentül előbb keresztülhajtatnék. 

En azokkal tartok, kik azt hiszik, hogy az 
egyházi restauratio — ha valaha — épen nap-
jainkban érte el a teljes időt, és 

«) annyira s z ü k s é g e s : hogy hátráltatása 
bizonynyal több veszély magvait rejti magában, 
mint ha átgondolva s teljesen szabályozva keresz-
tülvitetik. Félúton, vagy helyesebben, az első 
lépés megtétele után megállapodni többé szinte le-
hetetlen. A logfcai egymásután kívánja. hogy ha 
a presbyterium három éves restauratiója üdvös-
nek, szükségesnek decretáltatott: elmaradhatla-
nul kell a folytatásnak következni a többi kor-
mányzati fokozatokban is; mert a mily kormány-
formát alapitánk meg az első hatóságnál az egy-
háznál, ugy kell intézkedni tovább is, fölebb is 
fokozatosan. 

Állapodjunk meg itt egy kissé: fontoljunk 
meg minden körülményt, vessünk latra minden 
lehetőséget; mert itt egy köztiszteletben álló s 
gyakorlatra hivatkozó esperes azt állítja, hogy : 
,,a ki ilyet kiván. annak egyszersmind kivánnia 
kell egyházunk sülyedését. sőt mi több, vesztét 
is" (Egyh. s Jsk. Lap 44 sz. 1417. 1.) s egy má-
sik. éles tolláról és sajátságos dobpergetéséről 
régóta ismeretes férfi pedig azt mondja, hogy: 
,,a restauratio, mint folytonos tatarozás, bontako-
zás kútfeje, nem engedi, hogy az egyház épülete 
határozott alakot nyerjen, és a határozatlan 
mozgás meg fog tetszeni az egyházi élet minden 
orgánumaiban és ha e mozgató elv élet-
be lép, magával sodorja és forgatja a megyéket 
és kerületeket: együtt kerengnek vele az espe-
resek, segédgondnokok, főgondnokok. Ember le-
gyen, a ki a talpán megáll és együtt nem tánto-
rog a többivel. És ilyen kerengő csak gyermek-
nek való41 

Mily ijesztő, vészt, romlást és pusztulást jósló 
szavak ezek, tekintélyes emberek szájából!! vi-
gyázzatok gyermekek! nehogy atűzzel játszatok, 
hogy az egyház csendes és patriarchalis kormány 
zat alatt álló hajlékába könnyelmiileg üszköt dob-
ván, azt egészen porrá és hamuvá égessétek !! Ki 
ne döbbenne vissza ily rettenetes rombolást sejtő 
prófétiától ?! Hisz ezt tapasztalt bölcsek, papi feje-
delmek mondják, ők e vészt és zivatart, mind elő-
re jól látván, látják. 

Azonban szabad legyen e rémletes jövőt 
más szemüvegen is megszemlélni: talán akkor 
nyájasabb tájékokra is nyilik kilátásunk. Atalábari 
engedjék meg a tisztújítás ellenei, ha én ez elv 
keresztülvitelében ily romboló szikrát semmikép 
sem fedezhetek fel; forgást, mozgást, pezsgést, 
egy kis szédelgést, kiábrándulást, kijózanodást 
tagadliatlan fog ez előidézni: de hiszen ez az élet 
jele leend; a stagnatio mindig rothadás és 
enyészet fészke volt és marad ugy a természeti, 
mint az erkölcsi világban; a B e t l i e s d a bűvös 
tava is csak akkor birt gyógyerővel, ha előbb, 
felzavartatott; mint szinte engedjék meg azt is, 
hogy kétségbehozzam azon előfeltevést, mintha 
a restaurationak elmulhatlan következménye len-
ne a hivatalnoksereg — in capite et membris — 
kisepertetése minden harmadik év előfordultá-
vai. Koránsem. csak alkalom és út lesz ez arra, 
hogy a testületek a kormányzásra legalkalma-
sabb. legképesebb embereket mielőbb a cselek-
vés—vagy ha jobban tetszik, a megtiszteltetés — 
terére emelhessék. És mikor az igaziakat, a hiva-
tással bírókat megtalálta akármely egyházmegye : 
ne higye senki, hogy ez érdemeseket bárhol is 
megtaszigálják, nem ; sőt a méltánylás, a tisztelet 
és elismerés diadal ünnepe leszen az ilyekre min-
den évfordulati napja a restaurationak. melyen 
a való érdem megkoszorúzta lik s a buzgóság és 
tevékenység apostolainak a hódoló tisztelet pál-
mája ünnepélyesen átnyujtatik. Lehet, hogy az 
én üvegem mutatja ragyogóbb és rózsásabb szín-
ben a kétes jövőt, de lehet az is. hogy a tisztújí-
tás ellenei látnak ijesztő képeket, óriási rémeket 
a távolban; mert egyaránt csak jövőről, eshető-
ségekről, és pedig vagy mosolygó vagy elijesztő 
elméletekben, jóslatokban beszélhetünk; a gya -
korlat mutathatná meg egyedül a valót, az oszlat-
hatná el minden részről a csalódást; és én azt 
hiszem, hogy a kisérletet soha sem vásárolnánk 
igen drágán, mert akkor bizonyulna be, vájjon 
életre való-e, e t e r v ? akkor válnék el: vájjon 
valóban tűzzel játszó éretlen gyermekek-e azok, 
kik a restaurationak barátai ? 

A restauratio mellett szavazok továbbá 
b) Azért, mert ezt találom egyedüli alkal-

mas eszköznek arra. hogy az egyházi hatóságok 
hivatással biró, képes, ügyes és tevékeny hiva-
talnokokra tehessenek szert. 



Az csak önámitás, ha azt hiszszük, hogy min-
den pap született és kész esperes, vagy hogy 
minden választáskor — a mi eddig természetesen 
csak halál-, és igy nagyon ritka esetben állott 
elő — oly bölcs előrelátással és finom tapintattal 
tudjanak eljárni a választók, hogy egyszerre meg-
találják a legalkalmasabb, legügyesebb egyént; 
— mert lehet valaki igen jó szónok, kegyes, 
jámbor egyházi szolga, de gyenge, hanyag, inga-
dozó kormányzó, — lehet valaki talpraesett cikk-
iró, és mégis szórakozott jegyző stb. Miért hát 
egy ember gyakran hosszú életéig megzsibbasz-
tani egy erkölcsi testület magas küldetés teljesíté-
sére hivatott kezeit; elzárni egy embernyomon ke-
resztül a haladás és fejlődés utait? Kár vagy ha-
szon, vész vagy boldogság, előny vagy hátrány, 
származik-e ily nyügző akadály törvényszerű 
elháritliatásával az egyetemes egyházra, akár a 
vallás és hitélet ébresztésére, virágoztatására ? 

A restauratio mellett szavazok végezetre, 
c) mert ezt épen korszerűnek is találom. 

Minden időben nagy hiba volt, ha az emberek az 
idők jelét, intését meg nem értették, vagy meg-
érteni nem akarták. Sok országok, tartományok 
egészen más politicai kifejlődésnek örülhetnének, 
ha az idők üterét gondosan megtapogatták vala, 
— söt maga a reformátio is egészen más mérvű 
kifejlődést nyer: ha a világ intéző hatalmai a kor 
és emberek fenhangu nyilatkozata előtt kicsinylő 
megvetéssel be nem dugják füleiket. 

Hogy a restauratio korszerű, mutatja azon 
el nem tagadható tény, miszerint az egyházme-
gyék az ország minden vidékein, itt is, amott is, 
nagy buzgósággal felkarolták ez ügyet ; sőt a 
dunamelléki egyházkerület jegyzökönyvilegnyil-
vánitja, hogy négy egyházmegye már a restau-
ratio elvilegi pártolását be is jelentette.*) Oda 

*) Itt nem lehet jegyzés nélkül hagynom a feletti csodálko-
zásomat, hogy a restauratiot pártoló egyházmegyék 
közt nincsen említve Külsö-Somogy: holott az már 
ezelőtt két évvel Kilitiben tartott közgyűlése alkalmá-
val határozatilag kimondotta a tisztujitás nemcsak 
elvbeni pártolását, hanem valósággal életbe leendő 
léptetését. De minthogy e határozat akkor — mint 
állíttatik, tévedésből — a jegyzőkönyvből kimaradt: ím 
itt van a Bálványoson 1861-ik év tavaszán tartott es-
peresi közgyűlés jegyzökönyve 10-ik száma szóról-
szóra kiírva : ,,Szóba jővén ujolag az egyházmegyei 
hivatalnokok három évenkénti restaurátiója. — Az 

érett tehát — legalább nálunk — ez elv kérdése^ 
hogy ha a jövő egyházkerületi gyűlésen tüzete-
sen tárgyaltatik és a testületenkénti szavazat 
döntő ereje valami ügyes fogás által nem paraly-
saltatik: a restauratio híveinek többsége már 
előre bizonyos. 

Ne tartóztasson vissza teliát senkit az álsze-
mérem, hogy e sürgetőleg felmelegitett kérdés-
ben szót emeljen akár esperes, akár esperességre 
kacsingató candidatusi hirben álló egyén legyen: 
hanem kösse fel bátran a Péter szablyáját, és vag-
dalkozzék vele jobbra és balra ; mert a solti espe-
resség egy oly küszöbön felejtett indigeria poron-
tyot (?) vett fel atyai védszárnyak alá, ki előbb-
utóbb, de bizonyára hangosan követelendi, mit 
egykor Mózes — a szinte gyékényládácskába 
rejtett és elvettetett gyermek — a törvény kihir-
dettetése után az Izrael népétől követelt: „íme éle-
tet és halált adtam ma élőtökké: válaszszátok a n -
nakokáért az életet, hogy élhessetek mind ti, 
mind a ti maradékaitok." 

P a r r a g li J á n o s, 
nagy-szokolyi lelkész. 

A SOLTI HELV. HITV. EGYHÁZMEGYE TISZT-
IT JITÁSÁRÓL. 

A nagyobb biztosság kedvéért legelőször is a ténye-
ket állapítsuk meg ugy, a mint a nevezett egyházmegye és 
nt. Szász Károly ur leveleiben olvashatók; mert ezek egy-
mást kölcsönösen erősítik, világosítják. 

