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Keresztyén vallás diadala a’ régi po
gány Rómán.

I. A ’  pogány Róma.

Misem ejthet nagyobb sebeket a’ valláson' 
mint a’ formalismus, azaz, szivünknek ama te r-

Róma építésétől 837-ik év vége felé a’ vi
lág e’ fővárosában csaknem egyedül pogány val
lás uralkodott. Roppant népsége közt alig talá
lunk néhány keresztyént. A’ bálványimádást 
legnagyobb erkölcstelenség kiséré és, mi külö
nösnek lálszhatik, minél erkölcstelenebbek va- 

mészeti hajlama, mellynélfogva az érzemények Iának e’ népek, vallásos szertartásaikhoz annál 
’s erényeknek, miket isten követel tőlünk, ezen j szorosabban ragaszkodának; e’felötlő tüneményt
érenyek ’s érzemények árnyképét, melly hiú 
külszertartásokban á ll, csúsztatjuk alája. E ’ 
szertartások, igaz, nem volnának gáncsolandók, 
ha istenisége iránti szeretetünk ’s engedelmessé
günk valódi kifejezeténél egyéb nem volnának; 
de meg kell vallanunk, hogy azok sokszor, sőt 
majd mindig csupán igen csalékony jelei annak, 
mi lelkünket mozgatja; ők azon h é j, melly a’ 
nedvfosztott fát födi, azon sugárzó köpeny, melly 
nyomort ’s meztelenséget rejt el, szép de lelket
len test. -
gadá a’ világot, midőn Jézus Krisztus végre 
megjelent, megtanítandó az embereket, hogy: 
az isten lélek és igazság és a’ kik öt imádják, 
szü kség, hogy lélekben és igazságban imádják! 
Vallásunk törekvése, feldúlni e’ formalismust 
’s élő jámborságot állítani helyébe, egygyel több 
bizonyítványa annak, hogy az isteni eredetű ’s 
épen e’ bizonyítványt óhajtjuk ’s akarjuk itt ki
fejteni. Ez okból néhány vonást hozandunk fel 
a’ pogányok számtalan vallásgyakorlataiból ’s 
az evangyéliom parancsait állítván ellenükbe, 
ezen ellentétből nemcsak arról fog meggyőződni 
az olvasó, hogy a’ pogány vallás hamis és me
seszerű, hanem mindenek fölött arról i s , hogy 
Jézus Krisztus vallása igaz és isteni.

A’ nélkül, hogy a’ Jézus Krisztus megjelen
tékor minden vidéken nyilvánosan tanított pogány 
vallás részleteibe nagyon bocsátkoznánk, inkább 
a’ világ fővárosa, maga Róma pogányságát tö- 
rekvendünk fejteni. Azon kor pogány és kér. 
Íróit kérdők meg, hogy semmi kétségessel föl 
ne lépjünk ’s csak azt ismételök , mit amazok 
megírtak; az olvasó meggyőződéséül pedig leg
nagyobb gonddal kijelelök neveiket azon munkák 
és Íróknak, kiktől tudósitásinkat kölcsönöztük. 
Tőlünk egyetlenegy szó sem eredend; minden, 
de minden biztos és részrehajlatlan kútfőkből 
lesz merítve, miről mindenki, a’ ki idézeteink 
igazságát maga akarja megvizsgálni, meggyő
ződhetik.

megfejti azonban az, ki az emberi szivet némileg 
ismeri.

Hallván, hogy lelkismeretünk bűn és erény 
közt világos különbséget idéz elő, ’s látván, hogy 
minden ismeretes nép istenséget imád és jöven
dőt vár, józanul nem kételkedhetni, hogy a’ val
lásos érzemény az emberrel született ’s minde
neknek alkotója adá azt neki; szintúgy minden 
ember legalább óhajt erényt követni, de annak 
elérésere egyszersmind erőtlennek találja magát; 

E’ formalismus egészen magához ra-l szenvedélyei némileg akarata ellenére az ellen-
kezöhez lökik öt. Mit tegyen e’ kinos helyzet
ben, mellyben vagy hajlamát kell legyőznie, 
vagy isteni büntetést várnia ? Előbb szenvedé
lyeinek engedend, azután telve vágygyal hibáit 
letörölni ’s istene kegyét újra megnyerni, ezt 
elégtétellel maga módja szerint kínálja meg. Az 
előre volt látható ’s úgy történt. A’ magát bün
tetésre méltónak érező ember előbb gyümöle sőt 
vagy állatot vitt istenének áldozatul, azután k é 
nyelmeit, egésségét, böjt, szenvedés, sanyar
gatás alá vetvén magát, kezdé áldozni ’s meg
tevőn mindezt, szabadon eresztő szenvedélyeit, 
vélve, hogy áldozataival elsimitá kötelességmu
lasztásai borzasztó következményeit. Amaz 
egyházi szokásoknak hibák elsimítására feltalálá
sától azon áhitatgyakorlatokig, mellyek az 
erény helyét foglalhatók el, csak egy lépés 
volt. E’ lépés kellemes volt ’s könnyen meg
tehető. így képzelé magában az ember, hogy 
az isten, ki az ő halála helyett elfogadó a’ 
bikaét, szeretet helyett szavait a’ szeretetnek, 
imádás helyett küljeleit a’ tisztelésnek, szív  imái 
helyett ajkakéit fogadhatná el, ’s a’ mint ama 
külszertartások némileg rokonok valónak az 
érzeményekkel, mellyeknek kifejezetei voltak 
azelőtt, arra használta őket az ember, hogy ma
gokban a’ szertartásokban naponként több 
becset, a’ belérzeményben pedig naponkénb'ke- 
vesebb súlyt helyezzen. Alku volt a’ lelkismeret 
és szenvedély közt kötve: a’ szenvedély ala-
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kot adott, a’ lelkismeret a’ bensőn tágított ’s így 
mindketten kézen fogva jártak.

Illyen volt valószínűleg az ut, mellyen az 
embersziv járt, hogy azon formalismushoz jus
son , mellyet Róma pogányáinál azon korban, 
midőn a’ kér. vallás a’ világ megjobbitására 
megjelent, találunk. De lássunk néhány részletet.