Azt mindenki tudja, hogy mind a solti egyházmegye, 
mind nt. Szász Károly ur, restaurátiot sürget ; de hogy 
meddig, azt megmutatja, habár homályosan, a) a solti egy -
ház indítványa e szavakban . ,,Schweizban, a mi egyházunk 
bölcsejében rendszerint gyakoroltatik az; jelesen Zürich 
kantonban az antistes, valamint a consistorium tagjai négy-
évenként újíttatnak. Szintigy Skóthonban a zsinat elnöke 
zsinatról zsinatra választatik, esperesi és superintendensi 
hivatal pedig a közlelkészek közül nincsen is" stb. Világo-
san és határozottan szól már b) nt. Szász Károly ur nt. Do-
bos urnák irt válaszában, mondván: „De hisz ezt ö is tudja, 
mondja, fájlalja ; én hát többet mondok: a r e s t a u r a t i o 
c s a k l é p c s ő ; megjő, meg kell jönni azon időnek, mely-
ben nem lesz sem örökös, sem ideiglenes esperes, sem 
assessor, sem superintendens" stb. Ezekből tehát világos, 
hogy az illetők még a superintendensi elnökökre is ki akar-
ják terjeszteni a restaurátiot. De minthogy a solti egyház-

egyházmegyei közgyűlés egyhangúlag magáévá teszi 
nem csak az elvet, hanem valósággal is életbeléptetni 
kívánja a háromévenkénti tisztújítást." P. J. 



megye és nt. Szász Károly ur erősen azt vitatják, hogy a 
tisztújítás nem vonja maga után a közlelkészek (bocsánat! a 
solti indítványból tanultam) restaurálását, s ennélfogva az 
egyes lelkészek restauráihatását teljességgel tagadják, a 
megállapítás ide inódosűl: r e s t a u r á l h a t u n k a t r a c -
t u s o n, r e s t a u r á l h a t u n k a s u p e r i n t e n d e n l i -
án , d e az e g y e s e g y h á z a k b a n n e m, m e r t a 
l e l k é s z s é g é l e t p á l y a . 

Itt az igazság érdekében nt. Szász Károly ur irányá-
ban azzal a megjegyzéssel tartozom, hogy említett levelé-
ben az idézettek után ezt is oda teszi: „Távol legyen, hogy 
ez, a mit mondok, indítvány volna, ismétlem, ez csak d i v i-
n a t i o." Ezt azért teszem, hogy mentségül ne szolgálhas-
son ; mert én nyíltan kimondom, hogy az ö divinatióját 
d i v i n a t i ó n a k el nem ismerhetem. Hogy miért, majd 
alább ki fog tűnni. 

De lássuk most meg azt, hogy mivel indokolják az il-
letők a restauratio életbeléptetését. 

Mert „mig érdemeseink időről időre erősítést nyeren-
denek bizalmunk uj nyilvánításában, addig nem csak az é r -
demetlenek, kik arra mindenestül fogva nem méltók, hanem 
a gyöngeség, életkor vagy más okok miatt lankadók, uj, 
erösb elemeknek fognak helyet adni" stb. Alább: „a neta-
lán elvétett választás, ha utóbb szerencsétlennek ismerszik 
föl, nem nyomasztandja helyrehozhatlanul az egyházat, a 
közügyet." Az erősségeket egyelőre mellőzhetjük. 

Most, miután már a tények megállapításával készen 
vagyunk, a dolog természetes rende szerint az következ-
nék, hogy a restauratio érveinek cáfolatába bocsátkozzunk 
De mivel nagy fontossága van a kenyérnek, mivel egy sze. 
lel kenyérrel az eget is el lehet takarni szemünk elöl, s mi-
vel a kenyérelviség minden más elveknek annyira felette 
áll, hogy a világ legnagyobb része csak is ennek áldozza 
életét: mindenek előtt a restauratio elvbarátai nem argu-
mentuma, hanem azon állításának kell szemébe néznünk, 
hogy: a r e s t a u r a t i o n e m v o n j a m a g a u t á n az 
e g y e s p a p o k r e s t a u r á l á s á t . 

Ha a restauratio eszméjét átalában tekintjük, ugy ta-
láljuk, hogy az a kötelesség és a jog viszonyossági elvén 
alapszik. Ennélfogva a restauratio nem más, mint valamely 
társadalom, vagy állam részéről maga irányában elismerése 
a tevő egyedek egyéni jogainak azon terhek fejében, me-
lyeket a társadalom, vagy állam iránt viselnek. Ez a restau-
ratio általános meghatározása. 

De minthogy a társadalom, vagy hát legyen, az ál-
lam több rétegekből áll, s minden rétege iránt a tevő egye-
deknek külön-külön kötelességei vannak, következik a kö-
telesség és a jog viszonyossági elvénél fogva, hogy a tevő 
egyedeknek is ugy és annyiszor kell jogaiknak lenni, a hány 
rétege, csomózata van az államnak. Továbbá tekintetbe kell 
vennünk a restauratio, mint szónak, azon jelenlését is, me-
lyet neki a történet adott, s a mely szerint a restauratio 
alatt az állami tisztviselőknek bizonyos meghatározott idő-
ben megujuló választását értjük. Most már ezeket is az ál-
talános meghatározáshoz odaszámítva, a restauratio nem 
lesz más, mint: valamely állam részéről a viselt terhek fe-

jében elismerése a tevő egyedek azon jogainak, melyek 
szerint azok az állam által meghatározott időben szabadon 
és közvetlen választhatják tisztviselőiket, még pedig ugy és 
annyiszor, a hány rétege, csomózata levén az államnak, a 
tevő egyedek az álladalom minden rétegei iránt külön-kü-
lön terheket viselnek. 

Ha most már elfogadjuk a restauratiot, mint elvet, mi-
vel minden elvnek azon természete van, hogy az az élet 
minden viszonylataiban megkívánja alkalmaztatását; akkor 
a restaurationak, mint elvnek, az állam minden rétegein 
keresztül kell vonulnia. Igy p. tegyük fel, hogy van egy al-
kotmányos szabad állam, melynek három rétege van: leg-
felsőbb réteg benne maga az állam, alsóbb a megyék, még 
alsóbb a városok és falvak. Ha most már elfogadjuk erre 
nézve a restauratiót, mint elvet, nagyon természetes, hogy 
az azt tevő egyedeknek valamint vannak kötelességei az 
államnak, mint állam irányában: ugy kell, a kötelesség és 
a jog viszonyossági elvén alapuló restauratio elvénél fogva, 
választási jogaiknak is lenni az államnak, mint állam irá-
nyában. Innét van, hogy az országgyűlési követek mindig 
közvetlen a nép által választatnak. De még alsóbb rétege-
ket is említettünk, a megyéket, falvakat és városokat. A kö-
telesség és a jog viszonyossági elvénél fogva itt ismét azon 
viszonynak kell állania; s valamint vannak a megyéket, vá-
rosok és falvakat tevő egyedeknek külön-külön kötelessé-
gei és terhei a megyének, mint megye, a városok és fal-
vaknak mint falu és város irányában: ugy kell választási 
jogaiknak is lenni a megyéknek, mint megye, a falvak és 
városoknak mint falu és város irányában. Ugy, hogy ezek 
szerint egy és ugyanazon tevő egyednek a választások-
nál annyi alakban kell minden szabad államban szemünk 
előtt megjelennie, a hány rétege, csomózata van az állam-
nak. Igy, a felvett államban meg is jelenik minden tevő 
egyed a) mint állampolgár, b) mint megyei polgár, c) mint 
falu polgára. — 

Hogy a restauratio elvével még jobban, azaz teljesen 
tisztában legyünk, szükség, hogy egy kérdést, habár rövi-
den is érintsünk, mivel minden elvnek a m i é r t a próba-
köve. A kérdés ez : Miért karolja fel minden szabad állam 
oly hévvel a restauratiót ? 

a) Azért, hogy a tevő egyedek polgári méltóságukat 
érezvén, a bizonyos időben megujuló választási jog gyako-
rolhatásánál fogva oly eleven érdeklődést költsön bennök 
maga iránt, hogy a tevő egyedek, mintegy testök, lelkök 
egész teljességével függvén rajta, készek legyenek, ha 
kell, érte véröket és éltöket is áldozni, szóval, hogy szere-
tetet gyújtson maga iránt, hogy ne csak élete, hanem tar-
tós erős élete legyen. Ez a positiv oldal. 

b) Mert gát a belülről ellene törő veszélyek ellen. Ez 
a negatív oldal. Vagy ha van, a ki hosszasabb feleletet kí-
ván, olvassunk rá a solti e. h. in. indítványából, csak kis 
változtatást tevén az idézetteken. Mert „mig az érdeme-
sek erősítést nyerendenek a bizalom uj nyilvánításában, 
addig nemcsak az érdemellenek, kik arra mindenestül 
fogva nem méltók, hanem a gyöngeség, életkor, vagy más 
okok miatt is lankadók, uj, erösb elemeknek fognak helyet 



adni a netalán elvélelt választás, ha utóbb szeren-
csétlennek ismerszik föl, nem nyomasztandja helyrehozhat-
lanul az államot, a közügyet, — szóval megint csak saját 
élete fentarthatásáért. 

Most már ezzel is készen levén, mielőtt a restauratiót 
egyházi szerkezetünkbe is bevinnénk, a könnyebb átérthe-
tés kedvéért vegyük superintendentiánkat ugy, mint kis 
önálló államot; a minthogy valóban az is, s ezt a solti e. 
m. is megengedi mondván : „hogy a zsinat egyházi alkot-
mányunkban nem szervezetileg beillesztett s tényleg lé-
tező testület" — s ennélfogva „az egyes egyházkerületek 
följogosítva vannak még a legfontosabb változtatások s át-
alakítások létesítésére is." Tehát el levén superintenden-
tiánk egy kis önálló államnak ismerve, ismétlem, vegyük 
mi is ugy, mint kis önálló államot, melynek legfelsőbb ré-
tege maga a superintendentia, részei az egyházmegyék és 
még alább a falvak és városok, — s alkalmazzuk reá a 
restauratio elvét. 

Hisz ezt alkalmazni sem kell, mégis világos, hogy a 
restauratio az egyes papokra is kiterjed. Azonban a na-
gyobb biztosság kedvéért olvassuk rá a kérdés m i é r t - j é t 
is, mert a mint említettük, ez próbaköve a m i t-nek, még 
pedig épen a solti e. ni. által védett pontra, — s meglás-
suk, hogy miszerintünk meg is lesz az értelme, mig a solti 
egyházmegye állítása szerint tökéletes ellenmondás, való-
ságos sületlenség jö ki. 

Tehát miért kell az egyes papokat restaurálni ? 
Azért, hogy „mig az érdemesek erősítést nyerende-

nek a bizalom uj nyilvánításában, addig nemcsak az érde-
metlenek, kik arra mindenestül fogva nem méltók, hanem a 
gyöngeség, életkor vagy más okok miatt is lankadók, uj, 
erősb elemeknek fognak helyet adni a netalán elvé-
tett választás, ha utóbb szerencsétlennek ismerszik föl? 
nem nyomasztandja helyrehozhatlanul az egyházat, a köz-
ügyet." A positiv oldalt most már mellőzhetjük. 

Ime látnivaló, hogy a solti egyházmegye mily na-
gyol tévesztett, midőn azt állitá, hogy a tisztújítás nem 
vonja maga után az egyes lelkészek restaurálását, s midőn 
oly szemfényvesztő argumentumokkal élt mellette. Min-
denesetre méltó, hogy ezekből is lássunk valamit. 

Az okoskodás igy hangzik : „De egy mélyebb tekin-
tet a dolog lényegébe s a lelkészi s az egyházi hivatalok 
természetébe megmutatja, hogy ezen ellenvetés (a papre-
staurálás) álokoskodáson épül. — Az ám a solti e. megyéé; 
mert bár élesen megkülönbözteti a papban a tanítót az egy-
házi hivatalnoktól, de mivel e kettő oly szorosan van egy-
máshoz kapcsolódva, hogy elválasztatásuk a gyakorlati 
életben lehetetlen, az elmélet nem állhat meg. Sőt az egyes 
egyházak ezt is ellenünk fordíthatják, felfogván az okosko-
dás élit, s azt mondhatják: hogy mi a papot nem is mint 
lelkészt, hanem mint egyházi hivatalnokot akarjuk restau-
rálni. Ez pedig egyre megy ezzel: akár a követ a bagoly-
hoz, akár a baglyot a kőhöz. De lássuk az okoskodást to-
vább : „Ugyanis a lelkipásztorság oly hivatal (mégis hiva-
t a l melyrevaló készülésünk egész éltünk gondját, minden 
lelki erőnket, anyagi megélhetésünk egyéb munkáinak 

hátratételét igényli, — s azt kívánja, hogy • ki a lelkipász-
tori pályára lépett, az mindenestül lelkipásztor legyen, s e 
hivatalában keresse életcélját, életeszközeit." stb. — Csupa 
életphilosophia! s még valóban jó is lenne, s a kenyér is 
megmaradna mellette, ha a tapasztalat ellent nem mondana. 
Hát az állami hivatalra való készülés nem igényli az egész 
élet gondját, s az illetők minden lelki erejét, s az anyagi 
megélhetés egyéb munkáinak hátratételét ? S nem kíván-
juk azoktól, kik állami hivatalra léptek, hogy mindenestül 
hivatalnokok legyenek, s hivatalukban keressék életök cél-
ját, életeszközeiket? Hogy lehet hát, hogy ezek mégis re-
stauratio alá esnek? Egyébiránt, ha a tapasztalat nem cáfolná 
is meg az okoskodást, még akkor is azt mondanám : in-
kább elv kenyér nélkül, mint kenyér elv nélkül, —s ez job-
ban is illik protestáns lelkészhez stb. 

De hagyjunk fel a megjegyzésekkel, mig kellemetlen-
séget nem okozunk, bár a solti egyházmegye tisztikara na-
gyon is megérdemelné, mivel oly vigyázatlanul járt el indít-
ványozásában, hogy belőle igen kemény vádakat lehetne 
emelni ellene. Azonban bármint türtőztessem is magamat, 
bármint igyekezzem is udvarias lenni, az igazság érdeké-
ben annyit mégis ki kell mondanom, hogy a solti egyház-
megye a restaurationak még csak elvi oldalával sincsen 
tisztában. Mert ha lett volna, akkor vagy az egyes lelkészek 
restaurálását sürgeti, vagy ha ezt nem akarta, legalább az elv 
megmentéséért ugy járt volna el, a mint a 48-ki kormány a 
falusi jegyzők választásában. Nevezetesen az nem követelte 
a falvakban a restaurationak szigorú keresztülvitelét, ha-
nem bizta magukra a községekre. S ennek azon áldásdűs 
eredménye lön, hogy némely falunak két jegyzője, söt néha 
több is volt, egy évben. S ezt az országgyűlés tehette, 
mert egy jegyző kitétele legkevesebb bajt sem okozott az 
országnak; mig egyházi alkotmányunkban egy lelkész 
igen fontos jelentőséggel bir. Bizonyítja a laskói ügy, 
melynek mi is tanúi valánk a superindententialis gyűlésen. 

De bár ez veszedelmesebb lett volna is a rendes r e -
stauratiónál, mégis ha a solti e. m. csak igy jár is el indít-
ványozásában, könnyebben meg lehetne vele békülni, mert 
legalább elvtelenségbe nem esik. 

Azonban ezt is hagyjuk el, s térjünk a dolognak más 
oldalára, — tekintsük az indítványt ugy, mint gyakorlati 
kérdést, — feltevén, hogy a solti e. m. elvesen járt el in-
dítványozásában — s mondjuk el reá igy is véleményünket. 

De mielőtt ide térnénk, megemlítem, hogy nt. Szász 
Károly urnák, mint embernek, divinatorságát azért nem is-
merem el, mivel nemcsak hogy ily fogyatkozásteli indít-
ványt pártolt, hanem még azért se, mivel ezenfelül Makiári 
P. L. űr cikke ellen irt levelében az utódokról is igen ro-
szul gondoskodik. A divinator nemcsak ö n f e l á l d o z ó , 
hanem épen ugy tisztában van a j e l e n n e l s a m ú l t -
t a l , mint van a jövővel. 

Most már visszatérve a dologra, tehát tegyük feí, 
hogy a solti egyházmegye elvesen járván el a dologban, az 
általános restauratiót sürgeti, s mondjuk el rá véleményünket. 

A restauratiót én két okból nem óhajtóm, u. m. egy-
házi és hazai szempontból. 



Egyházi szempontból sem óhajtóm azér t : 
a) mivel még népünk erkölcsi és vallásos életét nem lá-

tom oly fokra emelkedettnek, hogy a restauratiot helyesen 
tudná az egyház, mint ilyen javára használni. Kivételt érde-
melnek itt az alföldi szabad városok és az azok körül fekvő 
falvak lakosai, a mennyiben ezek a 48-diki események előtt is 
nagyobb részint önállók és szabadok levén, egyéni személyes 
jogaik gyakorlata által az érettségnek egy meglehetős fokára 
vergődtek. De a dunántúli és a tiszáninneni r é s z , s általában 
véve azon helyek — pedig ezek többségben vannak az egész 
országot tekintve amazok felett — hol a jobbágyság csak 
nem régen, csak az emiitett időben szüntetett meg, — te-
hát a hol nem volt a jobbágyságot tevő egyedeknek az 
előtt joga, és igy az újdonságnál fogva még nem ismerked-
hettek meg eléggé a szabadság igazi mivoltával stb. nem 
csak hogy nem érett meg a restaurationak, mint egyéni 
jognak helyes használatára, hanem még erkölcsi és vallá-
sos tekintetben romlott is. 

Tegyen bizonyságot mellettem itt minden lelkész, a 
ki ily vidékeken lakik ; valamint bizonyságot leszen emlé-
kezetem szerint azon keserű tapasztalat, hogy többnyire 
csak a dunántuli egyházaknak van baja a lelkészekkel, mig 
az inneniben sokkal kevesebbnek. 

Igaz, hogy ezzel kárhoztatást látszom szólani a job-
bágyság megszüntetésére : de csak is látszom, mert hogy 
vallomást tegyek, nem csak hogy legkevésbbé se rosza-
om, söt inkább állami életünk egyik legtökéletesebb neto-
vábbjának tartom; mivel meg vagyok győződve, hogy fel-
számítva azon igen sok áldásdűs következményeket, melye-
ket hazánkban előidéz : nem csak az állam, hanem az egy-
ház terén is százszorosan fogja kárpótolni az ideiglenesen 
okozta hiányokat. Tehát nem szólok kárhoztatólag, midőn 
igy íelelek: mi Magyarország, mint állam, tehettük, mert 
volt erőnk, volt hatalmunk a tévelygőt, a garázdát rendre 
utasítani; de az egyháznak, ha csak segítséget nem kér, 
nincs, mert az ö kormánypálczája egyedül csak az i g e , 
módja csak a s z e r e t e t . 

b) Igazgatási tekintetben. Ennek egyik oldalát teszi a 
fegyelem, másikat a törvénykezés. Az elsőről, habár röviden 
is, már szólottam. A mi pedig a törvénykezést illeti, lehet, s 
adja Isten, hogy csalatkozzam, de attól tartok, hogy itt majd 
a világiak lesznek a túlnyomók, csak is a törvényhozók. Ezt 
pedig, ugy hiszem, hogy egy lelkész se szeretné! 

Nem akarok senki ellen is gyanuskodni, annyival pe-
<lig kevésbbé vádaskodni; de itt is elmondom véleményemet. 

Én ugy hiszem, hogy ha a restaurátio életbe lép, te-
hát ha restauráljuk az egyes papokat is, nagyon természe-
tes, hogy igy az állásaikban ingatag lelkészek majd igye-
kezni fognak oly tekintélyes férfiakat szerezni, a kik által 
biztosítva érezzék magukat a vándorlás és az éhhalál ellen. 
És ha ez megesik, pedig megeshetik, mert a mi lelkészeink 
nagyon szegények, mi hihetőbb, mint az, hogy ismét előáll 
a patronatus. Ha pedig ez életbe lép, akkor nem csak az 
egyes papok, hanem általában minden lelkész, még az 
esperesek és a püspökök is függvén a világiaktól, nagyon 
sokat fognak engedni nem csak személyes, hanem hivata-

los jogaikból is úgyannyira, hogy később csak is a vilá-
giak levén a mindenhatók, azt érik el, a mire 1790-ben 
törekedtek. 