II. A ’ legfőbb papokról.
A-’ pogány papság élén , főpap ')  név alatt a’ 

vallás látható feje állt. E’ főpap istennek is ne
veztető magát, mondja V irgil2) ;  mi azonban 
örömestebb hiszszük, miszerint nem állitá, hogy 
ö maga az Isten , hanem csak földi helyettese a’ 
mennyei istennek, kit a’ rómaiak Jupiternek, a’ 
scythák pápának neveztek:!). Az istennek e’ 
földi állítólagos helyettese annak hatalmát is ma
gáévá tette; ö nemcsak királyként uralkodott,az 
alpapokat ’s népet megadóztatá, hanem emberek 
részéről tiszteletjeleket is igényelt, mellyek is
teni tisztelethez eléggé hasonlitának. Az még 
kevés volt, hogy mellette elhaladtukkor térdre 
borultak az emberek, hanem annyira ment a’ 
dolog, hogy lábait csókoltatá azokkal, kik sze
mélyéhez közelitének4). Példákúl Caligulát ’s 
Heliogabatí említi a’ történettudomány, kik egy
azon időben császárok és főpapok valának, azaz 
Romában világi egyszersmind papi hatalmok 
volt.

De hogy helyesb fogalmat ama pogány ró
mai főpapokról adjunk, jobbat nem tehetünk mint 
ha egy azon kori Íróból egy helyet szorul szóra 
felhozunk: Nekik fa’ főpapoknak) a’ legfontosb 
ügyek fölött korlátlan hatalmok van; mert min
denről , mi a’ sz. dolgokra vonatkozik, úgy ma
gán emberek, mint felsöségek ’s az istennek 
szolgái fölött ők határoznak; hatalmoknál fogva 
ők szabnak uj törvényeket; mert elejökbe sem
mi törvények szabva nincsenek; ők vigyáznak 
fel az áldozó papokra, névszerint azokra, kik 
szertartások és isteni áldozatoknál első helyeken 
állnak. Másokat is, kik a’ legalsóbb hivatalokban 
vannak, kötelességeikre szorítanak, hogy a’ sz. 
szertartások ellen semmi ne történjék. Ök tol
mácsok és jósok, kiktől a’ szentek és istennek 
tisztelése iránt tanácsot kér a’ nép ’s ha látják, 
hogy parancsaiknak némellyek nem engedelmes
kednek, azokat megbüntetik tetszésük szerint; ők 
azonban senki Ítélése alá nem vettetnek, ök füg
getlenek és számot sem a’ tanácsnak, sem a’ 
népnek nem adnak. Ha valamellyikök meghal,

‘) Alexandriai Sándor, genial,, lib. II., kivonat Titus-, 
Livius- és Plutarchból.

*) Virgil második pásztorkölteménye Auguszthoz.
*) Herodot, IV. könyv.
*) Tit. Livius, IX. könyv. —  Cicero de lég. I. könyv. — 

Tit. Livius XXX. — Saeton, Claudiusban.

helyébe más nem a’ népből, hanem a’ választot
tak collegiumából tétetik ').

Képzelhetni, a’ hamis istennek e’ főpapjai mi 
borzasztóan élhettek vissza illy roppant hatalom
mal ; nyögtek is sokszor népek ’s fejdelmek 
zsarnokságuk alatt ’s a’ Jézus Krisztus elkülde- 
tését égből elismerésül adott jótétnek tekinthetni, 
ki eljőve megtanítani az embereket, hogy a’ 
papi hatalomnak a’ fejedelmivel semmi köze, 
hogy vallásnak és politikának el kell egymástól 
egészen választva lenniek ’s hogy képviselőjét 
annak , ki az égben van, mennyei dolgok, nem 
pedig földiek illetik. Adjátok meg a’ mi a' csá
száré, a’ császárnak; és a’ mi az istené, az is
tennek, mond Jézus (Luk. 20, 25.): midőn öt a’ 
nép trónra ültetni ’s királynak akará tenni. ö e’ 
törekvések elöl elvonul (Ján. 6, 15.); ’s midőn 
Pilátus kérdé tőle, király vagy te ? amaz emlé
kezetre méltó , azon kori pogány papok * *s főpa
pok meggondolására igen alkalmatos szavakat 
mondá: Az én országom nem e’ világból való 
(Ján. 18, 36). Ezen isteni mester első apostolai 
az ö példáját követék és sz. Pálnak és sz. Péter
nek a’ sz. evangyéliomban megőrizett szavai 
kellő időben érkezének, hogy a’ főpapok ’s pap
ságuk viszaélését a’ hatalommal kárhoztassák.

Szavaimat a’ pásztorokkoz intézem, mond sz. 
Péter (1. 5, 1 — 3) én , ki mint ti, pásztor va
gyok ; legeltessétek az Isten seregét, melly 
gondviseléstek alatt van , gondot viselvén arról 
nem kényszerítésből, hanem örömest, nem kí
vánván éktelenül a’ nyereséget, hanem kész in
dulattal , sem pedig úgy mint uralkodván az ur 
örökségén, hanem úgy, mint kik az Isten sere
gének tüköréi legyetek.

Minden becsületes ember, olvasván ezeket, 
egyetértend velem, úgy tartom, abban, hogy az 
igazi keresztyén vallás, távol lévén jóváhagyni 
a’ papi kényuralmat, a’ papok uralomvágyát 
megfékező ’s hogy a’ nép felvilágosítására és a’ 
főpap pogány zsarnokság ítéli megszabadítására 
jobbat tenni nem lehetett, mint nagyon elter
jeszteni a’ bibliát, melly e’ tanokat hangosan 
hirdeté.

III. A ’ papokról.
A’ főpap után számos, különféle osztályra 

elosztott papság jőve. Némellyek templomokban 
éltek és áldoztak2), azok pedig, kiknek a’ népre 
kelle felügyelniek, curióknak hivattak.

Áldozataik nem mindig levágott állatokból 
állanak; néha kis kerek kenyeret is áldoztak az 
oltáron ’s azt mondák róla, hogy az élvévé a’ 
népek bűneit3).

') Halicarnassi Dienes, romái régiségek, II. könyv.
*) Memoires de Marolles.
*) Follux in onoaa., I. VI. Alexaad. ab AI«x. I. VI., #. 17.
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Cicerónál egy helyből úgy látszik, hogy 
néhány gonoszszájuak e’ papok közöl annyira 
veteraedének, miszerint álliták, hogy e’ kenyeret 
eve , istenök testét vélték élvezni; mert Cicero ‘ 
következő kifejezésekkel menti fel őket e’ vád 
alól: Hol találkoztak a’ józan észtöl annyira j 
megfosztatott emberek, kik hinnék , hogy azon 
dolgok, mellyeket esznek’s mellyekkel táplál— | 
koznak, isteneik lehetnének ?

Mi valóban azt tartjuk, miszerint nem is gon
dolhatni , hogy az emberi szellem valaha e’ fo
kára siilyedhessen alá a’ képtelenségnek ’s azt 
képzelje, hogy az ember istenéből ehessék.