Szinte hallom zúgni a restaurátio elvbarátait, ha nem 
vádaskodólag is, de ügyöket védve: megtört már 48 óta a 
patronatismusnak ereje, lehetetlen, hogy az feltámadjon 
többé! 

Jó, itt önkéntesen meg hagyom magamat fogni, s bí-
zom a feleletet a jövendő ítéletére. De annyit mégis nyíl-
tan kimondok, hogy ha a patronatusoktól megakartok sza-
badulni, miután a papban más a lelkész, más a hivatalnok, 
vagy mondjatok le a papság hivatali oldaláról, s ekkor nem 
csak a patrónusoktól szabadultok, söt még kenyeretek is biz-
tosítva lesz, — vagy pedig ha a kenyér mellett a hivatalt is 
meg akarjátok tartani, akkor addig, mig a nép erkölcsi és 
vallásos tekintetben meg nem érik, ne restauráljatok ; mert 
különben a patronatismustól, mivel nálunk nincs papi birtok, 
papi^örök, csak is egyedül az Isten menthet meg. 

2) Hazai szempontból, még pedig nem is a jelent, ha-
nem a kedvezőbb, a szebb jövőt tekintve, mivel hazánk 
szerkezete alkotmányos monarchia levén, egy igen vesze-
delmes pártoskodásnak vethetné meg alapját. 

Azonban itt mindenki jól megértsen ; a miket mondok, 
nem azért mondom, mintha én az általános többség nézetét 
nem osztanám, hanem azért, mivel számitásunk csak is a 
jelenből feltett jövőre terjeszkedhetik ki. 

Tehát azt mindenki tudja, hogy superintendentiáink 
mindegyike egy kis önálló államot képez. Ha most már a 
restauratiot, mint elvet, általánosan kimondjuk, s a superin-
tendentialis elnökök is választás alá esnek, mi bizonyosabb, 
mint az, hogy egyházunk tettel oly elveket fog hirdetni, a 
melyek hazai szerkezetünkkel ellenkeznek. Feltéve most 
már, hogy ez megesik, nem természetes-e, hogy az áitalá-
nos restauratio, — miután egyházunk az ország lakosságá-
nak ha nem több, de bizonyosan egy harmadát teszi, to-
vábbá elősegitöleg hat még ehez azon körülmény is, hogy 
akkor kettős restaurálási tér lesz: — oly veszedelmes pár-
toskodásnak vethetné meg alapját, milyennek vethető vala. 
ha átalános érvényt nyert egyházunkban, épen a solti egy-
házmegye által idézett nagyszekeresi (1708) és debreceni 
(1681) határozat; mivel akkor még csak a kiváltságos osz-
tály restaurálván, az egyház mint ilyen, nem tehetett volna 
különbséget a nemesek és nem nemesek között. Itt van az 
ok is, melyért egyházunkat megsemmisülés érhetné. 

Es én valóban nem tudok elég hálát adni az Istennek 
azért, hogy az idézett restaurationális határozatok egyhá-
zunkban általános érvényt nem nyertek; inert igy nemcsak 
egy igen terhes vádtól „a protestantismus fészke a forra-
dalmaknak11 szabadultunk meg, hanem még ezenfelül 
igen veszedelmes háborgástól menekedett meg édes nem-
zetünk. 

Ezek egyszerűen érveim a restaurationak behozatala el-
len egyházunkban, s ezeket oly erőseknek tartom, különösen 
pedig ez utolsót, hogy, ha a restauratio elve mind ezen é r -
vek dacára is egyházi szerkezetünkbe elfogadtatik, nem fé-
lek kimondani, miszerint a restauratio által kényszeritett 
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T A R T A L O M . 

I. ERTEKEZES. / 

Adat az egyházi tisztújítás ügyéhez. 1413. 1. Nagy 
barsi esperes. 

A fotos-martonosi h. h. egyház életrajza. 1676 — 1860.144. 
178. 205. 1. Barta Lajos, lelkész. 

A helyi felügyelök érdekében. 97. 1. Hámos Lajos. 
A papválasztásról. 677. 1. Bige Károly. 
A solti h. h. egyházmegye körlevele az egyházi tisztújítás 

ügyében. 1181. 1. Szász Károly. 
A solti h. h. egyházmegye tisztujitásáról. 1614. 1. —y. 
A solti egyházmegye angyala, Dobosnak. 1390. 1. Szász K. 
A tisztújítás ügyében. 1295. 1. Dobos. 
Az ág. hitv. egy. egyh. gyűlésen tartott beszéde Hunfalvi 

Pálnak a görögnyelv ügyében. 1149. 1. 
Az angol egyház múltja és jelene. 549. 584. 613.1. Daru.— 
Az ev. ág. hitv. tiszamelléki egyh. kerület híveinek stb. 65. 

1. Máday K. superint. 
Bunsen és Baur. I—VII. 843. 905. 973.1004. 1253.1476. 

1508. 1573. 1. (B. M.) 
Canon és visitatió, meg canonica visitatió. 457.1. Mányoky T. 
Egyházi énekeink története, ismertetése, átnézése. 9. 36. / 

70. 102. 138. 173. 199. 232. 270. 300. 330. 401. 1. v 

Egyházunk képviseltetése az országgyűlésen. 230. 1. G—y. -
E. E. E. gyámintézeti mozzanatok. 267. 1. Székács József. 
Egyházi fegyelem. 945. 976, 1. Csuthy Zsigmond. 
Egyházi tisztújítás körüli nézetek. 1258. 1. Csuthy Zst 
Észrevétel a barsi e. megye életéből merített adatra. 1548. 

1. Kulifay László. 
Főgondnoki szózat a s.-pataki főiskola ügyében, 33.1. b. 

Vay Miklós. 
Gyengébb egyházaink összekötését ajánló nézetek. 613. 1. 

Iklódi Márlon. 
Harminckét okok. 421. 1. Kovács Károly. 
Hogyan lehetne a prot. papság állapotján segíteni vagyoni-

lag 485. 1. 
Igénytelen szavak a canonica visitatió ügyében. 752. 1. Jo -

sephus ille certus. 
Kálvin-emlék ügyében. 876. J. Kacsóh Lajos. 
Karácsoni üdvözlet. 1637. 1. B. M. 
256-éves egyházszerkezet. 459. 499.1. Bartholomaeidesz J .— 
Kis-Varsány ref. egyház mult s jelen állása. 523. I. Nagy-

máté Ferenc. 
Kivánatos-e, hogy a magyarhoni ev. superintendensek az 

országgyűlésen ülés és szavazattal bírjanak? 1213.1. 

Királyhágóntűli kibékítő szó a restauratió ügyében. 1669.1. 
Nagy Ferenc. 

Leányositási ügy. 747. 1. Ecsedy Károly. 
Magánnézet az egyh. gyámolda ügyében. 779. 1. i. t. 
Még egynehány szó az egyházi tisztujitáshoz 1515. 1. 

Brocken Lajos. 
Mégis a visitatió. 719. 1. Adámfi. 
Néhány szó az egyházi tisztújítás felett. 1421. 1. Bihari I. 
Néhány szó a canonica visitatioról. 621. 1. Szász Károly. 
Nemes egyházak, tek. felügyelő stb., testvéreim az Úrban. 

1037. 1. Czékus István esperes. 
Népképviselet s tisztújítás az egyházban. 936. 1. Édes 

Albert. 
Nézetek a két prot. felekezet egymáshozi viszonyáról. 129. 

161. 193. 1. Pecz Gyula. 
Nyíltlevél a ,,Házi Kincstár" szerkesztőjéhez. 1541. 1. 

Szász Károly. 
Nyíltlevél mélt. Radvánszky Antal urnák. 69. 1. Máday K. s. 
Őszinte szó a lelkipásztorkodás ügyében. 711. 1. Sz. K. 
Őszinte szó az őszinte szóra. 811. 1. Szabolcs Pál. 
Papválasztás, e.-megyei consistorium s egyházmegyei gyű-

lés közötti különbség. 679. 1. Kármán J. 
Pár szó az egyházi tisztújítás felett. 1448. 1. Simon József. 
Pro et contra a tisztújítás ügyében. 1607. 1. Parragh János. 
Prot. egyházi igény a városi közpénztárra és a patronatus. 

I—IV. 225. 257. 293. 325. 1. 
Régiség. Eredeti okmány a csepeli egyház levéltárából. / 

1579. 1. -
Statisticai adatok a heves n.-kunsági egyházmegyéről. 1117. 

1155. I. Kuliffay Zsigmond. 
Successio és képviselet az erdélyi ref. superintendentiában. 

1285. 1317. 1352. 1381. 1. 
Szerény felvilágosítás. 626. 1. Nagy Endre. 
Sz. Márton-Káta. Máj. 8. 1861. 623. 1. Miskolczy Ist. esp. 
Sz. M.-Káta. Oct. 29. 1861. 1445. 1. M. István, föesperes. 
Sz. K. u i n a k . . . még őszintébb szó. 877. 917. 1. Édes Alb. 
Szózat a Cálvin-örökség ügyében. 873. 1. Mező Dániel. 
Szózat az E. E. E. gyámintézet érdekében. 1218. 1. Br. L. 
Tagosztályi egyezség és egyházi magtár. 364. 497. 1. S. S. 
Tanulmányok e.-megyei életünkből. 453. 1. J. K. 
Teleky László gr. ha'ála. 583. 1. 
Thesaurarius Pál levele Reczes János espereshez 1596-ban. 

683. 757. 1. Garády. ^ 
Tisztújítási ügy. 1545. 1. Garzó Imre. 
Tisztújítás az egyházban. 1069. 1. Makláry Pap Lajos-
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Történelmi adat és tanúság a prot. e. domesticáról. 517. I. 
Gonda László. 