A’ zsidók, csekély értelmiségii nép, magok 
is felfogták, hogy ember testét nem lehet enni 
istennek kedveskedésül; mert midőn Jézus 
mondá nekik: A’ ki eszi az én testemet, örök 
élete vagyon annak (Ján. 6, 54) ’s ámbár, hogy 
gondolatát megmagyarázza, ugyanazon értelem
ben mondá: A’ ki hiszen bennem, örök élete 
vagyon annak (Ján. 6, 40.) a’ zsidók mégis 
iszonyoldak a’ gondolattól: Jézus testét enni, 
úgy hogy látván megvetésöket az üdvezitö, kény
telen volt nagyobb világosság okáért hozzátenni: 
A’ lélek az, a’ melly megelevenít, a’ test nem 
használ semmit; a’ beszédek, mellyeket én szó
lok nektek, lélek és élet (Ján. 6, 63). E’ kis ke
rek kenyérnek neve a’ pogányoknál, „mola volt, 
honnan, ,,immolareu úgy szinte, „hostia*" honnan, 
„hostire‘,i származik, két ige, mellyek áldozatálla
tokat levágni, kenyeret áldozni jelentenek. Ale
xandriai Sándor e’ Numa rendelte áldozatot vér
nélküli áldozatnak nevezé.

Itt közelebbről érintendünk némieket azon 
módról, ezen áldozatok általában miként történ
tek; a’ rajz, mit adni akarunk, pogány írók kü
lönféle, innen ’s onnan vett helyeiből, mellyeket 
öszvesitünk, hogy olvasóinknak annál helyesb 
fogalmat adjunk az egészről, van öszveállitva. 
Az áldozatot délelőtt kelle megtenni, mert a’ 
reggel kedvezőbb időnek tartatott * 2). A’ pap fejér, 
„albáu nak nevezett ruhába és színes dolmánba 
öltözött; feje meg volt borotválva3), melle vért
tel födve. Fátyolt viselt, melly vállruhának ne
veztetett 4 5). Kezeinek megmosása után az igyen 
felöltözött pap hajlongva járta körül az oltárt ’s 
ellenében az áldozathoz megjelent népnek meg
állt. Az oltárt meggyujtott viaszgyertyák éki— 
ték •’), a’ szolgálatot tevő pap segédei tömjént 
égettek (i), a’ pap néhányszor meghajtá fejét az

oltár előtt *), latinul beszélt; vége lévén az áldo
zatnak, az istenség képe elzáratott2) ,  azután 
következő szavakkal, mellyek véget vetének az 

' áldozásnak : „Missio est“ 3), a’ nép elbocsáttatott, 
! mire a’ jelenvoltak, miután sós vízzel, melly 
'Szenteltvíznek4), mondatott, magokat megíecs- 

:! kendék, haza mentek azon meggyőződésben, 
i hogy isten bűneiket megbocsátá.

Illy szertartás boldogtalan következményei 
könnyen kitalálhatok. Ezen állítólagos megbo
csátás által a’ bűnei súlyától igy kényelmesen 
megszabadult nép lelkismerele békéjét nem so
kára visszanyerő. A’ gondolat, hogy istene előtt 
most már megtisztult, azt sugallá neki, hogy nem 
volna reá nézve igen veszélyes, uj hibát elkö
vetni, melly aztán előbbi élete óta egyetlen fogna 
lenni. Még több, a’ bizonyosság, hogy uj, utóbb 
teendett áldozattal uj bocsánatot nyerend, meg
kísérlésre ragadá őt ’s a’ szegény, lelkismere- 
tében igyen megzavarodott nép annál könnyeb
ben engede szive ingereinek ’s annál gyorsabban 
hullt a’ bűn hinárába vissza ; olly könnyen gyó
gyítható baj végtére csak kis bajnak tetszett 
neki ’s gyönyörrel megszokta azt, távol lévén 
annak meggondolásától, hogy ha a’ pap ki is 
mondá e’ földön a’ bocsánatot, de isten örök bi- 
rószéke előtt fenmaradt számára az igazságos 
büntetés.

Isten hát megszánta ama szegény pogányo- 
kat ’s Jézust küldé nekik világosságul, ki tani- 
tá, hogy az ö áldozathalála után sem véres sem 
vérnelküli áldozatot nem kell tenniek az embe
reknek ’s hogy istennek ő adja magát engesztelé- 
sül bűneinkért (Zsid. 9. és 10. r., különösen 9. r. 
11, 12, 25 és 26 v. és 10 r. 10, 12 v.), hogy 
e’ perez óta mindazoknak, kik rá bízzák mago
kat, nem kell egyebet, kedvesdedésül az ö aty
jának tenniek, mint tisztán és szentül élniek ’s 
ha nem éreznék magokat szenvedélyeik legyő
zésére eléggé erőseknek, kérjék azt istentől, ki
nek végtelen jósága ezen erőt megadandja mind
nyájoknak (Jak. 1, 5). így rombolá szét Jézus 
az áldozatokat ’s erényre inlé az embereket. 
Ezen egyszerű, tiszta tanban ki nem látja isteni- 
sége bizonyítványát ’s ki nem örülne velünk, 
látván, hogy az igazi kér. vallás olly sok haszon
talan és nevetséges szertartást szüntetett meg e$ 
földön ?

Ama papok után vallásos férfi- ’s nötársu- 
latok következtek, mellyek azon Isten vagy hős

De natura Deorum, 111.
a) Dn Choul, 309. I.
3) Apui. Asin. lib. II.
*) Plutarch, in vita Thesei. — Herodot, in Euterp.
5) Piai in ant. Feneste., cap. 5.
®) Tib. lib. II. eleg. I. Virgil, Aen., 9.

’) Lactant., lib. VI. Instit., cap. 2. Tértül, de idolo, cap.
15. Ovid., Fást., lib. II.

*) Cicero, 1b. III. de off. — Virg. Aen. lib. 1.
3) Polyb. Virgil. — Ara. lib. VL
4) Apui. lib. II. De asino aureo. — Cicero lib. II. de lég. 

•vid. Fást. 5.
«
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nevét viselék, kinek különösen szentelve valá- 
nak ’s rendszabályait követték. így Romulus a’ 
szántóföldi testvérek rendét alapitá; utóbb A n-  
guszt társulatait, Adorján , Antal társulatainak 
tesvéreit látta a’ kor. Köztök egyik kolduló szerzet 
nevét vévé föl. E ’ henye, a’ nép zsírján élő em
berek utczákon ’s keresztutakon jártak, mond sz. 
Ágoston, ’s néptől kérték azt, mi őket gyaláza
tosán táplálta Apulejus metamorphosisa VIII. 
ik könyvében mulattatóan rajzolja e’vallásos kol
dusokat. Arany szamara név alatt fölfedezi gaz
ságaikat kétszinüségöket ’s miként képmutatás 
köpenye alatt pénzt, kis hordókban bort, tejet, 
sajtot, búzát és árpát czipelnek öszve. Ok, úgy 
mond, buzgón fogadnak el mindent ’s a’ nekik 
adottakat zsákba dugják; igy kóborolva kieszik 
az országot.

Említenünk kell, hogy azok pogányok vol
tak, kik illyen dolgokat elhittek. E’ visszaélése
ket a’ tisztviselők is olly égbekiáltóknak látták, 
hogy azokat bizonyos törvényekkel fékezni tö- 
rekvének , mert azok, mond Cicero, babonával 
tölték meg a’ népet ’s kiszopták a’ családokat, 
Minucius Bódog mondja, hogy hányavetiségböl 
különös ruhát viseltek ’s mezítláb jártak. Né- 
mellyek minduntalan hallgattak 2), mások sze
génységfogadalmat tőnek3). Emezek dicséretére 
meg kell azonban mondanunk, hogy ámbár po
gányok voltak, e’ szegénységfogadalmat csak
ugyan megtartották. De mindnyájan ollyanok 
nem voltak; láttuk, hogy Apulejus általában 
képmutatóknak állítja őket ’s máshol van érint
ve, hogy ezen állítólagos szegények és koldu
sok legdrágább, legszebb vidékeken épített ko
lostorokban bőségben éltek 4).

Innen látjuk, a’ vallás színe pogányoknál 
miként szentesité meg a’ henyélést és képmuta
tást ’s mikép azért jelent meg a’ kér. vallás, 
hogy a’ földet e’ tunya néptől megtisztítsa. Isten 
már Ádámnak mondá: A’ te orczádnak veríté
kével egyed a’ te kenyeredet (Genesis 3, 18) 
Salamon hozzátevé: Ne szeressed az álmot, 
hogy ne légy szegény (példab. 20, 13); A’ ki 
szántja az ö földét, megelégedik étellel (példab. 
28, 19); de a’ rest koldul aratáskor (példab. 20, 
k .) ; és Jézus eljőve e’ képmutatóknak, mint a’ 
farizeusoknak, megmondani: Jaj nektek, képmu

ta tó  farizeusok! mert a’ szegény özvegyeknek 
házokat megemésztitek hosszú könyörgésnek 
színe alatt (Mát. 23, 14). Az általa oktatott 
apostolok hozzátevék: Ha valaki nem akar mun- 
kálódni, ne is egyék (2. Thess. 3, 10). E’ tannal

4) De civit. Dei. lib. VIII. cap. 26.
*) Diogen. Laert. fythagoras élete.
*) Lactant., lib. 1. cap. 1. — flinius, bút. nat., líb. V. 

cap. 17.

sz. Pál példát is köte öszve, önkezeivel munkál
kodván, hogy éljen. Nézzétek itt a’ kér. vallást! 
Kérdem, azon vallást, mellynek tanai olly töké
letes összhangban állnak az emberi tevékenység 
szükségességével ’s melly arra törekszik, hogy 
úgy a’ testi erőket, mint az erkölcsi képessége
ket kifejleszsze, azzal nem bizonyítja e’ be ele
gendően, hogy szerzője ugyanazon alkotó, ki e’ 
szorgalmat, ezen erőket, ezen képességeket adá 
az embereknek ?

(Folytatás.)

Szerkesztő ú r !

Tán olly pillanatban írok, mikor a’ politicai 
pályán támadt rcactionális nyilvános izgatások 
és ennek folytában lobbanó polgári háború miatt 
érdektelenek soraim; mivel illy körülmények 
között inkább fegyvert kellene minden hazafinak 
ragadni ’s vérrel szerezni meg az óhajtott békét; 
’s igy a’ bátorságba, önállásba helyhezett status 
előtt a’ lelkészeknek külföldön honunkbaninál 
kedvezőbb helyzetét tűzni ki ideálúl: hogy vala- 
hára ennek nyomán a’ hitszónokok ápolására me
leg kebellel indulna. De mivel magam sem liarcz- 
ra termett testtel ’s erővel, sem fegyverforga- 
tásbeli legcsekélyebb gyakorlottsággal nem bí
rok : azzal a’ mit szereztem, ig y ek szem  használ
ni édes ’s egyedüli honomnak, mellyel élnem 
vagy halnom teljes határozottságom; mert kívüle 
rám sem üdv nem virúl, sem remény nem de
rül.

Ne legyen azonban botrányára szerkesztő 
urnák, hogy e’ magánosán hozzá intézett leve
lemben a’ haza szent nevét emlegetve hizelgek 
magamnak. Mert e’ merényre jogosita fel az, 
hogy minap Bécsben — hazánk érdekes ügyei- 
röli részrehajlatlan tudomásvételért — létemben 
egy barátomtól hallám, hogy elébbi Jul. 5-kén 
hozzá küldött levelemet nevem alatt közölni mél- 
tóztatott. Csekély nevemnek e’ nagy méltányol- 
tatása ébreszte reményt bennem ezen iratom ha
sonló érdemesitéséröl, ’s ezért van alkalmam 
hinni, hogy jolen levelem nemcsak önnek hanem 
főbb vonásaiban a’ hazának is szól.

Előbbi levelemben fölkértem volt szerkesztő 
urat: méltóztatnék tudósitni annak hijányairól 
vagy Baselbe vagy Frankfurtba. Noha e’ sze
rencsében nem részesülhettem * * ); mégis, mivel 
azt is ígértem, hogy Schweizból még Bern ’s 
Genf cantoni, Strassburgból a’ Frankhoni, — 
Némethonból a’ Badeni ’s Würtembergi prot. 
lelkészi fizetési viszonyokat a’ hely szinén meg-

1) Plató in Thimeo. 1044. 1.
*) írtam ’s fájlalom hogy lereletn fcgshez nem jutott.

S t é k a  ci.
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tudya hitelesen küldömmeg : ezért szavamat be
váltandó édes — de hazánkon terülő vészfellegeíi 
által korlátolt — örömmel közlöm ebbeli utazási 
tapasztalatimat ’s ismeretimet.

Jul. 11—töl 27-ig tartott Schvveizi cantono- 
kon át lett utazásom alatt ezeket tudtam meg :

1) Bern cantonban a’ reform, lelkész legki
sebb fizetése 800 Schweizi frank (40 rajnai xr, 
vagy 33 '/3 xr pp.) melly 1000, 1200, 1400, 
1600, 1800, 2000 frankra növenkedik. E’ hét 
osztályba való előmozdítás valamelly feljebbiben 
vólt lelkész halála után az utóbbi vagy hátrábbi 
osztályok legöregebbikének előtte való osztályba 
áttétele által esik. Stóla önkénytes; ezen kívül 
lakhely, melly a’ fizetésbe nem számittatik-be. 
Pensio 200—400 fr.