Újra évenkénti egyházlátogatás. 617. 1. 
Vay Miklós báró beszéde. 1349. 1. 
Vegyes házasság és országgyűlés. 167.1. BauhoíTer Gy. 
Visszapillantás. 1. 1. (B. M.) 
Viszhang Beregből, a gömöri t. értekező cikkére. 594. 1. 

Darcsi Mihály. 

11. ISKOLAÜGY. 

A dunamelléki h. h. egyházkerületi tanodai bizottmány j e -
lentése. 1455. 1. Török Pál. 

A dunamelléki tanügyi bizottmányhoz beküldött jelentések. 
1483. 1. 

A felső-szabolcsi h. h. egyházmegye szellemi élete. 105. 
I. Sz. 

A gymnásiumoknak az ág. egyet, gyűlés által megállapított 
szervezete. 1201. 1. 

A h. h. egyet, tanügyi értekezlet jegyzökönyve. 653. 1. 
Tarcy L. jegyző. 

A h. h. debreceni főtanodában az 186 l/2 isk- évet megnyitó 
könyörgés. 1394. 1. Tóth Mihály. 

A nyiregyh. ev. tanítóképezde igazgatóságának jelentése. 
923. 1. Noszág I. igazgató. 

A nyíregyházi tanitó képezdéről. 337. 1. Nyíri Mihály. 
A n.-körösi tanítóképezde javára felállítandó tápintézet terv-

javaslata. 1485. 1. 
A „Néptanítók könyve" 1861. folyama egy cikkére való 

reflectálás. 529. 1. Bokor Benő. 
A prot. gymnásiumok állása l85 2 / 3 —185%. ig. 108. 1. 

Hunfalvi János. 
A pesti ág. h. gymn. nyári közvizsgái. 951. 1. 
A pesti ref. gymnásium nyári közvizsgái, 981. 1. (P. N.) 
A pápai h. h. főiskolában az isk. év bezárása. 1012. 1. 

Szabó Károly. 
A selmeci ev. lyceum nyári közvizsgái. 987. 1. B. 
Az S. gömöri ev. középtanoda nyári megnyitásáról tudó-

sítás. 1173. 1. 
A szászvárosi ref. gymn. állapota 1861. Jan. 182. I. Szabó 

György igazgató tanár. 
A szathmár-németi gymn.-ról valami. 1226. 1. 
A ref. egyet, tanügyi bizottmány idei közgyűlése Debre-

cenben. 1358. 1. Kun Bertalan. 
A lanitókképezdék ügyében szükséges válasz. T. Horváth 

S. urnák. 84. 1. Nyíri János. 
A tanuló ifjúság létszáma a debreceni főiskolában 186% 

évb. 1521. 1. Török J. igazgató. 
Az eperjesi collegium ismét kiegészítve. 1452. 1. Riszdor-

fer István főjegyző. 
Az iglói isk. tanácskozmány véleménye az „Iskola sze rve-

zési javaslatok iránt." 985. 1. Pákh Károly. 
Az igazság és közügy érdekében. 1047. 1. T. Nyiri János 

urnák. Horváth S. 
Az erdélyi ref. egyh. főtanács jul. 28:iki nagy gyűlése 

1048. 1. Olasz Károly titkár. 
Classica literatura. 1195. 1. Tatai András. 

Egy fontos és mégis mellőzött tantárgy. 1228. 1. G —y. 
Egy kis jelentés a köznevelés mezejéről. 1265. 1. 
Egy prot. lyceum szervezete. 630. 1. Varga János. 
Észrevételek Varga J . ur ,,egy prot. Lyceum szervezete" 

cikkére. 721. I. Ballagi I{. 
Felelet a debreceni közlöny ez évi kérdésére : „mik a nép-

nevelés hiányai ? " stb. 1395. 1424. 1. Kenesei Albert. 
Feleletek a következő kérdésekre: Szükséges-e a szathmári 

gymnásiumban ? stb. 888. 1. Bartók György. 
Felszólalás a magasb nőiskolák ügyében. 1137. 1. Dócy Ge-

deon. 
Fo^ialniazási gyakorlatok a népiskolában. 104. 1. Bihari Imre. 
6*Mftftásiumi fegyelem. 1013. 1. Bihari Imre tanár. 
Gymnásium-ügyi kérdések. 596. 1. Bihari Imre. 

V 

Halljunk ismét valamit a népnevelésről is. 1430. I. Smidt 
István tanitó. 

Helyreigazítása a görgényi h. h. egyházmegyében tartott 
néptanítói értekezletröli tudósításnak. 885. 1. Szabó 
József értekezlet! jegyző. 

Iskolai szemle Zilahról. 958. 1. Kun Károly ref. lelkész. 
Két ünnepély a szathmári h. h. gymnásUimban. 1488. 1. 
Korszerű nézetek a népnevelés körül. 1673. 1. Vikár János. 

kaposvidéki körlelkész. 
Miskolci h. h. fögymnásiumi tanulóinak létszáma. 1584. 1. 

Pásztor Dániel. 
Miskolci ref. gymnásium és leánynövelde. 272. 1. Édes Al-

bert ker. vizsgáló. 
Milyen jlegyen a történelmi tankönyv az algyrnnásiumban ? 

462. 1. Balogh Ferenc nevelő. 
M.-szigeti ref. gymnásium nyári vizsgái és belélete. 1045. 

1. P. Szathmári. Sz. 
Nagy-Szalontai e.megye tanítói karának értekezlete. 1584. 

1. Nagy Lajos. 
Nemzeti növelés. 404. 1. Bihari Imre. 
Néptanítói értekezlet a görgényvidéki h. h. egyházmegyé-

ben. 527. 1. Gergely Lajos ref. tanár. 
Néhány őszinte szó a mármaros-ugocsai népiskola ügyé-

ben. 628, 1. Kovács János. 
Orbai ev. ref. egyházmegyei tanítói értekezlet. 1580. 1. 

Finta István. 
Orosházi ev. egyház tanodai vizsgái. Máj. 2. 1861. 604. 1. 
Orosházáról megjegyzések a vizsgái tudósításra. 688. 1. 

Harsányi Sándor. 
Pecz Gyula lelkész ur és a tanitó-képezdék. 988. 1. Nyári 

János. 
Poroszhoni levél. 76. 1. Győry Vilmos. 
Rövid nézetek a tanítói értekezletekről. 1074. 1. Gergely 

Lajos ref. tanitó. 
Rövid tudósítás a n.-körösi ref. tanitóképezdéről 186% 

iskolai évről. 1169. 1. Nagy L. igazgató. 
Sárospataki főiskola érdekében. 1550. 1. b. Vay Miklós. 
Szervezeti javaslat az erdélyi ref. főtanodák rendezésére. 

820, 847. 882. 1. 
Tanári beigtatás — a pápai collegiumban nov. l l — 1 2 . 

1520. 1. Szabó Károly. 
Tanodai értesítés Kolozsvárról. 1179. 1. Takács J. igazgató. 



Bartholomaeidesz János esperesi körlevele. 1302. 1. 
Barsi egyházmegyéből. 857. 1. Molnár Sámuel. 
Békés-bánáti h. h. egyházmegye intézkedése a presbyte-

riumok szervezése ügyében. 213. 1. Hajnal Abel 
lelkész. 

Békés-bánáti egyházmegyei gyűlés. 1077. 1. V. L. 
Békési ág. ev. esperesség közgyűlése. 1043. 1. Petz Gyula. 
Beregi ref. egyházmegyéből, sept 30. 1861. I. N. F. 
Beregi egyházmegyei gyámolda ügyében. 670. 1. Ecsedi 

Károly. 
Cáfolat t. Gönczy Lajos ismertetésére. 108. 1. 
Dunáninneni ág. h. egyházkerület gyűlése. 437. 1. 
Dunáninneni ev. egyházkerületi gyűlés. 1024.1. Dohrányi L. 
Dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. 487. 1. 
Dunamelléki ref. egyházkerület oct. 28.—nov. 1. napjain 

tartott consistorialis- és közgyűléséről. 1471. 1. F. 
Dunántuli ref. egyházkerületi közgyűlés. 732. 1. Mezei Pál. 
Dunántúli ref. egyházkerület füredi közgyűlése. 785. 1. N. N. 
Dunántuli ref. egyháykerület közgyűlése. 1234. 1. 
E. E. E. gyámintézeti mozzanatok (Harmadik közlemény). 

565. 1. Székács József. 
E. E. E. gyámintézeti mozzanatok (negyedik közlemény). 

826. 1. Székács József. 
Egerben prot. Isten tisztelet, dec. 24. 23. 1. 
Egri ref. uj egyház meglátogatása. 1592. 1. Filep Mihály. 
Egy kis utóhang stb. 930. 1. Bartholomaeidesz J. 
Erdélyi ref. egyházi főtanács nagy gyűlése. 1168. 1. L. 
Érmelléki h. h. egyházmegyei gyűlés, mart. 7. 408. 1. Pap 

Gábor lelkész. 
Ennelléki ref. egyházmegyei gyűlés. 144. Pap Gábor. 
Észrevétel a marosi egyházmegyei ügyben, inely összesze-

detett a Gönczi Lajos ismertetéséből és arra kiadott 
cáfolatból. 374. 1. Tollas Károly. 

Felső-Nyitráról. Dec. 8. 1628. 1. (M. 0 . ) 
Filó Lajos ur beköszöntése N.-Kőrösön. 1376. 1. X. 
Geduly Lajos ur felavaltatása Pozsonyban. 1134. 1. 
Göinöri ref. egyházmegye közgyűlése Otrokocsban. 1277. 

1. Sajóparti. 
Gömöri ág. ev. egyházmegye tavaszi és őszi közgyűlése 

és a papi confereniia. 1532. 1. Jeszenszky Pál. 
Gömöri ág. h. esperesség lelkészi tanácskozmányának 

programmja. 1558. 1. 
Gyámintézeti évkönyv ügyében. 1304. I. Szeberényi L. 
Győri ág. h. egyházmegye szőnyi közgyűlése. 833. 1. La-

dányi Mihály. 
Haubner superintendens megválasztása. 435. 1. 
Haubner superint. beköszöntése Győrött. 607. 1. 
Hegyaljai ev. egyházmegye nyiregyházi gyűlése. 861. 1. 

Nyiri J. 
Heves-n.-kunsági ref. egyházmegye közgyűlése. 899. 1. 

Vári Szabó S. 
Heves-n.-kunsági egyházmegyei gyáinintézet állapota. 1659. 

1. Erdélyi S. 
Hold-Mezö-Vásárhely. April 16. 1861. 575. 1. Verbőczy 

József. 
Honti egyházmegyei gyűlés. Jan. 10—23. 185, 1. A. J. 

Igénytelen vélemény Erdélyből. 541. 1. Szabó Sámuel. 
Imola- és sírboltfelszentelés s egyházmegyei gyűlés Fai-

szon. 858. 1. Sz. S. 
Jászkiséri egyház számára tett adományok. 1593. 1. Szilá-

gyi Antal. 
Jelentés a pesti ev. árvaegylet 1S60. évi működéséről. I.— 

II. 246. 278. Fiedler J. 
Kassai magyar-német egyház alakulása. 436. 1. L. 
Kezdi-vásárhelyi adományok a moldva-oláhországi missio 

számára. 1336. 1. 
Kivonat a marosi ref. egyházmegye r. synodusa jegyző-

könyvéből. 1530. I. 
Komáromi ref. egyházmegyéből. 1086. 1. 
Krausz Gottlieb harkáni lelkész halála. 900. 1. 
Kriza János unit. püspök fogadtatása Kolozsvárt. 898. 1. 
Lelkész-igtatás Ácsán. 114. 1. x. y. z. 
Leipzig J. ev. lelkész és zalamegyei esperes urnák ! 442. 1. 
Lőcsei ev. államgymnasium. 317. 1. 
Magyarhoni ev. egyház egyetemének közgyűlése. 1131. 

1162. 1. Batizfalvi J. 
Mármaros-ugocsai ref, egyházmegye nyilvános élete. 437. 

1. Gonda László. 
Marosi ref. egyházmegye. 1526. 1. B. 
Marosi ref. egyházmegye p. synodusa jegyzőkönyvéből ki-

vonat. 537. 1. Pap Elek. 
Még egy pótlékjegyzet a h. h. dunamelléki egyházkerület 

utolsó gyűlésére. 1623. 1. Szász Károly. 
Ménfő és ev. iskolája. 763. 1. x. y. 
Nagv-Bányai egyházmegye közgyűlése, Mart. 6. és 7. 411. 

1. Bányamegyei. 
Nagyhonti ág. ev. ref. e.-megye közgyűlése 1025. 1. (P. H.) 
Nagysajói káptalan r. zsinata. 1557. 1. (Kol. Köz.) 
N. Szalontai ref. egyházmegye Márt. 21.—22. tartott köz-

gyűlése. 570. 1. 
Nógrád-Tamási ev. egyház örömnapja. 467. 1. Pékár Lajos. 
Nyilatkozat a vértesaljai h. h. egyházmegyében keletkezett 

özvegy-árva takarékmagtári terv ügyében. 310. 1. 
Kerek György. 

Nyíregyháza Jun. 27. 1861. 862. 1. 
Nyíregyháza városnak alapítványai egyházi-iskolái célokra 

1536. 1. 
Orgonaszentelés Aradon. 51. 1. Dr. Csurgai József. 
Okadatolt igazolás a marosi egyházmegye. 1861. April 8. s 

azt követett napjain tartott part. synodusa meghagyá-
sa következtében az ismeretes 100 e. frt rovatai t á r -
gyában. 698. 1. Gönczi Lajos. 

Örségi ref. egyházmegye közgyűlése 1084. 1, Iojavvyq. 
Pápai ref. esperességi közgyűlés. 957. 1. 
Papilak alapkövének letétele Csőváron. 735. 1. Kemény J. 
Pesti árvái egylet közgyűlése, Január 30-án 1861. 151.1. 

Kerekes József. 
Pesti h. h. egyházmegye közgyűlése 51. 1. 
Pestmegyci ág. hitv. egyházmegye közgyűlése, Jan. 23. 

151. 1. Láng Adolf. 
Pestmegyének Febr. 15-én 1861. tartott bizottmányi köz-

gyűléséből. 341. 1. Rákóczi József főjegyző. 



Tanitóképezde-ügy. 920 1. Pecz Gyula. 
Tervezet a magyarhoni ág. hitv. népiskolák szervezetére. 

1100. 1. 
Theologiai intézeti ügy. 81. 1. Székács József. 
Tolcsvai iskoláról jelentés. 43. 1. Török István. 
Tudósítás az eperjesi collegiumban újonnan felállított jog-

tanszékről. 42. 1. Stehlo J. 
Tudósítás a pesti ref. gymn. félévi szigorlatairól. 307. 1. 

Egy presbyter. 
Válasz t. Nyiri I. urnák. 1049. 1. Pecz Gyula. 
Viribus unilis. 246. 1. Poprádi János. 
Zilahi ref. gymn. nyári közvizsgái. 894.1. Bereczky Károly. 

III. KÖNYVISMERTETÉS. 

ABC és olvasókönyv, ág. hitv. elemi iskolák számára. 309. 
1. K. F. 

A gyermek imái és első vallásos érzelmei. 1091. 1. Peti J. 
A halálból életre. 339. I. yz. 
A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási he-

lyei. 1522. 1. G - y . 
A magyar királyság földrajza alkotmányos felosztás szerint. 

338. 1. Kerekes József. 
A nemzeti mivelödés alapja. 823. 855. 952. 1230. 1269. 

1434. 1465. 1. 
A sinai codex. 275. 1. 
Az ág. ev. confirmálandók oktatásában használandó vezér-

fonalom. T. Láng A. ur által történt bírálatára. 309. 
1. Stehló András. 

Az árpád-ház korában élt irók magyarul. 183.1. Szilágyi S. 
Az ,,Egyházi könyvtárról." — 16. 1. Kentron. 
Bölcsészettan. L kötet. Tapasztalati lélektan. 1551. 1. Kis G. 
Die evang.-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschicht-

lichen Enlwickelung. 990. 1020. 1. Farkas József. 
Elefánt Mihály a confirmátióról és confirmationalis köny-

vecskékröli értekezése. 506. 1. Stehló András. 
Előleges felhívás iskolai kézikönyvek ügyében. 869.1. RáthM. 
Észrevétel Brassai ,,világosító szavai"-ra. 783. 1. Peti J. 
Győri történelmi és régészeti füzetek. 1588. 1. G—y. 
Harmadfél század után első prot. ,,templomi beszéd" Eger-

ben. 408. 1. F . F. 
Ifjúsági könyvtár. IV. V. kötet. 1490. 1. Kerekes József. 
Imakönyvem bírálójának. 638. 1. Szeberényi Lajos. 
Irodalmi újdonságok. 1463. 1. 
Johann Pogners Verzeichniss über den Bau der evang. 

Kirche in Pressburg. 852. 1. Révész Imre. 
Kalászat az ó-szövetségi költészet mezőin. 1263. 1. B. M. 
Keresztyén hittan. 1525. 1. 
„Keresztyén magvető" 692. 1. Kerekes J. 
Két alkalmi egyházi beszéd. 45. 1. Litterati János. 
Könyvismertetés és még valami. 1363. I. Szilágyi Sándor. 
Latin nyelvtan. I. folyam. 1463. 1. B. M. 
„Libánon és Romania" cimü egyházi beszéd. 406. 1. F. F. 
Dr. Luther Márton kis kátéja. 1439. I. G—y. 
Magános áhítatosság oltára. Imádságos könyv ág. ev. 

számára. 564. 1. Révész Imre. 

Magyar feladatok a német nyelv gyakorlására. 1590. 1. Ke-
rekes József. 

Magyarország története különös tekintettel a jogfejlésre4 

1653. 1. Farkas József. 
Magyar nők évkönyve. 1656. 1. 
Magyarország történelme Diernertöl. 1229. 1. Láng Adolf. 
Monumenla evangelicorum aug. conf. in Hungaria historica. 

507. 1. Révész Imre. 
Népszerű imakönyv ág. hitv. keresztyének számára. 564. 1. 

Láng Adolf. 
Néptanítók könyve. I. kötet. VI, füzet. 147. 1. B-i J-e. 
Nőtan, vagy az asszonyi hivatá s tudománya. 209. 1. 
Országos nagy képes naptár 1861-dik évre. 308. 1. 
Oskolai és egyházi növendék-élet. 106. 1. Kerekes J. 
Prot. egyházi népkönyvtár. 925. 1. 
Schuller (Jul.) das Seelenleben des Menschen. 466.1. x. x. 
Sárospataki füzetek 5-ik évfolyam. I. füzet. 239. 1. K. J. 
Sárospataki füzetek 5-ik évfolyam. II. füzet. 434. 1. K. J. 
Sárospataki füzetek 5-ik évfolyam. III. füzet. 1300 1. K. J. 
Tájékozás a bölcsészet ügyében fenforgó vitához. I.—VI. 

503. 530. 561. 605. 663. 699. I. Peti József. 
Temetkezési lant. 955. 1. Kerekes J. 
Temetkezési lant. 956. 1. Édes Albert, esperes. 
Utasítás evang. népiskola tanitók számára. 636. 1. Láng. A. 
Vallástan. Vezérfonal az ág. ev. confirmálandók oktatásá-

ban. 274. 1. Láng Adolf. 
Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. 1438.1. Láng A. 
Világosító szó e lapok t. közönségéhez. 726. 1. Brassai. 
Zongor Endre prédikátiójára. 1401. 1. Kis Gábor. 

IV. BELFÖLD. 

Acsa ev. anyaegyházhoz tartozó két fiókegyház temetői 
ügye. 1335. 1. Elefánt Mihály. 

Alsó-borsodi ref. egyházmegye közgyűlése. 533. 1. Édes 
Vincze. 

Alsó-zempléni ref. egyházmegyei gyűlés. 371. 1. egy pap. 
Alsó-zempléni ref. egyházmegye őszi közgyűlése. 1276. 1. 