2) Genfben, magában a’ városban 3000 be
le számítván a’ lakot, a’ canton más helyein 
1500—2000 franczia frank (28 rajn. xr vagy 
2 3 ’/3 xr pp.) ’s ezen kül be nem számított lak 
kerttel együtt. De mivel ez itt nem lévő stóla 
miatt a’ körülményekhez képest csekélység: az
ért confirrnatio előtti magántani tásokért járó je
lentős öszveggel pótoltatik a’ prot. lelkészek 
lizetése. Nyugalompénz az mi Genfben 200— 
400 franczia fr. — Ugyanilly fizetés létezik 
Neufchalel és Waadt cantonban is, még szöllö- 
hegyekkel pótoltatva.

3) A ’ mi Francziországot illeti: Strassburg- 
bani értesülésem szerint: Elsasban mint egyéb- 
ütt is a’ status ad a’ prot: lelkészeknek 1500— 
2000 frankot, úgy azonban, hogy itt ebből a’ 
lakhelyfogadásra mi sem adatik mivel, ez azon 
kívül rendesen minden lelkésznek van, ’s a’ hol 
nincs, ott az egyház ad arra 500—600 frankot. 
Nyugalompénz a’ megéleinedelt lelkészekre néz
ve nincs, ’s ha fizetésökböl segédet tartani nem 
képesek, segíti ebben a’ status 200—300 frank
kal : de értelemben fogyatkozott lelkész nyug- 
pénze 4 —600 fr. A’ r. cath. lelkészek itt is 
500 fr.kal kevesebbel fizettetnek mint a’ protes
tánsokéi. — így áll a’ fizetésrendszer Napóleon 
császárságából 1806-tól fogva, mellyel maga e’ 
nagy fejdelem az egyházgyülésektöli felszólítása 
után vett utasítás után állapifa meg. — Most 
azonban e’ fizetés is a’ házfentartási eszközök 
árának azon idötöli nagy felemelkedése miatt 
csekély ’s elégtelen lévén, jobb fizetést kértek 
’s várnak a’ lelkészek a’ köztársaságtól. Egyéb 
Frankhoni prot. lelkészek fizetését illető tudósí
tásaim az itt megigazitottakon kívül, p. Párist, 
Lyont ’sat. illetőleg állanak.

4) Würtembergben elébbi levelemben érin
tett régi viszonyok újabban annyiban változtak, 
hogy a’ legkisebb fizetése a’ prot. lelkészeknek

legnagyobb 2000 forint (rajnai), mibe lak, 
kert, földjövedelem, tized ’sat. beszámittatik ’s 
ezen öszveg az egyházak kezében lévő alapít
ványokból fizettetik, ’s hol ezekből az említett

legkisebb összveg ki nem jő, ott nyújtja ki a’ 
status kipótlásra segédkezeit. S tóla: temetés, 
esketéstöl 2 ft. kereszteléstöl 30 kr., többi ön
kénytes. Nyugpénz, a’ 40 évig szolgált lelké
szeké 700 ft. a’ statustól, a’ kevesb ideig szol
gáltaké a’ scala szerint azon alul. — Az előmoz
dítás ’s egyéb itt meg nem változtatott viszonyok 
elébbi levelem szerint maradtak.

De mindezen fizetésrendszerek fölibe emel 
kedett ’s határozottabbá lett legújabban.

5) Baden Nagyherczegség. Itt ugyanis a’ 
régi fizetés ezen évben végkép megszűnvén, a’ 
jövő 1849—ik évben az 1843—ki egyetemes zsi
natnak a’ nagyherczegtöl elfogadott végzete ’s 
petitioja szerint, de a’ melly részletesen hozód- 
hatván be, csak most jő általánosan szokásba — 
történendik a’ prot. papok fizetése. Ebben hét 
osztályban alapittatik meg a’ fizetés; u. m. 700, 
850, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 rajnai ft- 
ban, mellyen kívül leend a’ jelen lak beszámit- 
lanúl: de a’ kerthasználat, stóla a’ legkisebb 
számítással, 6 malter búza ’s ugyanannyi rozs 
téli középárban- tekintetbe vétetvén a’ legkö
zelebbi vásárpiacz ’s ennek a’ lelkész lakáhozi 
távolsága — vitelbér levonásával beszámítva. 
Előmozdítás a’ berni módon történik helyha
gyás nélkül, ’s csak a’ van kizárva ebből, ki hi
vatalában hanyag vagy ahoz nem illő viseletű. 
Ha a’ lelkésznek akár agg kora, akár gyöngesége, 
akár végre valamelly leányfelekezetének távol
sága miatt segédre van szüksége, ennek tartá
sára különös segédpénzt nyer; de a’ szerencsét
lenül járt, segítségre szőrűit vagy hitvatalosko- 
dásuk által kitűnt, vagy végre kedvetlen hely
viszonyok miatt egy helyben maradásuk által 
társaikhoz képest magukat hátravetetteknek 
érző lelkészek nem az alapítványi javakból, ha
nem segedpénztárból fizettetnek ; tekintetbe vé
tetvén koruk, hivatalidejük ’s érdemök.

Az alapitványjavakat illetőleg: az egyház
adományok vezetése többé nem egyes egyhá
zak- hanem a’ legfőbb egyházigazgatóságtól ki
nevezett számvevők által történendik, ’s több il- 
lyenek jövedelmei együvé olvadnak, ha szinte 
az adomány egyház kezében ’s kebelében van. — 
Ezen adomonyjavak jövedelméből alkotott töké
ből évnegyedenként fizettetnek a’ lelkészek. A’ 
szántóföld- ré t- kert- ’s szőlőkből annyi hagya- 
tik meg a’ lelkésznek használatúi, saját kívá
natéra, a’ mennyi háztartására szükséges ’s öt 
hivatalkötelességei teljesítésében nem hátráltat
ja ; de ez, mint szintén a’ kellő fa is, az egyház
kormány által meg állapított legillendöbb becs
ben a’ fizetésbe beszámittatik. A’ szolgálni nem 
képes lelkészek segédtökéböl- ’s csakannyiban 
segittetnek az alapítványi tökéből ’s addig, a’ 
mennyiben ’s meddig amaz erre nem elegendő — 
nyugpénz czim alatt, melly 40 éves hivatalos
kodás után 700 ft, azon alul a’ scála szerint,
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mint Würtembergben. Ha valamelly papi állomás 
megürül: akkor az igazgatóság abba olly egyé
neket tűz ki választás alá, kik az egyház szüksé
geinek megfelelnek, tekintetbe vévén ezeknek is 
körüket ’s személyes viszonyaikat. — A’ fent- 
nevezett fizetésbeli osztályzatra minden egyhá
zak lelkészei jogosittatnak ; sőt a’ védkegyen- 
czek — patronusok is, ha mindnyájan az általá
nos rendszernek alávetik magukat, megszerzik e’ 
jogot lelkészeikre nézve; de ha csak némellyek 
fogadják e i ; akkor azok közül csak azok által 
fizetett lelkészek vétetnek be kikre nézve patró- 
nusaik által közép arányban 900 ft. biztosittatik 
a’ fentebbi fokozatba. Az egyházalapitványok 
minden járulványai adómentesek; de a’ lelkész 
fizet osztályadót (Classensteur) a’ maga fizetésé
ből. Azegyházadományoknak kerületi számvevők 
általi igazgatása a’ legfelsőbb egyházkormány 
felügyelése alatt történik, tnelly ismét arról a’ 
nagyherczegnek, mint föpüspöknek számot tar
tozik adni.

Az egyházaknak alapitványaikhozi eredeti 
joga megmarad azon esetben is, ha netán e’ rend
szer megszűnnék, vagy máskép alakittatnékát 
egyház kormány által, ’s illy czélból biztositó 
jogirat adatik át azoknak adományaik alkatrésze
iről, sőt ha az öszves alapítványi tökéből valami 
jószág vétetnék meg : akkor is minden egyház az 
általános vételi öszvegről ’s alapítványából erre 
fordított vagy ebbe ruházott különös öszvegről 
biztosító joglevelet nyer.

Ez rövid kivonat a’ nevezett zsinat a’ nagy- 
herczeg állal is szentesített végzeteinek a’ pap
fizetést illetőleg. 'S ezen rendszer az minden 
részleteiben, melly minden eddigiek közt legtö- 
kéletesb. Mert mellőzve azt, hogy a’ bádeni 
pénzviszonyok mostani állásában Francziaor- 
szági ’s Helvéthoni fizetésnél ez sokkal jobb ; 
ezáltal nyernének prot. lelkészeink rendes ’s 
megállapított fizetést, ’s mint a’ status által egy
házadományokból fizetett egyének egyházaik 
javához kötött status szolgáivá válnának.

Ezen országok egyházszerkezetére forditám 
eddig fő figyelmemet, mellynek eredménye e’ 
mostani tudósításom azok prot. lelkészei fizetésé
ről. — De a’ vizsgálódásnak más eredményét is 
méltónak tartom most közölni, a’ symbolicus 
könyveket tekintve.

Jelen voltam Baselben egy papavatáson, ’s 
folytonos figyelemmel kisérve egész menetelét, 
végével tudtam- meg, ’s magától a’ superinten- 
denstől kérdésemre adott felelet után győződ
tem meg errő l, hogy itt az avatás alkalmával 
az esketés el van törölve, hanem csak a’ püs
pöki áldás ’s sz. lélek kérése hivataloskodására 
nézve állítja- be a’ beavatottat hivatalába. — 
Zürich, Bern, Genfben, W aadt, Freyburg és 
Aarau cantonokban az újonnan beavatott papok 
a’ bibliára ’s lelkismeretökre esküsznek. — Ebből

azt a’ tanúságot merítettem, hogy maga Helvét- 
hon, melly a’ nevéről czimzett vallástélelt kö
veté ’s alkotá, hitformás könyveit elhagyva a’ 
vallás eredeti kútfejéhez a’ szentiráshoz tért 
vissza a’ prot. szabadság szellem iek intésé
re. — Okai Helvethonnak ezek : ,,1) hitformás- 
könyvekre (mint helvét hitvallás- ’s heidelbergi 
catechismusra)— való esküt senki a’ szentira
tot kútfőül tartó, a’ tudományok jelen állását ’s 
ez által szabályzott világnézletet ’s bibjiai magya- 
rázattan mostani állapotját méltányolva működni 
kívánó lelkészek közöl nem teljesítheti: mertigy 
kötelességöszveütközés származván az illy hely
telen eskü teljesítése ’s a’ magától Istentől hirde
tettigazság védése között: természetesen erköl- 
csiség rovására esküt szegni ’s Istennek kije
lentett igazságát az eredeti forrásból védeni kény
telen; és igy mind az, ki esküszik, büntélelre al
kalmat nyer, mind azok, kik esketik, ókaivá lesz
nek az általa elkövetett bűnnek. — E’ szerint az 
eredeti forrásra, bibliára ’s lelkismeretre kell 
az ifjú papokat megesketni, mellyben az Isten a’ 
maga igazságát kijelenté.

Ilelvéthon e’ szerint példa lehet előttünk ’s 
intöleg figyelmeztethetné a’ prot egyházigazga
tókat, hogy szűnnének meg valahára symbolicus 
könyvekre való esketés által lebilincselni az ifjú 
lelkészek munkásságát, ’s ezáltal nyitni utat 
szent vallásunk ’s lelkészeink már annyira Jesü- 
lyedt tekintetének helyreáliitására. — Ne re
megjen ám attól a’ régi avulthoz tapadt reactio, 
hogy tán a’ symbolkényszer megszűntével val- 
lástalanság ’s az annyira gyűlölt naturalismusnak 
csúfolt rationalismus ütné fel zászlóját az ortho- 
doxia elnyomására; mert Helvéthon élő példa; 
hol Zürich be nem bocsátotta kormánya által 
elsietve tanárul elválasztott Dr. Slrauss-t egye
temébe, Aarau, Freyburg ’sat. igen és sokkal 
kevesebbet vettbe a’ rationalismusból, mennyit a’ 
legorthodoxusabb lelkész honunkban, Bern, 
Waadt igen vigyázva halad a’ reform térén, 
Lausannei ’s főleg Genfi főiskolák azok, mel- 
Iyekböl a’ szentirat, ’s lelkiisméretre való eskü 
az orthodoxia tévtanait vigyázva kiküszöböli; 
és mégis e’ szabad kis Genfcanton fővárosába 
reactionalis mozdulatok, az angol methodisták 
tévtana lopódzott-be, melly a’ symbolkényszert 
erővel visszatéritni törekszik.

De másfelől, nem javasolnám a’ szentiratra 
való eskü mellőzését; mert fájdalom! Basel, 
melly ezt teszi, ’s azért, mivel a’ vallásalapjáúí 
a’ vallásos vagy belérzést helyhezi, nemcsak 
apródonként szaporodó Hernhuttereknek ad he
lyet, hanem maga is a’ pietismus ’s mysticismusba 
sülyedni törekszik. — Mit szült Némethonban 
még átaljában meglévő symbolkényszer, látjuk 
naponként a’ tiszta — supranaturalis rationalis
mus, keresztyén naturalismus, Hegelianismus, 
Schleiermacherianismus, Straussianismus ’sat.
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példáiból, — mellyek ismét elöpéldák, hogy a’ 
symbolicus könyvekre való eskü erkölcsiség 
tapodására ad alkalmat.

A’ mi a’ theologia állását illeti: Helvéthon- 
ban nevesen Báselben, ’s ennek jó szerkezetű 
egyetemében Hengstenbergianismus és Schlei- 
ermacherianismussal vegyült mysticismus kezd 
kifejlődni, mert fényei: De Wette, Hengstenberg, 
Hagenbach pedig Schleiermachcr szellemében — 
kénytelenek lévén vele, theologizál. Egyéb egye
temekben mint Zürichi, Berni egyetemben a’ 
Lausannei ’s Genli főiskolákban a’ bibliából ke
restetik fel az igazság az elme criticai határai 
közt, a’ nélkül hogy a’ rationalista theologok 
rendszerei teljesen bevétetnének, vagy egye
düli iránytöül szolgálnának az igazság keresésé
ben. — A’ báseli egyetemben ellenben annyira 
megfásult az ifjúság a’ tisztább észkijelentés- 
szerii vallás iránt hogy az, ki Bretschneider, 
Wegscheider, Bohr, Ammon, nevét dicsérve em
líti elölte, mint elmaradt kigunyoltátik, ellenben 
Schleiermacher, Hengstenberg, Tholuck égig ’s 
az első közölök legjelesb theologként magasz- 
taltatik.

A’ tubingal egyetemben Baur negatív theo- 
log elleni erős reactio folyvást áll társaiban. A’ 
heidelbergi egyetemben a’ 87 évesPaulus többé 
nem olvas. Társai most is fentartják az egyetem 
nug-v u«.vel, u. m. L'Jiniíinn, Umbreit, Hundesha- 
gen, Dittenberger * ), kik mindnyájan fontolva 
haladnak: de Rothe tanár bizonyos tárgyróli 
tanításakor kimondá szép? elvét: „Obgleich
dieses nichtwahr ist: dennoch muss ich es glau- 
ben4”**). A’ hegelismus — kivéve Tubingát-se- 
hol eddig nem üté fel fejét.

Utazásimban, Frankfurti ’s Eisenachi neve
zetességeken kívül, (innen Fröttstádtig ’s W al- 
tershausenig vasúton menve) meglátogattam 
ezen utóbbi helytől X/2 órányira fekvő Schnep- 
fenthalban a’ Salzmann intézetét, melly jelen 
állását az egykor n. Kubínyi Ágoston ur által 
nógrádi innepélyben előterjesztettel, megtartva, 
mintája a’ növelöintézeteknek. Jenában ’s Hallé
ban az évfolyam vége felé haladtában soká nem 
mulathattam ; azért ezen egyetemek szellemén 
át nem hathattam. Jenáról csak annyit említek, 
hogy ott egy tanár ’s Bányatanácsos Dr. Schuer- 
le minden általam utazásom alatt látott geoló
giai ’s pénzgyüteményeknél jelesbjének nagy ré

*) Dittenberger tanár ur ajándokul kiddé nagytiszteletú- 
ségednek a' heidelbergi egyház szerkezetének egy 
példányát, mellyet Pesten át Debreczenbe tértemkor 
jövő tavaszszal átadok; magam is illyen, ’s más ado
mányokat, de főleg az emlitett 1 8 4 3 -ki egyet, u i -  
nat végzeteinek egy példányát nyerém.

**) Máté 2— 3-ik részei magyarázatakor.

szét a’ magyarmuseumnak akarja adni. Éljen e’ 
derék geolog! — Halléban Wegscheider csak 
kétszer olvas hetenként. — Ha majd a’ jövő 
félévi folyam kezdetével ide visszatérek ’s on
nét Berlinbe megyek, az itteni egyetemekről ta
pasztalatimat közölni el nem mulasztom.

Elébbi levelemben ígértem azt is, hogy a’ 
jul. 26-kán tartandott báseli egyházi innepélyről 
tudósítom szerkeztö, urat de mivel erröli érte
sültem tévedés ’s az érdeklett egyházi innepély 
helvéthoni egyházi zsinat volt, melly Graubün- 
den canton Chur városában tartatott: azért meg
igazítom tudósításomat, ’s mint hazánkra nézve 
igen érdekest, de ide nem tartozót, érintem, hogy 
azon báseli nagy innepély vivóinnepély (Turnir- 
fest) volt, mellyröii értesítésem a’ túlsó lapon 
azért van feltéve, hogy azt, mint politicai lapba 
tartezót másutt közöitetni méltóztatnék. Egy
szersmind esdem: méltóztatnék fölkérni nevem
ben e’ lap szerkeztöit, hogy mivel nem sokára, 
mihelyt Kisújszállásról levelet kapok, túlsó lap
ján nevemet viselő levelet küldök hozájuk, mely
ben a’ haza oltárára ajánlatot teszek: lennének 
szívesek azt elfogadni, ’s mind azt, mind más 
hozzájuk küldendő érdekes értesítéseket lapjuk
ban közölni*).

R o z t o m i l i  J ó z s e f ,  
hittanjelölt.

Nyílt levél a* uyitrai ev. papsághoz.

Kedves Barátink! Fájdalmosan hatott szive
inkre azon vétkes és borzasztó lázongásnak hire, 
mellynek ereje elragadta híveiteket, a’ mi hitsor- 
sosinkat, a’ nyitrai evangélikus hitü tótokat. Még 
csak gondolni sem mertük, hogy 1848: 20 t. ez. 
alkotása után csak egy is találkozhassék híveink 
annál kevésbé paptársaink között, a’ ki ezen so
kat szenvedett hazánk ellen gyilkot ragadhatna 
kezeibe. Csalatkoztunk rutul, iszonyatosan! Es- 
perességtökben kitört a’ hazaárulásnak sátána, 
a’ legborzasztóbb bűn, melyet a’ gazság elkö
vetni képes. Lég népesebb egyházatokban Mia- 
ván, Brezován, Ó-Turán látnunk kell a’ haza
áruló evangélikusokat; Barátink lelkészek ! kik 
még becsületes fiai vagytok e’ hazanák, ’s kik
ben az evangélikus hűség lakik, a’ Jézus nevé
ben kérünk Titeket, mi kik itt az alföldön 60,000 
tótnak papjai vagyunk, kérünk, igyekezzetek 
megtéríteni az elámítottakat, és a’ kik még elá- 
milva nincsenek, azokat igyekezzetek megtar
tani egyházunknak és hazánknak. Erre nézve 
tartsatok rögtön esperességi közgyűlést, az se- 
peres ur pedig hívja meg oda nemcsak a’ papo
kat és a’ tanítókat, hanem minden egyes egy-