Török István. 
Alsó-Zemplén, april 6. 470. 1. Anti János. 
A magyarhoni ág. ev. egyh. központi ülésének jegyzö-

könyve 468. 1. Szontágh Kálmán. 
Annak az öt önkéntesnek. 1439. 1. X. 
A tordasi ev. ifjúság buzgósága. 609. 1. Tresztyenszki 

Gyula. 
Az egyetemes felügyelői választás ügyében. 669.1. Bartho-

lomaeidesz János. 
Az abonyi egyházmegye közgyűlése.' 672. 1. 
Az erdélyi reformátusok közzsinata Sepsi Sz.-Györgyön. 

864. 1. 
Az udvarhelyszéki unit. esperesi kerület közgyűlése. 868 

1. Nikaaljai. 
Az unitáriusok egyházi főtanácsának ülése. 1403. 1. 
Az orboi egyházmegye r. zsinata. 1492. 1. Finta István. 
Bányakerületi ág. ev. egyh. kerület közgyűlése. 1128. 1. 

Batizfalvi István. 
* 



Kiss József n.-igmándi ref. lelkész halála. 1571. I. Rózsa J . 
Kiss Sámuel sopronyi egyházmegyei esp. halála. 1570. 1. 
Kocsa István n. kun-turkevi lelkész halála. 1601. 1. E. S. 

Bodon Antal felsö-váji fogondnok halála. 1030. 1. 
Beküldött könyvek. 1405. 1. j 
Csik Péter, mohi ref. lelkész halála. 579. 1. Molnár Sámuel. 
Csurgói gymnásium. 1238. 1. Héjas Pál. Koltay Ferenc, csanádi ref. pap halála. 1001. 1. Baranyai P. 
Codex-zacynthus. 1505. 1. x. | f | Komáromy József miskolci ev. pap halála. 352. 1. SzánthóF. 
Előleges értesités. 51. 1. Osterlamm Károly. Könyv-szemle. 1599. 1. 
Esdő szózat. 321. 1. Mányoki Imre újvidéki ref. pap. Közönséges egyházi beszéd. 936. 1. 
Egy sirkö ünnepélyes letétele Szenden. 353.1. Trsztyenszki Láng Adolf ur levele. 418. 1. 

Gyula. 
Előfizetési felhívás a Házi Kincstárra. 388.1. Dr. Ballagi Mór. 

\ j 2 s d ö szózat az oláhországi missio ügyében. 1240. l.BallagiM. 
Értesités a békési ideiglenes tanári állomás betöltéséről. 

1282. 1. Egy választó. 
Egyházi adó. 839. I. Mocskonyi József. 
Egy kis helyreigazítás. 1145. 1. Szász Károly. 
Felhívás a békés-bánáti h. h. egyházmegye statisticai és 

történelmi rajza iránt. 1662. 1. Szatmáry Károly. 
Felvilágosítás. 62. 1. Bartholomaeidesz J. 
Gerenday Józsefné, szül. Várady Johanna halála. 24. 1. 
Glosius-Artner Carolina asszony végrendelete. 1570.1. H. P* 
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak ügyében. 1034.1. 

Haberern J. 
Goldberger János dacsó-lámi lelkész halála. 901. 1. 
Györké István kóródi ref. lelkész halála. 1312. 1. Kulifai E. 
Eltscher Simon halála Jeriában. 87. 1. Th. Gy» 
Hálás jelentés. 406. 1. Kérészy Mihály. 
Hálanyilatkozat. 1594. 1. 
Hálanyilvánitás. 838. 1. Literáti János. 
Hálaszózat. 839. 1. Zelovics Gábor. 
Hálaszózat. 1280. 1. Kérészy Mihály. 
Hálaszózat. 702. 1. 
Herczeg Antal csanádi ref. pap. halála. 1001. 1. Baranyai L. 
Hirdetés a Glosius D. és S. alapitványbeli ösztöndíjak ügyé-

ben. 703. 771. 1. 
Hivatalos nyilatkozat. 580. 1. Batizi András esperes. 
Horváth Karolina, Kálmán Károlyné halála. 187. 1. K. A. 
Jajszó. 1504. 1. Benedek József, kapusi lelkész. 
Jelentés és kérelem a „Házi Kincstár" ügyében. 1411. 1. 

Dr. Ballagi Mór. 
Ismét jajszó. 1060. I. Anti János, tályai lelkész. 
Jogi tanfolyam visszaállítása Pápán. 1282. 1. Tarczy L. 
Jogi tanfolyam megnyitása Eperjesen. 1206. 1. 
Karácsonesti ünnepély az ev. árvaházban Pesten. 122.157.1. 
Kazinczy-ünnepély Rimaszombatban. 1002. 1. 

— Kedves lap a pesti ev. árvaintézet történelméből. 1339. 1. 
Fiedler J. 

Kegyes adományokróli számadás. 1860. Jul. 1.—Dec. utol-
jáig. 24. 1. Szerk. 

— Kérelem a „Helynevek" magyarázója ügyében. 385. 1. Ifj. 
Resö Ensel S. 

Kérelmező és köszöntő szózat. 515. 1. Bátky István. 
Kényszeritett felszólalás. 970. 1. 
Kérő szózat. 1094. 1. Tomka K. és Bátori S. 
Kijelölés a prot. egyet, felügyelőségre. 704. 1. 
Kimiti János babarci lelkész halála. 705. 1. 

Liedemann Frigyes halála. 1600. I. 
Magyar-izsépi ref. egyház templomára adakozott pénzrőli 

kimutatás. 1596. I. Laky András. 
Mármaros-szigeti tűzvész által elpusztult egyház segélésére 

gyűlt adományok. 255. 1. Várady Gábor. 
IJissioi levelek Dr. Ballagi Mórhoz. 1679. 1. Czelder M. 
Negyedik közlés a s.-pataki ref. fötanodai uszodáról. 189. 

1. Antalfi F . 
Néhány szó az E. E. E. gyámintézetröl. 1629. 1. 
Nyilatkozat. 674. 1. Szeberényi Lajos. 
Nyilatkozat. 675. 1. Torkos Károly. 
Nyilatkozat és kérelem. 803. 1. Fürdős L. 
Nyilatkozat. 836. 1. Szász Károly. 
Nyilt levél Dr. Ballagi Mór úrhoz. 1054. 1. Sinahegyi. 
Nyilt tér. 1241. I. Kilenc mármarosmegyei lelkész. 
November 23-án 1861. 1539. 1. Ballagi Mór. 
Orosháza, Jun. 26-án. 870. 1. Horváth János. 
Őszinte szavak a „Religio" nagyszombati tudósítójának, 

967. 1. Josephus ille certus. 
Palóczy László halála. 549. 1. Szerk. 
Pár szó hitrokonimhoz. 52. 1. Czelder Márton. 
Pauer Ernest sup. halála. 254. 1. 
Pesti ev. árvaház. 1630. 1. Fiedler József. 
Péterli Pál orvostudor halála. 480. 1. K. B. 
Podrnaniczky Andor halála. 449. 1. 
Poor Károly turzsai lelkész halála. 705. 1. 
Régiség. 1312. 1343. 1. i / 
Rácz Péter csúzai lelkész halála. 705. 1. 
Sárosi Gyula emlékezete. 1537. 1. Th. K. 
Sárospataki tápintézet. 1002. 1. Antalfi János. 
Segítség utáni kiáltás. 1056. 1. Ran Jakab. 
Somody Zsigmond lelkész halála. 1065. I. 
Sztromszky Sámuel ev. superintendens halála. 

brózi János. 
Szemere Pál halála. 385. 1. 
Szilágyi János k. ládányi tanitó halála. 126. 1. Körös János. 
Szíves kérelem és felhívás a ,,Házi Kincstár" ügyében. 94. 

1. Dr. Ballagi. 
Szíves köszönet. 611. 1. Bélavári István. 
Szük József zalánki ref. lelkész halála. 479. 1. Nagy János. 
Teleki László gróf halála. 581. 1. Dr. Ballagi Mór. 
Tervezet a magyarhoni ág. hitv. ev. iskolák számára 1100.1. 
Veber Ar^ijp/tanár halála. 480. 1. 
Vecsey ttól palotai ref. lelkész halála. 1239. 1. P. G. v / 
Visszautasítás. 481. 1. Dr. Ballagi. 
Vallási türelem s türelmetlenség. 513. 1. Bátky István. 
Zbell János ev. lelkész halála. 1540. 1. 

1. Am-
• 



Pesti ref. egyházmegye gyűlése Pesten, Máj. 23-án. 729. 
758. 1. E. F. 

Pesti ref. egyházmegye. 1402. 1. x—y. 
Pestmegyei ev. esperesség közgyűlése. 638. 1. Láng Ad. 
Prot. tábori templom felszentelése Pesten. 186.1. Batizfalvi. 
Pro et conlra a beregi egyházmegyéből. 1365. 1. S. J. 

Pótlékludósitás a dunamelléki egyházkerületi közgyűlés-
ről. 1555. Egy gyűlési tag. 

Pótlék az ön „pótléktudósitásának" stb. 1626. 1. Tatai A. 
Selmeci állapotok, Febr. 20. 314. 1. Z. 
Sz. M. Káta, Nov. 9. 1861. 1493. 1. Az a bizonyos esperes. 
Szentiványi Rozália asszony temetése, Tasson. 469.1. Sz. L. 
Szepesi tizenhárom városból álló esperességének gyűlése. 

900. 1. (Ev. Wochenblatt.) 
Szilágy-szolnoki ref. egyházmegye, r. zsinata. 793.1. Kun K. 
Sz. Bagos és egy derék ref. lelkipásztor ismertetése. 996. 