* ) Megteszem. Székács.
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házból és filiaból is hívjon oda 'a’ köznépből is 
néhányat, kik tekintélylyel bírnak a’ köznépnél, 
és ezeket eskü által köteleznétek arra, hogy a’ 
pártütökhez csatlakozni nem fognak, sőt a’ pár
tolt elnyomására minden erejűket forditandják. 
Higyjétek meg, ennek áldott sikere lesz. Önt pe
dig fötiszdö Sztromszki püspök ur arra felhívjuk, 
menjen Nyitrába és Trencsinbe, és most tartsa 
meg a’ visitatiót; ettől sokat várunk a’ hazára 
nézve. Menjen bátran, hiszen gyermekei közé 
inénend, atyai és püspöki szavának áldott ered
ménye lesz. Zay főfelügyelő ur is használja 
minden befolyását és tekintélyét, ha személye
sen meglepi a’ tótokat már azon pietás is, mellyel 
híveink önnek hivatala iránt is viseltetnek, a’ jó 
útra sokakat megtéritend, az ingadozókat meg- 
erösitendi a’jókat bátoritandja. A’ ki csak tehet 
valamit, kérjük, tegye meg e’ haza javára, híven 
és rögtön, rántsa ki a’ népet a’ demagógok kör
mei közül.

Kelt az Alföldön sept. 2tí-kán 1848.
A’ békési ev. papság nevében 

J e s z e n s z k i  L á s z l ó ,  
békési egyh. megyei jegyző.

VEGYES KÖZLEMÉNY.

B e c s . A’ politikai mozgalom itt mindjárt 
kezdete óta az egyház eddigi neme és iránya 
ellen fordult. Előbb csak a’ szerzetek, aztán a’ 
papság, mint amazok védője, névszerint az érsek 
ellen , végre a’ pénzügyi szorultság az egyházi 
és szerzetesi jószágok megtámadására vezetend. 
E’ fölötti jajveszéklést többi közt a’ Sión közöl • 
,,A’ jezsuiták és redemptoristák elüzeltek. A’ 
pápai czimer iszonyú káromlások közt szétzúza- 
ték. IX. Piust épen azok ócsárolják leginkább, 
kik öt nem rég annyira magasztalták. Az érsek 
háza előtt már többször volt macskazene. Az 
egyes szerzetek főpapjai röpiratokban, utcza- 
szögleteken ’s lakaik előtt nyilvános meggya- 
láztatást szenvedtek. A’ bécsi papok sorban 
szintúgy kiporoltatnak. Minden utcza szögletén 
röpiratok áruitatnak naponként, mellyek czélja 
a’ szentnek bemocskitása. Az árulónök kiáltásai 
ezek: „Vegyenek önök képmutató pápát, érseket, 
lipótvárosi, attakringi sat.“  Ki sem mondható, a’ 
jezuiták és redemptoristák miként ócsároltat ;ak. 
Nem a’ legroszabb nemű mutatványok ezek: 
„Búcsúszavak az eltakarodott liguoriánokhoz, a’ 
jezuiták utódandára, a’ nép butitói, a’ vallás er
kölcsibakói, a’juhbőrü farkasok, a’ képmutatók 
és alattomos tányérnyalók, az örökségleső csalók, 
a’ szó^és tetteli istenkáromlók, az isteni törvé
nyek álmagyarázói, az ártatlanság elcsábitói, a’

XIX. század szellemi oroszai, XIV. Kelemen 
pápa gyilkosai, a’ falusiak zsarolói, a’ valódi 
vallásos érzeményekmegsemmitöi, vigye őket az 
ördög !w Ez még csak a’ programm , aztán jő a’ 
szöveg. Nem rég egy szabadsághirdetövel talál
kozóm, ki a’ pályaudvarnál nagy népsokasághoz 
nagy tetszés közben e’ tárgyat vitatá: ,, Püspö
kökre, kik urak akarnak lenni, szükségünk 
nincs ; vallásunk bábot nem szükségei, mi saját 
lábainkon járunk ’s hogy megtaláljuk az igazsá
got, hazug ezéhre nem szorulunk. Áldozáraink 
csak prédikátorok legyenek, keresztyéneknek 
áldozárokra szükségük nincs sat.“  Állandó pon
tok emezek: elválás Romától, papok házassága, 
minden egyházi jószág elkobzása, minden kolos
tor eltörlesztése, vallásszabadság. Bécs Jerusa- 
lem anno 34. husvétkor. A’ templomokban van 
még néhány áhitatos lélek. A’ redemptoristák 
zárdáján e’ felirat á ll: „Nemzeti jószág !“ A’ 
papság feliratára állítólag azt rendelé a’ belügyi 
ininister, hogy a’ redemptoristák vagyona ne 
emésztesék föl, hanem minden egyesnek magán 
birtoka tiszteletben tartassák, a’ többi pedig hi- 
vatalossan zárassák le. Gratzben iszonyúan bán
tak a’ jezuitákkal. Az első megrohanáskor az 
egész collegium templomba ment. Mi borzasztó 
dolgok történtek ot t , onnan következtethetni, 
hogy e’ megrohanáskor egy Schweizból Gratzbe 
menekült jezuitát a’ guta ütötte meg ’s annak 
következtében meghalt A’ karmeliták-’s érsek
kel is tiszteletlenül bántak. Valamennyi kolostor 
eikobzandó; csak az országgyűlés végét várják 
Heiligenkreuz mintegy ostromállapotban van; az 
alattvalók ki akarják e’ kolostort rabolni ’s az 
egész vidék csak kedvező alkalomra v á r, hogy 
neki essék a’ ragadozásnak. Őrt katonák állnak. 
Brünnben majd 5000 ember rohaná meg az ágos— 
toniak kolostorát, az ablakokat betörte ’s csak 
huszárok széleszték azt el. Az egyházias érzel
mű papok közt általános gyász uralkodik.1,1

F elszó la lás a ’ szülékhez.
Alúlirott a’ sárospataki főiskola elöljárósá

ga által engedelmet nyervén a’ tanúló növendé
kek részére, kik a’ szépírás- és rajzolásban kí
vánnak előmenetelt tenni ’s gyakorlottságot sze
rezni — ugyan a főiskola kebelében egy iskolát 
nyithatni — ezennel figyelmeztetem a’ tisztelt 
szüléket-e’ zsenge intézet pártolására. — Min
dén erőmet e’ tekintetben tett müutazásomból 
visszatérvén — oda fordítottam, hogy ez isko
lába járó növendékek az előre haladó kor szel
lemében oktattassanak, ’s tanitassanak.

S z ű c s  I s t v á n  
szépírást tanító.

Szerkesztő-kiadó: Székács József és Török^Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnól.