1. Bady K. József. 
Szatmári h. h. egyházmegye tavaszi helyosztó gyűlése. 368.!. 
Szatmári ref. egyházmegye lelkészi gyámolda ügye. 829. 1. 
Szatmári egyházmegye őszi közgyűlése 1495. 1. 
Tabi egyház állása 1861. Jan. 15. 113. í. Krizsán József. 
Tamásváraljai egyház gyarapodása. 1274. 1. Debreczeni A. 
Tatai ref. egyházmegye közgyűlése. 833. 1. Ladányi M. 
Teleki Sándor gr. alapítványa. 897. 1. Nagy János. 
Templomalaptételi évfordulati ünnepély Á c s á é n . 1496. L -

Elefánt Mihály. 
Tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlése. 787.1. Orbán J. 
Tiszáninneni ref. egyh.kerület őszi közgyűlése. 1332.1. K. L. 
Tiszántúli ref. egyházk. Okt. 1 —6. közgyűlése. 1336.1. K. J. 
Tiszai ág. ev.egyházkerület kassai közgyűlése, Jul.16.958.1. 
Tótkéri ág. ev. fiókegyház belső élete. 737. 1. Krizsán J. 
Tót-felvidék. Dec. 4. 1627. 1. Sürgöny. 
Unitáriusok zsinata Tordán. 960. 1. Egy zsinati tag. 
Ungi egyházmegyében templomszentelés. 1559.1. Tiszaparti. 
Ungi h. h. egyházmegye közgyűlése Febr. 10 — 20. nap-

jain. 366. 1. N. J. 
Veszprémi egyházmegyéből, Mart. 12. 412. 1. Pap Gábor. 
Veszprémi ref. egyházmegyei gyűlés. 901. 1. Seregély Gy. 
Vajda hunyad-zarándi ref. egyházmegye öszigyülése.1328.1. 
Vesse, Somogymegyében. 1656. 1. Sz. S. 
Zsarnay sup. elköltözése S.-Patakról. 826. 1. Sürgöny. 

V. KÜLFÖLD. 

A délolaszországi szabadelvű egyházférfiak egylete a pápa 
világi hatalma ellen. 1306. 1. 

A franciaországi ref. egyház belső harca. 318. 1. (Prot. 
Kirchz.) 

A Gusztáv-Adolf-egylet nagy gyűlése. 1235. 1. 
A lezajlott vallásos mozgalom. . . . . 84. 1. (B. M.) 
A prágai helv. h. egyház rövid története. 346.1. Kátai Márton. 
A prot. diasporák Moldva- és Oláhországban. 413. 1. (Sá-

rosp. Füz.) 
A protestáns ügyi törvény hatása Tyrolban. 611.1. (Pesti Ll.) 
A jenai egyetem. Jun. 30-án 1861. 1061. 1. Tk. Gy. 
A Religio t. szerkesztője. . . . 119. 1. (B. M.) 

Auscha. evang. holttestnek a cath. temetöböl való eltiltása. 
933. 1. 

Az evangyéliom hajnala Olaszhonban. 476. 509. 1. K. I. 
Az evangyéliomi egyesület Genfben. 1287. 1. (Le Lien.) 
Az „Ev. alliance" gyűlése Genfben. 1474. 1. 
Bécs. Junius 19. Atyroli vallásügyet illető interpellatio.933.1. 
Belső válság a franciaországi ref. egyház kebelében. 

271. 1. (Prot. Kirchz.) 
Berlin. Tudósítás a. sz. péter-fillérekröl. 87. 1. 
Berlin. Polgári házasságról szóló törvény. 640. 1. 
Egyházujitási mozgalmak Olaszországban. 1141. 1. —- Ba-

tizfalvi István. 
Éjszaki Csehország. Protestánsok a földbirtokvételtől el-

tiltatnak. 933. 1. 
Insbruckban német bizalmi férfiak tanácskozmánya. 1061. 

1. (Rel.) 
Jena. Sept. 15. Tk. Gy. 
Karlsbad. Jul. 31. 1861. 1028. I. Batizfalvi István. 
Magdeburg. Isten és a biztositások. 
Majland. Szabad kath. egyház alapítására felhívás, 933. I. 
Mecklenburg-Schwerin. Missio-egyleti s papi nagy gyűlés. 

1404. 1. 
Missioi levelek Dr. Ballagi Mórhoz. I—XXII. 156. 284.381. 

443. 473. 543. 576. 767. 798. 931. 964. 965. 998. 
1173. 1341. 1376. 1405. 1499. 1500. 1502. 1566. 
1568. 1. Czelder Márton. 

Mit fordít évenként egyházi egyeli célokra az angol prot. 
nemzet? 1564. 1. Szász Károly. 

Mozgalom az angol egyház körében. 1496. 1. E — y. 
Törökország. 1062. 1. 

Uhlich L. mint szabadvallási missionárius. 934. 1. K. F. 

VI. TÁRCA. 
Adakozások. 29. 53. 92. 126. 158. 189.220.256. 287.321. 

354. 387. 419. 449. 481. 516. 547. 579. 611. 675. 
705. 738. 772. 805. 840. 870. 902. 972. 1063. 1145. 
1175. 1209. 1241. 1284. 1314. 1344. 1379. 1410. 
1443. 1475. 1506. 1540. 1572. 1602. 1632. 1664. 

Alázatos köszönet. 90. I. Székács J. 
Az eperjesi collegiumi Schwarz-féle alapítványra adako-

zások. 188. 1. Stehlo J. 
Adományok a makói ev. egyház számára. 1254.1. Kemény Józs. 
Adakozás és még valami. 288. 1. Kis Gábor. 
A confirmatióról és confirmatioi kézikönyvecskékről. 447. 

1. Elefánt Miklós. 
A sárospataki ref. iskolára tett legújabb alapítványok. 803. 

1. Erdélyi János. 
! Adat Dévai Mátyásról. 1095. 1. G. — y. 

Az egri basának levele a rozsnyói plébánoshoz. 1175. 1. w^ 
A magyarhoni evang. keresztényeknek. 1338. 1. a Pest ev. 

árva-egylet bizottmánya. 
Az árvaháznak nyujtotl ajándékok. 1407. 1. Fiedler József. 
A „Religio" ismét ránk fordítja figyelmét. 1631. 1. Bal-

lagi Mór. 
Baranyai Ferenc buki ev. lelkész halála. 801. I. Baranyai 
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	1961-01-06 / 1. szám���������������������������
	1961-01-13 / 2. szám���������������������������
	1961-01-20 / 3. szám���������������������������
	1961-01-27 / 4. szám���������������������������
	1961-02-03 / 5. szám���������������������������
	1961-02-10 / 6. szám���������������������������
	1961-02-17 / 7. szám���������������������������
	1961-02-24 / 8. szám���������������������������
	1961-03-03 / 9. szám���������������������������
	1961-03-10 / 10. szám����������������������������
	1961-03-17 / 11. szám����������������������������
	1961-03-24 / 12. szám����������������������������
	1961-03-31 / 13. szám����������������������������
	1961-04-07 / 14. szám����������������������������
	1961-04-14 / 15. szám����������������������������
	1961-04-21 / 16. szám����������������������������
	1961-04-28 / 17. szám����������������������������
	1961-05-05 / 18. szám����������������������������
	1961-05-12 / 19. szám����������������������������
	1961-05-19 / 20. szám����������������������������
	1961-05-26 / 21. szám����������������������������
	1961-06-02 / 22. szám����������������������������
	1961-06-09 / 23. szám����������������������������
	1961-06-16 / 24. szám����������������������������
	1961-06-23 / 25. szám����������������������������
	1961-06-30 / 26. szám����������������������������
	1961-07-07 / 27. szám����������������������������
	1961-07-14 / 28. szám����������������������������
	1961-07-21 / 29. szám����������������������������
	1961-07-28 / 30. szám����������������������������
	1961-08-04 / 31. szám����������������������������
	1961-08-11 / 32. szám����������������������������
	1961-08-18 / 33. szám����������������������������
	1961-08-25 / 34. szám����������������������������
	1961-09-01 / 35. szám����������������������������
	1961-09-08 / 36. szám����������������������������
	1961-09-15 / 37. szám����������������������������
	1961-09-22 / 38. szám����������������������������
	1961-09-29 / 39. szám����������������������������
	1961-10-06 / 40. szám����������������������������
	1961-10-13 / 41. szám����������������������������
	1961-10-20 / 42. szám����������������������������
	1961-10-27 / 43. szám����������������������������
	1961-11-03 / 44. szám����������������������������
	1961-11-10 / 45. szám����������������������������
	1961-11-17 / 46. szám����������������������������
	1961-11-24 / 47. szám����������������������������
	1961-12-01 / 48. szám����������������������������
	1961-12-08 / 49. szám����������������������������
	1961-12-15 / 50. szám����������������������������
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	1��������
	3��������
	5��������
	7��������
	9��������
	11���������
	13���������
	15���������
	17���������
	19���������
	21���������
	23���������
	25���������
	27���������
	29���������
	31���������
	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����������
	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�����������
	1001a������������
	1003�����������
	1003a������������
	1005�����������
	1005a������������
	1007�����������
	1007a������������
	1009�����������
	1009a������������
	1011�����������
	1011a������������
	1013�����������
	1013a������������
	1015�����������
	1015a������������
	1017�����������
	1017a������������
	1019�����������
	1019a������������
	1021�����������
	1021a������������
	1023�����������
	1023a������������
	1025�����������
	1025a������������
	1027�����������
	1027a������������
	1029�����������
	1029a������������
	1031�����������
	1031a������������
	1033�����������
	1033a������������
	1035�����������
	1035a������������
	1037�����������
	1037a������������
	1039�����������
	1039a������������
	1041�����������
	1041a������������
	1043�����������
	1043a������������
	1045�����������
	1045a������������
	1047�����������
	1047a������������
	1049�����������
	1049a������������
	1051�����������
	1051a������������
	1053�����������
	1053a������������
	1055�����������
	1055a������������
	1057�����������
	1057a������������
	1059�����������
	1059a������������
	1061�����������
	1061a������������
	1063�����������
	1063a������������
	1065�����������
	1065a������������
	1067�����������
	1067a������������
	1069�����������
	1069a������������
	1071�����������
	1071a������������
	1073�����������
	1073a������������
	1075�����������
	1075a������������
	1077�����������
	1077a������������
	1079�����������
	1079a������������
	1081�����������
	1081a������������
	1083�����������
	1083a������������
	1085�����������
	1085a������������
	1087�����������
	1087a������������
	1089�����������
	1089a������������
	1091�����������
	1091a������������
	1093�����������
	1093a������������
	1095�����������
	1095a������������
	1097�����������
	1097a������������
	1099�����������
	1099a������������
	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�����������
	tart_1685����������������
	tart_1687����������������
	tart_1689����������������
	tart_1691����������������
	tart_1693����������������
	tart_1694����������������


