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Keresztyén vallás diadala a’ régi po
gány Rómán.

(Folytatás. Lásd 56 sz.)

IV. Öntartóztatások.

Az emberek által feltalált vallásokban min
dig különféle nemű öntartózkodások (Abstinen- 
zien) voltak szokásban; természeti szüleményei 
azok szivünknek, melly a’ még kevéssé kifejlett 
hajlamra féket szeret vetni, hogy a’ valóban 
uralkodó szenvedélynek annál háborithatlanab- 
bul ereszthesse meg a’ kantárszáral. Minél szá- 
mosb valamelly népben az öntartóztatás, annál 
erkölcstelenebb azon nép : mert minduntalan 
bizonyos sulyegyent dilit fel ama bűnök közt, 
mellyeket kikerülni nem akar, és azon vezeklés- 
gyakorlatok közt, mellyek alá veti magát, hogy 
amazok következményeit eltávolítsa. így volt a’ 
pogányoknál. Némellyek husevéstöl tartózkodtak, 
mint a’ bramanok, kikről du Choul')  szól; má
sok, Horácz szerint* 2), erősen böjtöltek ’s ismét 
mások teslöket sanyargaták ’s vérig ostorozák 
magokat3).

Lacedaemonban péld. ünnep rendeltetett az 
ostorozásra, mások szabályul vevék nőtlenség
ben élni4), úgy látszik azonban, hogy ezek jó 
akaratuak voltak ’s nyilvános fogadalmat nem 
azon gondolattal tettek, miszerint azt titkon meg
szegjék, mert a’ kisértet legyőzésére legbiztosb 
eszközt választoltak. Bürökkel készített italt 
ivának ’s igy tehetetlenekké tevék magokat.

Mások fejőket nyirák m eg3), ismét mások 
zarándokolni mentek i;), mások meg 9 napi áhi- 
tatoskodásokat tartottak az istenek tiszteletére, 
mond Marolles, ’s mindez valamennyinél sz. élet 
helyett volt.

Isten megszánta a’ szegény emberiséget ’s 
kiszabadítására e’ mély sötétségből igéje vilá-

')  Hieron., adv. Jovin., lib. II.
*) Titua Livim, Decad. 4., lib. VI. — Ovid., lib. IV., 

Fást.
*) Hieron., lib. II., Apui., Asin. aur., lib. VIII. Lásd Ter- 

tullian apologeticáját is.
4) Hieron. cont. Jovin., lib. 1 in fine. — Juven., aat. 6.

gosságát adá neki ’s azóta tudta az emberiség, 
hogy az isten szívre tekint, nem pedig kiilcse- 
lekvényekre, hogy neki sem, a’ hustóli tartózko
dás, sem a’ papok nőtlensége, sem a’ szerzete
sek önsanyargatásaik sem az áhitatos pogányok 
zarándoklataik kedvére nincsenek, hanem inkább 
az erkölcsök tisztasága, felebarátaink és istenünk 
szeretete.

Sz. Pál is, pedig ama pogányokra is tekin- 
tőleg, azt mondja: Valamit a’ mészárszékben 
árulnak, megegyétek, semmit nem tudakozván 
felőle a’ lelkismeretért, mert az űré a’ föld és 
annak minden gazdagsága (l.Kor. 10, 25 és 26), 
eledelek, mellyeket isten teremtett, hogy azok
kal hálaadással éljenek a’ hívek; mert az isten
nek minden teremtett állatja jó, és semmit meg 
nem kell vetni, ha hálaadással élnek azzal 
(1. Tim. 4, 3 és 4).

Jézus megsemmité a’ zarándoklatokat, a’ 9 
napi áhitatoskodásokat ’s minden haszontalan 
utafcs' is eme vagy ama templomhoz, mintha 
minden templom nem egyenlően szent és jó volna 
az isten imádására. 0  megérteié az emberekkel, 
hogy az isten tisztelése sem eme sem ama meg
határozott templomhoz kötve nincs, hanem fészke 
a’ szívben van ’s a’ samariai nőnek, ki azt kérdé 
tőle, a’ jeruzsálemi templomban kell-e’, vagy 
pedig hegyen imádni az istent, azt feleié : eljő az 
óra, mellyben sem ez hegyen, sem Jeruzsálem
ben nem imádjátok az atyát; az isten lélek és a’ 
kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igaz
ságban imádják (Ján. 4, 21 és 24).

így kárhozlaták az apostolok is a’ papi nőt
lenséget, midőn magok is mcgházasodának, mit 
az evangyéliom bizonyít, Sz. Péter napáról szól
ván (Luk. 4, 38); Pa/, midőn beszéli, hogy 
Péter ’s más apostolok magokkal vivék nejeiket 
az útra (1 Kor. 9. 5 és 6) ’s ugyanazon apostol,

! midőn Timoteusnak ajánlja, hogy a’ püspök egy 
| feleségű férfiú legyen (1 Tim. 3, 2).

Innen látni, egy szóval, mit tön a’ kér. val
lás : ama külső, ajkak-, lábak és kezekkel vég
zett áhitatoskodások helyébe a’ szív , érzemény 
és szeretet kegyességét tévé, melly isten előtti 
sz. életben ’s emberszeretetben nyilvánul. Immár 
kérdem: ezen eredmény nem hálára inditandja- 
e’ szivünket ’s nem gyözi-e’ meg szellemünket 
a’ felöl, hogy e’ vallás isten müve ’s a’ pogány*) Juven., sat. 0.

®) Porphyrius, apud Euzebium, praeparat. evangel. lib. III.' VálláS em berm ü v o lt?
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V. A’ pogány papok jövedelmei.

„Méltó a’ munkás jutalmára14 mond a’ szent 
irás (Luk. 10, 7.); nem fogtunk volna e’ szerint 
a’ papok roppant jövedelméiröl szólni, ha ők 
munkást illető jutalommal megelégedének vala. 
De dicsvágyük annyira ellenkezett mutatott 
kegyességükkel, hogy e’ czikket hallgatással nem 
mellőzhetők. E’ papok pénzvágya, öszvehason- 
littatván a’ kér. vallás haszonkeresetlenségröli 
szabályaival, annál jobban kitüntctendi vallásunk 
isteniségét.

Ha a’ pogány meg akará nyerni kegyét iste
neinek , paphoz ment, kérvén ezt, hogy érette 
áldozatot tegyen; miért a’ papot meg kelle fizet
nie J. Tudjuk, mi könnyű volt alkalmat adni a’ 
népnek áldozatai megkettöztetésére,h. vétségével 
rá riasztottak. Többi közt okot adának a’ népnek 
holtakért imádkoztatni, ’s e’ könyörgések, mig 
nem lőnek megfizetve, mit sem használtak. A’ 
pogány, ki atyját vagy anyját szerété, sietett er- 
szényjét kiüríteni, hogy rokonait kiszabadítsa a’ 
pokol kínaiból. így adának alkalmat a’ betegek
és haldoklóknak, hogy nekik végrendeletileg 
némi öszvegeket hagyjanak , mintha az istenek 
ezen , papoknak megfizetett imák ’s áldozatokért 
halál után nekik kedvezhetnének, némileg meg
fizetők beléptöket az elyseumi virányokra.

A’ főpapságnak más forrásai valának. A’fő
pap péld. adót szedett a’ közönségtől ’s jöve
delmeket kapott magánosoktól; sőt Rómában oda 
ment a’ dolog, hogy a’ szajhák becstelen kere
sete védetnék azon föltét alatt, hogy nyeresé
gűkből tizedet fizetőnek a’ főpapnak, ki igy 
pénzért .nyilvánosan felszabadalmazá a bűnt, mit 
a’ templomokban kárhoztatott. — A’ főpap gaz
dagságának soha be nem dugult forrása az úgy 
nevezett első évi terményei voltak az egyházi 
adománynak, azaz, az általa adományozott, ela
dott vagy kiosztott egyházi adományok első évi 
terméseit ö tartá meg magának. Innen látjuk, 
hogy a’ pogány templom kalmárbódévá lön ’s 
hogy Jézus úgy a’ pogányoknak, mint az elfajult 
zsidóknak, e’ kereskedőket ostorral űzvén ki a’ 
templomból, mondhatta volna : „Vigyétek el eze
ket innét, atyám házában én vásárt nem akarok, 
ti pedig házamat latrok barlangjává tevétek44 
(Ján. 2, 16. Luk. 19, 46).

Szerencsére a’ kér. vallás gátot rakott 
ezen émelyítő uzsorának ; a’ zsidó vallás épüle

*) A’ következőkben említett jövedelmek kútfejeinek 
megismerése végett lásd Blondus. Rom. triumph.. lib. 
II. 33. 1. — Tit. Liv. lib. IX. — Cicero, de lég., lib. 
I. — Tit. Liv., lib. XXX. — Sueton. in Claudio. — 
Sz. Justin apologctikáju. — Sueton. vit. Caligul. — 
Horat., serm. lib. II. .

tét feldönté. hogy helyébe a’ hála és szeretetét 
állítsa. Erről ítéljen kiki e’ vallás alapítójának 
tanai Htán. Jézus azt mondá tanítványainak, 
hogy őket a’ papok ragályos példájától megója: 
„Ingyei vettétek, ingyen adjátok; ne szerezze
tek aranyat, se ezüstöt, se pénzt a' ti erszénye
ik b e 44 sat. (Mát, 10, 8. és 9 .); „Ne gyüjtsetek 
kincset e’ földön, hanem gyüjtsetek magatoknak 
kincset menyországban44 (Mát. 6, 19. 20.); 
„Munkálódjatok nem az eledelért, a’ melly el
vesz ; hanem az eledelért, melly megmarad az 
örök életre44 (Ján. 6, 27 .); és sz. Pa'/, ki nem 
akart az egyház rovására élni, Titus tanítvá
nyának férfiakat ajánl püspökökül választani, 
kik nyereségnek undokul kívánói ne legyenek. 
(Tit. 1, 7).

Azóta a’ papok kénytelenek valának egy
szerűen élni, a’ nép pedig pénzét megőrizni, 
hogy kenyeret vegyen. A’ nagyoknál kevésb 
fényűzés és visszaélésnek, a’ szegényeknél 
kevésb nyomornak kellende lenni. Újra kérdem: 
jelleme azon vallásnak, melly oda czéloz, hogy 
a’ papok gazdagságát alászálitsa, a’ nép jólétét 
pedig felszökkentse, nem isteni vallás jelleme-e, 
valamint a’ pogány papok kapzsisága bizonyos 
jele volt az emberi vallásnak?

VI. Ünnepek és járdalatok.

A’ papok jeles eszközt gondoltak k i , hogy 
a’ népben ragaszkodást a’ babonához tápláljanak, 
’s az abból állt, hogy a’ népet az isteni tisztelet 
ünnepélyes gyakorlatához társul csatolják;hogy 
pedig ez annál jobban sükerüljön, szertartásaik
nak lehetőleg nagy ingert törekvőnek adni, azok 
fényétének-, zene-, festészet és fényűzéssel 
emelni; szóval, minden lehető világi pompa csal- 
étkül szolgált nekik, hogy a’ nép képzerejét 
fogságba ejtsék ’s vele igyen elhitessék, hogy ő 
vallásos, a’ midőn mutatkozik. A’ pogány vallás 
számos ünnepeinek ez volt kétségkül eredete. 
Mi közölök csak néhányat említendők.

Februárban ünnepet tartottak a’ pogány ok, 
melly gyertyaünnepnek neveztetett. Ezen ünnep 
Proserpina. az alvilág királynője tiszteletére 
volt rendelve; a’ romai úrhölgyek azon nap ho - 
szú sorokban jártak körösleg, kezeikben meg- 
gyujtott gyertyákat hordozván ').

Később, nem tudom mellyik hónapban (nov. 
vagy december, mindegy) más nemű ünnep ünne
peltetett ; bizonyos napon minden ember teme
tőkbe ment, ott a’ holtakért imádkozandó; de va
lamint az év minden napja kimúlt rokonok- vagy 
barátokérti imádkozásra szenteltethetett volna, e’ 
nap kiváltképen minden ismerős- vagy ismeret-

’) Lásd Rhenust fertullianról. Annot. in lib. V. contra 
Marc.
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lenérti közimádkozásra volt határozva '). Plu- 
tarch e’ hónapot vezeklések hónapjának ne
vezi 2).

Holtaknál lévén, megmondjuk néhány szóval, 
a’ pogányok miként temetkeztek. Mielőtt a’ ha
lott testét lakából kivitték, barátai és rokonai 
meglátogatók öt ’s mielőtt ezek eltávoztak vol
na, vízzel, melly agygedényben tartatott, fecsken
dők be magokat3). Templomban lévén már a’ test, 
egy olaj ág segedelmével a’ jelenvoltak vízzel há
romszor fecskendeztettek be ; végre a’ rokonok és 
barátok ezen utolsó kötelesség bebizonyítása 
után, kezeikben meggyujtott gyertyákkal, sir- 
kertbe kisérék a’ holttestet, Polydor- Virgil ta- 
nutétele szerint4).

Igen sok ünnep volt még, mellyek közt né
mi hasonlatosság volt. A’ papok és nép egyik 
járdalatáról a’ templomokban ’s utczákon beszé- 
Iendek. Elég lesz egyet leírni e’ járdalatok kö
zöl, hogy fogalmat adjunk valamennyiről. Külön
féle pogány írókban elszórt töredékben követ
kezőket olvasunk.

Kezdete az volt, hogy azon helyek falait, 
mellyek mellett a’ járdalatnak el kelle haladnia, 
szőnyegekkel boriták b e 5 6 7). Azután roppant 
népözön közt egy istenség képe lassan, nagy 
pompával vitetett zászló alakbanr>). Erre fejér ru
hákban csinosan feldíszített hölgyek hosszú so
rai következtek ’s a’ nők útközben virágokat tele 
marékkai szóránakT). Őket férfiak követték a’ 
népből, kezeikben meggyujtott viaszgyertyákkal. 
Számos zenész majd gyöngéd dallamot, majd har- 
czias, a’ bámuló sokaság képzerejét meglepő 
indulókat zengedeztetett annak kieszközléseül, 
hogy a’ nép egy egészen érzéki benyomást val
lásos érzeménynek tartson. Kissé távolabb száz 
meg száz, féjérbe öltözött gyermek páronként 
közelite, istenök dicséretére énekeket énekelve. 
Azon papok, kik a’ vallásban magasb rangot fog
laltak el ’s fejtetőjük meg voltnyirva, nagy pom
pával vivék a’ megszentelt ereklyéket. Az utol
sók különféle tárgyakat vittek; az egyik oltárt, a’ 
másik ládikát, mysteriumokat magában foglalót; a’ 
harmadik az istenség képét8). végre a’ statusfö-

*) Lásd az arany legendát is. — Cicero első beszédében 
Antonius ellen.

*)Pol. Virg. t .  6, c. 9.
3) Liv. Vili., c. 8.
4) Lásd Alex, Aphro. in probl. — Homer. Iliad. 24. — 

Piát., de lég. lib. XII. — Terent., in And. — Ovid., 
Fást., 6. — Virg., Aeneid. II.

*) Blond. Rom. tr. 52. 1. — Pol. Virg., lib. VI. c. II.
6) Apui. Métám. lib. IX. — Dión. Halicarn., lib. VI.
7) Apulej.
8) Mindezen részletről egyazon iró tudósit, ki a' Diana 

járdalatáról szól.

nökök, felsöségek, fejdelmek *) következtek ’s 
a’ menetet papok és nagy népsokaság rendet
lenségben rekesztó be. Egy kis távolságtól a’ 
másikig, útczaszögleteken vagy keresztutakon a’ 
járdalat egy nyugoltár előtt megállt2) ; ott a’ 
bálványkép felállitatott ’s némi szertartások után 
a’ járdalat halkan tovább ment.

Néhány e’ járdalatok közöl eső- vagy szép 
idönyerésre volt irányozva ’s illyenkor, mint 
Macrobius mondja3), supplicatiónak neveztetett.

Meg kell vallanunk, hogy mindez nagy in
gert gyakorolhatott a’ nép képzereje fölött ’s a’ 
nép mulattatására meglehetett volna azt engedni, 
mint ma a’ gyermekeknek katonásdit vagy báljá
tékot, harczmutatványokat vagy színházat enge
dünk meg. Undorító azonban az volt a’ dologban, 
hogy ezen ünnepélyek vallásos cselekvényekként 
állíttattak a’ nép elibe. Ez pedig jelenlétével azok 
nál Isten előtt érdemül felróható tettet, vélt el
követni ’s annál kevésbé törődött szive bűnei
nek megjobbitásával.

Hálát kell e’ szerint modanunk a’ kér. vallás
nak, melly eljött, hogy az emberi szellem e’ ha
mis irányzatait jó útra térítse. Már a’ próféták 
inegmondák, hogy Isten a’ sok ünnepélyt gyű
löli ; sz. Pál is annyi sok ünnep megtartását ha
szontalan dolognak állitá. Jézus Krisztus csak 
egyetlenegy ünnepet, husvétot, rendelt, ’s az 
apostolok csak kettőt, husvétot és pünkösdöt 
ünnepeltek Szóval, az általok alapított első egy
házak e’ sok ünnepre példát soha nem adtak. Ma
ga Tertullian, egyike az egyházatyáknak, illy 
járdalatokat a’ pogányok vakittatásának bizonyit- 
ványaúl tekinté. Valóban nem is tekintve a’ ve
szélyt, mellynek azok a’ népet kitevék, midőn 
ez hivé, hogy e’ hiú szertartások elegendők^ tet
szeni az isteneknek, e’ sok ünnepet még azon- 
sulyos baj is követé, hogy a’ munkától a’ drága 
időt elvevék, igy a’ családokat megszegényiték, 
más kárpótlást azért nem adván, mint e’ pogány 
papok befolyásának megnagyobbitását.

Az olvasó mondja ki még egyszer ’s vallja 
meg, a’ kér. vallás eredménye nem valódi jótét— 
e’ az emberségre nézve ’s nem kell e’ áldania az 
istent, hogy mindezen hiú babonától végre meg
szabadító a’ földet.

VII. A ’ félistenek.

A’ földi életök folyama alatt magokat kitün
tetett emberek haláluk után félistenek név alatt 
mennyégbe tétettek át 4).

Ha eszébe jutott a’ papok collegiumának em-

‘) Du Choul, 250. i.
2) Apui. Asin. lib. 11.
3) Polyd. Virg. lib. VI. c. II.
4) Cicero de legib. II. el de nat. Deor.

*
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bért igy isténiteni, elég- volt boldoggá mondato
sát nyilvánosan kimondani; a’ nép legott bol
dognak tartá Öt, imáit hozzá intézé ’s ezen egy
szerű teremtmény helyet vön azOlympban ; mint
ha ember istent csinálhatna, ’s öt segélyül legott 
kihalná! E’ bálványozást Tertullian, kér. egy- 
házalya. is gúnyolja ! ') .

E’ sok istenség közül minden rend védistent 
választó magának ; a’ hangászok Apollót., hajósok 
Neptunt, földmivelök Cerest2). Minden városnak 
volt oltalmazó istene; Athéné kivált Minervát 
tiszteié, Róma Jupiter Capitolinust választó; 
ezen istenek közöl mindeniknek különös tulaj
donságok adattak: Apollót döghalál ellen hivák 
segítségül; Juno a’ gyermekczöknek segített; 
templomokat is építettek ezen emberi gyártványu 
isteneknek. Némellyekben e’ kápolnák közöl 
áldoztak, másokhoz zarándokoltak; harmadikban 
csodás szentnek segítségül hívása által történt 
gyógyulás oklevelét tették le ; hajótörésből ki
szabadult hajós jelent meg, ruháját védistennöje 
kápolnájában leteendő; várakozása ellenére 
meggyógyult sánta mankóját vitte oda3). 77- 
bullból egy helyet iktatunk ide : Jer istennő, jer 
segítségemre, mert a’ templomodban felaggatott 
sok kép eléggé bizonyítja, hogy van hatalmad 
minket meggyógyítani!4).

Egyébiránt ennyi sok teremtmény istenitésé- 
nek valódi bizonyítványai még ma is fenállnák ; 
a’ templomokat, inellyeket a’ pogányok a’ fél
isteneknek építettek, Rómában ma is láthatni; 
e’ város telve velők, a’ templomok csak nevet 
változtatlak ’s felírásaik magok megmondják, 
hogy ugyanezen, most kér. szenteknek szentelt 
kápolnák, azelőtt pogány istenségek tiszteletére 
valónak fölépítve5). A’ templom, melly akkoron 
Junonak volt szentevle, ma sz.Mihályé, a’ Her- 
culesé ma sz. Istváné, Fortunáé ma aegyptusi 
sz. Máriáé.

A’ mostani, sz. szűz Máriának szentelt 12 
templom Rómában egykor Jupiter Feretrius, a’ 
jó istennő, Apollo Capitolinus, Hercules, Venus, 
Isis . Mars, Vesta, Jupiter S tator, Minerva, 
Apollo, Diana, Saturnus és Opis tiszteletére 
volt fölépítve fi).

Végre a’ Pantheon, melly Olymp valamennyi 
istenének vala szentelve, most a’ paradicsom 
minden szenleié.

E’ szerint látjuk, hogy a’ pogányok az isteni 
liszteletet, melly csak alkotót illet, a’ teremt-

’) Ápol., cap. 5., 13 et 40.
*) Arnob., contra Gént., lib. III. — August. de civitate

Dei, lib. VI. cap. 9.
3) Horat. lib. I. od. 5.
4) Ai első könyv harmadik alagyája.
s) Cardin. Báron. Martyrolog., ad diem 13. Haii.
") August Steuchus, de donat, Const. 263 I. E.

ményre vitték ót ’s miként jöttek arra, hogy 
legfőbb isten helyett embert, fát, követ tisztelje
nek. E’ bálványozás nemcsak istengyalázó vét
ség volt, mennyiben az igaz istentől megtagadó 
a’ neki tartozó dicsőítést, hanem szírt is a’ nyil
vános erkölcsök ’s érenyekre nézve. ’S igy va
lóban mindenki, istenét, védszellemét maga ön
módjával választván magának és azt ön szive 
hajlamával ruházván fel, uralkodó szenvedélyé
nek hódolt ’s lelkismeretmardosások nélkül ápoló 
azt. A’ tolvaj ragadománya egy részét Mercur- 
nak áldozó, ’s igy vélé a’ harács maradványának 
birtokát maga részére szentesíteni; a’ tisztátlan 
nő Venus papjaival osztó meg bujálkodása gyü
mölcsét, képzelvén, hogy nyeresége másik felét 
egész léleknyugalommal élvezheti.

A’ kér. vallás egész erővel felkelt e’ bálvá
nyozás ellen. Tanai e’ tekintetben eléggé isme
retesek ’s elég lesz a’ tiz parancs törvényére 
emlékeztetni: Ne csinálj magadnak foragotl ké
pet és semmi hasonlatosságot azoknak formájára, 
mellyek a’ földön itt alatt vannak, se azoknak, 
mellyek a’ vizekben, a’ föld alatt vannak; ne 
hajolj meg azok előtt és ne tiszteljed azokat. 
(II. Móz. 20, 4 és 6).

VIII. Imák és tisztitó tűz.

A’ tisztítótűz legravaszabb találmány, mit a’ 
pogány papok csak feltalálhattak. Mialatt közép 
állomást a’ pokol, hová a’ nagy bűnösök mentek, 
onnan többé ki soha nem jövendők, és elyseumi 
virányok közt, hova csak erényes emberek me
hettek be, kigondoltak, e’ papok az emberek 
többségének, melly sem nagy bűnösök, sem 
nagy szentekből nem áll, széles tért hagytak, 
hova a’ sokaság bemenő, lelkét bizonyos ideig 
tarló vezeklésekkel megtisztítandó.

Virgil arról következőket mond: a’ lelkek 
ott szenvedik régi bűneikkel okozott kinaikat; 
némellyek légben függve széltől ide ’s lova 
ingaitalnak, mások iszonyú melységbe laszittatva 
vagy lángoktól emésztetve lakóinak vétségeik
ért , mig megtisztulva égbe fölemelkedhetnek l). 
De ebben az hajtott papoknak hasznot, miszerint 
állilák, hogy a’ tisztító tűz kínait áldozataik ’s 
kérelmeikkel megrövidíthetik; magában értetik, 
hogy a’ nép állal jól megfizetett áldozatok és 
kérelmekkel. E’ pogányokut tehát holtak úgy, 
mint élők táplálták ’s ők a’ halott barátai vagy 
rokonai fájdalmával nyerészkedtek.

Mellyik áhitatos fiú, vagy mellyik nő , az 
atya vagy férj halálakor, kit tisztító tűz kínjai 
közt képzelt, nem fogta magát öszlönözöltnek 
érezni, hogy néhány pénzdarabot áldozzon, ama
zok kínait megrövidítené ? Ök hát fizettek, 
megcsalt lelkismeretök ki volt elégítve, a’ pap

') Virg. Aeneid. lib. VI.



1345 1346

elvette a’ pénzt, megtelte az áldozatot ’s a’ ha
lott lelke olt marada, a’ hol volt.

Szerencsére megjelent az evangyéliom, 
hogy hirdesse az igazságot; azaz, hogy halál után 
a’ Telkeknek csak két tartózkodási helyök, ég és 
pokol, van, e’ szerint a’ tisztitó tüzet, e’ tisztán 
pogány találmányt elnyomva, a’ belőle szárma
zott botrányos viszaéléseknek véget vetett: töb
bé semmi tisztító tűz, következőleg nincsenek 
abból kiszabadítandó lelkek, ezekért nem kell 
többé áldozni és igy pénzt többé nem kell elfo
gadni ’s a’ népet többé csalni. Valóban, miként 
remélyhetni a’ halott sorsának áldozattali meg
változtatását, midőn megmondó az evangyéliom 
(Zsid. 9, 27), hogy közvetlenül a’ halál után lesz 
Ítélet ? Hogyan lehet azt elhitetni akarni, hogy 
még harmadik hely is van, mellyböl ki lehet sza
badulni, midőn Jézus Krisztus az utolsó ítéletet 
rajzoltában csak kettőről beszél, modván: némel- 
lyek elmennek az örök gyötrelemre, mások pe
dig az örök életre (Mát. 25, 46). A’ kér. val
lásnak valóban csak ismeleresebbé kell lennie, 
hogy még több hitelt nyerjen.

Látjuk, hogy mihelyt megengedjük az elvet, 
miszerint áldozni, imádkozni, másnak hasznos 
lehet, pedig annak, a’ ki meghalt, legott azt kell 
következtetnünk, hogy az üdv nem annak cse
lekedeteitől, a’ ki boldoggá lön, hanem csak 
bárkitől végrehajtott teltöl függ. Megértjük azt 
is, hogy aztán e’ külső cselekvény, ezen áldo
zat, nagyon fontossá ’s annálérvényesebb lesz, 
minél gyakrabban ismételtetik. Két áldozat töb
bet ér, mint egy, tiz ima becsesb, mint eg y ; hogy 
szaporábban elmondhassuk, rövidebbekké lesz- 
szük azokat ’s azt a’ bizonyost isméllendjük; ’s 
épen igy volt a’ pogányokuál. Ok egyazon sza
vakat húsz- és harminezszor ismételék. Jézus 
szemökre hányja azt, tanítványaiknak mondván : 
Mikor pedig imádkoztok, ne legyetek sok be- 
szédüek, mint a’ pogányok, kik azt állítják, hogy 
az ö.sok beszédök által hallgattatnak meg (Mát. 
6, 7). Még több : e’ pogányok imáikat kezdék 
számlálni, ’s féltőkben, hogy nagyon sokat vagy 
nagyon keveset imádkozandnak, egy hosszú zsi- 
nóruk v o lt1) ,  mellyre bogyókat fűzlek föl ’s 
ezeket ujjaik közt eresztgették át a’ szavaknak 
ajkaikról lesiklása szerint. — Felvilágosodott 
században, mint a’ miénk alig hihetnök illy el
tévelyedését az emberi szellemnek, ha a’ tényt 
egy hitelt érdemlő iró nem bizonyítaná.

A ’ biblia tudósit, hogy nem kevésbé felötlő 
szokás létezett Baal hamis isten papjai közt, kik 
reggeltől délig szünellen e’ litániát ismételék: 
Baal, hallgass meg minket! (Kir. 1. 18, 26).

Talán még különösb szokást, egyazon szellem 
bélyegét, találni még ma is India egy népénél. E’

sajnálatraméltó bálványozok azt képzelvén, hogy 
imáikkor szavoknak a’ levegőt érintő hangja az, 
mi az isteneknek tetszik, annyira mentek, hogy 
Írott imákat üres, egy magas hegyre állított és 
szélmalomszárny segedelmével mozgásba hozott 
hengerbe zárnának; ’s meg vannak győződve, 
hogy az igyen levegőben lebegő imák moraja 
szintolly hatályos, mint ha isten iránti szeretet 
szavai sziveik bensejéböl fakadnának ! Ez egyike 
a’ formalismus tulságig vitt, de valódi, kimarad- 
hatlan következményeinek. Nem áldjuk-e az 
istent, ki nekünk fia által megmondó: Mikor 
imádkoztok, ne legyetek sok beszédüek, mint a’ 
pogányok, kik azt állítják, hogy az ö sok beszé
dük által hallgattatnak meg ? Nem bizonyitja-e 
ez, hogy a’ zsinór bogyói szerint kiszámított 
ajkimákkal megelégedő pogány vallás földi ere
detű ; a’ kér. vallás pedig, melly csupán szívből 
származó imát akar, égből szállt alá ?

Még sok pogány, Jézus Krisztus vallása ál
tal ostromlott szokást hordhatnánk fel, mint: 
a’ templomoknak képekkel, festvényekkel meg
töltését, azon pontig, hol neocaesareai Gergely 
mondja, hogy a’ pogány vallás feltalálója ’s anyja 
a’ képeknek, valamint azon szokásnak, büerek- 
Iyéket betegség vagy baleset elleni óvszerül 
hordani magával ’s t. '), de úgy tartjuk, hogy a’ 
mondottakban elég van az olvasó szemeinek fel
nyitására.

Elgondolhatni immár az ijedést, melly a’ kér. 
vallás megjelentékor a’ pogány papokat érte. Ök 
átláták, hogy e’ vallás szerencséjüket és befo
lyásukat tönkre telte. Első gondjok tehát, mel
lyel a’ népnek tudatlanságban ’s igájok alatti 
megtartására használtak, az volt, eltiltani olva
sását e’ bibliának, melly gyalázatukat fölleplezé. 
Azután a’ védeszközzel még meg nem elégedé- 
nek; e’ sz. munkát minden házban keresték, azt 
megégetendök2), de a’ gonosz cselekedete öt 
magát csalja meg ’s úgy történt, hogy minél több 
bibliát égettek meg a’ pogány papok, annál több 
példány kerü't ki a’ leírók kezeiből, kik alig tu
dók kielégíteni kérelmeit a’ népnek, melly annál 
inkább vágyott olvasni e’ könyvet, minél jobban 
tiltók azt neki ’s igy a’ biblia ellenei tudtok nél
kül leghatalmasb terjesztőivé leltek.

Hatalommal nem boldogulván, rábeszéléssel 
tőnek kísérletet, következő szép okoskodást ter- 
jesztgetvén: Vallásunk régibb és igy jobb a’ 
tieteknél3). Mintha a’ régiség igazság bizonyít
ványa volna! A’ régi csillagászok, ha vissza
jöhetnének a’ földre, szintúgy mondhalnák az uj 
csillagászoknak: Rendszerünk szerint a’ nap 
forog a’ föld körül; tietek szerint ellenben a’ * *)

')  Plutarch, Romulus életében. 
*) Arnob. contra Gént., lib IV.
*) Symmachus.

I

') Du Choul, 255. I.
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föld az, melly a’ nap körül forog. De rendsze
rünk régibb, következőleg jobb a’ tiéteknél. A’ 
keresztyének azonkül megmutathatták volna, 
hogy vallásuk a’ zsidókon át Mózes- ,  Ábrahám 
és Ádámig ér föl, e’ szerint a’ pogány vallás 
csak elferdítése az övékének; de a1 keresztyé
nek illy okoskodásokkal idejöket nem veszte
gették ; ők istenre bízták annak eredmény általi 
bebizonyítását, hogy vallásuk tőle eredett ’s 
isten a’ kér. vallás diadalával, a’ pogány vallás 
romjaival megmutatá, hogy amaz mü, mellyet 
hatalmas kezével ö tart fen. Jézus Krisztus val
lása nem sokára kilépett a’ homályból, fölemel- 
kedék a’ világon ’s olly fénnyel sugárzott, hogy 
általa a’ római pogányságsötétségei örökre elü- 
zetének.

Korunkbeli kér. olvasó tán másnemű ellen
vetést tenne, mondván, hogy az említett szertar
tásokat többé vagy kevésbé a’ zsidó vallás pél
dája hatalmazá fel, és igy isteni szerzemény, 
mellyben sok különféle áldozat és áldozati szol
gálat, sat. volt. Az olvasó, ki ez észrevételt te
szi, keresztyén; elég lesz hát neki magából az 
evangyéliomból vett választ adnunk. Midőn sz. 
Pál. Zsid. 9. részében a’ zsidó törvény szertar
tásairól szól, e’ szertartásokat testieknek nevezi, 
mellyek csak a’ megjobbitás idejéig vettettek az 
izraelitákra (Zsid. 9, 10). Hogy pedig ezen idő 
Jézus Krisztus megjelentével eljőve, bizonyítják 
az üdvezitö szájából származott e’ szavak: 
„Akkor mondám: Imhol vagyok én , hogy a’ te 
akaratodat cselekedjem, isten!“  Megmondván 
előbb: „Az áldozatot és az ajándékot nem akar
tad, a’ baromnak egészen égő áldozatát és a! 
bűnért való áldozatot nem kedvelted14 (dolgok, 
mellyek a’ törvény szerint nyujtattak), hozzáté
ve : „Imhol vagyok én , hogy a’ te akaratodat 
cselekedjem, isten!" Az elsőt eltörleszté, a’ 
másodikat rendelé; ’s e’ szavak által szenteltet
tünk meg, azaz, a’ Jézus Krisztus testének egy
szer való áldozatának általa (Zsid. 10, 7, 10,).

Valóban a’ kér. vallás benső érzemények, 
nem formák vallása ; vallás , mellynek szellemét 
meg kell érteni, mert csak az elevenít meg, a’ 
betűt pedig, melly megöl, száműzi; szabadság 
vallása, melly a’ szertartások , böjtök, áldozati 
szolgálatok és sanyargatások rabszolgaságától 
megszabadít és isten iránt szivtiszleletet, fele
barátink iránt szeretetet kíván ; vallás, mellynek 
kegyei istentől vagy paptól hiú pénzen vagy 
testi kinzatással meg nem vásárolhatók, hanem 
vallás, mellyben minden ingyen adatik ; vallás, 
melly bűneink bocsánatát, az ég ajándékát, nem 
papok közbenjárása á lta l, hanem Jézus Krisztus 
nevében, ha bízunk benne, hozza ; vallás, melly
nek egész tartalma e’ szép szavakban foglalta
tik: „Úgy szerető isten e’ világot, hogy az ö 
egyetlenegy szülött fiát adná, hogy minden, va
laki hiszen ö benne, el ne veszszen, hanem örök

életet vegyen44? Azonban e’ vallással is úgy van 
mint sok más dologgal; hogy azt ismerjük, tiszta 
kútfejet, a’ bibliát, kell tanulmányunkká tennünk, 
nem pedig azon eltorzítást, mellyet emberek 
csinálnak belőle. Ha a’ pogány papok, kikről 
szólánk, bálványozásuk szépítéséül, szerencsét
lenségre, hatalmokba kerítették volna a’ bibliát, 
tán oda jutandottak, hogy vallást vonjanak ki 
belőle, melly a’ Jézus Krisztusétól tán úgy, mint 
ég a’ földtől, különbözendett; úgy hogy a’ két 
kér. pogány és evangyéliomi, tan közt kevésb 
különbség fogott volna lenni, mint az igazi kér. 
és pogány vallás közt. Ha meg akarjátok tehát 
egész tisztaságában ismerni az igazságot, mielőtt 
elferdité azt az ember, hogy elferdítve adja 
nektek, olvassátok és higyjetek a’ bibliának, az 
egész bibliának, semminek, csak a' bibliának.

M a r l e  u t á n  k ö z l i  Da r u .

Em lék-tárcza.

Kivonat, b. e. Láczai József professor em
lék- beszédéből, mellyet a’ reformátusok pá
pai — harmadszor porából fölépített — gym- 
nasiumuk megnyitásakor tartott, 1794-ben.

Alig kezdett a’ reformatio kedves hajnala 
hasadni az égen, ’s a’ hitbeli világosság erőt 
venni a’ sötétségen; alig kezdett Lyra Miklós, 
Reuchlin, Luther és Melanclion tanítani: az ö 
élesztő hangjaik közinkbe is elhatottak, hirök ’s 
munkájok országunkba jutván. Ekkor épen 
enyingi Török Bálint lévén a’ dunántúli rész
nek ’s egyszersmind Pápa városnak generálisa, 
szintúgy ellensége volt a’ tudatlanságnak, vé
teknek, babonának, papi járomnak, mint a’ tö
rök kegyetlen igának; kir.ek még fogolykorában 
is szemébe igy szólott nagy Suliman császár: 
,, hallod-e Töröké nem tudom te féltél- e éntö- 
lem vagy nem, de én még Stambulban is ál
momban veled kínlódtam44. Ez a’ vitéz hadi fog
lalatosságai között is viaskodott nemcsak a’ po
gány ellenséggel, hanem több nagylelkű reformá
tusokkal együtt a’ vallásba csúszott hibák ’s ba- 
bonaságok ellen is, és nem szűnt meg Pápa vá
rosát ’s ennek vidékeit taníttatni, valamig sze
meiket a’ józanabb keresztyéni tudmánynak lá
tására fel nem nyitották; nem vitte mindaddig 
Bálint papot Debreczenbe, mígnem itt az igaz 
tudományt meggyökereztette. Mindezek 1530- 
dik esztendő előtt történtek, ’s ezen idötájban esett 
Török Bálint török fogságba, ’s ugyanabban 
el is végezte mind testi mind lelki értelemben 
vitéz pályafutását; légy áldott vitézünk, mert 
bár pogány földben nyugodj, vallásunk ügyében 
apostolnak nézünk!

Mindazonáltal az ő halálával semmit nem lan- 
kodott a’ vallásos buzgóság, buzgott minden ne
mes szív e’ magyar hazában, valamint szabadsága
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mellett úgy lélekismeretének kedvetlen terhelte— 
tetése ellen. Tudják a’ hisztériák búvárai, hogy 
azon századnak vége felé alig maradott 2-3 mág
nás és nemes família országunkban, melly a’ tisztí
tott evangyéJiomi tudományt be nem fogadta, vol
na ; igy volt sorsa e’ mi városunknak is , melly 
azon időben határörzö és szüntelen vitézlő neme
sek lakhelye volt. Ezek a’ Bálint pap által be- 
hezatott, azután Dévai Biró Mátyás és más hat
hatós reformátorok fáradozási által megerősö
dött evangyéliomi vallást mindegyig bevevén, 
elég korán gondoskodtak az ifjúság neveltetésé
ről, oskolákról; és bár ezen mi oskolánk mint
egy 50 esztendő lefolyta alatt létezésén kívül 
egyéb szembetűnő dolgokról számot adni nem 
tud*): csakugyan emelkedett lassanként fölebb 
ama Török Bálint örökösei alatt annyira, hogy 
már 1580-ban az akkori oskolai főigazgatótól 
és ekklézsiai elöjáróktól közönséges törvénye
ket nyert; és elébb ugyan oskolai, azután pedig 
collegiumi nevezet alatt a’ nagyságos Török és 
Nyári földesuraktól védelmeztetvén, elébbelébb- 
haladott fényében ; mellyben nem is csüggedett 
az akkor még főnemesi ranggal biró Eszterházi- 
aknak hatalma alatt sem, kikre szólott, ezen város 
a’ Nyári famíliáról mindaddig, mígnem gróf E sz- 
terházi Pál nádornak az akkori pápától a’ val
lás rovására adott ’s üldözést parancsoló leve
le érsek Széchenyi és püspök Iíolonics és Pon- 
grácz főnököknek megküldetett. Ekkor lett azon 
gyászos idő, mellyben — mikép a’ hajdani ro
mai pogány világban — nem eshetett szándékos 
gonoszság az ország vagy király ellen, melly 
miatt a1 szegény ártatlannak ne kellett volna 
meglakolnia. Ekkor volt az, hogy magok a’ rom. 
kath. honfiak, Nádasáig Frangepan és mások 
ütöttek pártot a’ királyi udvar ellen, és hihető, 
hogy amaz élhetetlen ’s valójában szerencsétlen 
Rákoczy Ferenczet is csak azért hajtották szö
vetségükbe, miszerint kevély szándékjoknak an
nál több követőket megnyerjenek: mégis a’ 
cath. atyafiak az egész gonoszságot az evange- 
licusokra kenték, holott mindazok, kik a’ párt
ütésért megöleltettek , pápisták voltak; maga 
pedig Rákoczy F. megérdemlette, hogy a’ hü 
protestánsok kirekeszszék ’s a’ pápista hitre té
rítsék. — Ezt az alkalmat, mintha Rómából adott 
jel lett volna, a’ hazánkbeli főpapság ekklesiá- 
inknak ’s papjainknak sanyargatására, különö
sen ezen városbeli templomunknak elfoglalására,

*) A’ szabadsajté, úgy hiszem, collegiumaink történel
mét rövid időn napfényre hozandja. Van nálam egy 
régi kézirat, mcllyből olvashatni, miszerint a' pápai 
könyvtárban található egy h e i d e l b e r g i  k a t e -  
k h i s mu s ,  mellynek utója igy hangzik: „nyomtatta
tott Pápán, böjt első hónak 13. napján. MDLXXVII." 
Méltóztassanak hozzászólani. — V. Sz, S.

tiszteletes Séllei István prédikátorunk, és Kocsi 
Bálint, oskolánk rektorának, több mint 40 egy
házi személyekkel együtt, büdös tömlöczökre, 
olasz és horvát kegyetlen katonáknak korbácsolá
sa alá és leggyalázatosabb gályarabságrai hur- 
czoltatásokra. Ezen méltatlanságot szenvedi ár
tatlanok nemzedéke és hitsorsosafájdaloinal ugy
an, de a’ lelkismeret szemrehányása nélkül, hoz
tam emlékezetbe mindezeket.

Mindezen keserves ínségek között, minél 
dühösebbek valónak az üldöztetések, annálinkább 
virágzott ezen helyben is Isten veteményes 
kertje, mint valamelly jó illatú gyöngyvirág a’ 
tövisbokrok közölt, és mintegy tereh alatt 
emelkedő pálmafa gyümölcseivel, úgy ez is ked
veskedett hazájának számos ’s alkalmas készü- 
letü hazafiakkal. Ama hatalmas gróf Eszterházi 
Antal, más felekezetű vallása ’s főispáni méltó
sága mellett sem tartotta illendőnek és jónak a’ 
tudományok kerljét háborgatni; de utóbb Rákó- 
czy F. társaihoz adván magát, számkivetésre 
ítéltetett, ’s királyi kézre jutott javai a’ másik 
gr. Eszter házi-ágnak adattak.

Ezen ág pedig buzgólkodásból-e, vagy — 
mint akkor hitték — a’ pápák rábeszéléséből, 
meg nem szűnt mindaddig különben kegyes 
és kegyelmes Károly-1, azután pedig Mária 
Thereziát kérésével unszolni, mígnem ezen en
gedd met ki nem eszközlé : , . Á ’ pápai reformá
tusok teniplomjokat ’s oskolátokat, ha ugyan lár
ma nélkül megesketik, zárják el.“ így fosztatott 
meg ekklésiánk, már harmadik ízben, tulajdon 
költségén szerzett istentisztelet helyétől, colle- 
giumától, két prédikátorától, hat oskolai tanítójá
tól, számos nagyobb ’s apróbb tanulók seregétől, 
amaz 1753. gyászos emlékezetű esztendőben.

Már tapsolt az ellenség, gúnyolódtak a’ papi 
fejedelmek, kik Jézus jövendölése szerint áldoza
tot tenni véltek, midőn Jézusnak igaz , de tölök 
különböző értelmű tisztelőinek verítékét láthatták 
gőzölögni! —

Keserves fohászkodásokat nyújtottak atyáink 
az égre, mígnem a’ látisteni kéz formált egy jó
zan értelemmel biró, népeinek javát fáradhatat
lanul munkáló és semmi álnokság járma alá nya
kát adni nem akaró Mózest, ki is amaz örök 
emlékezetű J ó zse f, ki fájlalván legjobb szivü 
eleinek sokképeni megcsalattatását, és népei sa
nyargatására kicsikart megegyezését, parancsolt 
hogy : legyen világosság , egyesség , békesség, 
mindennek lélekbeli szabadsága! és mindezek 
meglettek.

Meglettek az egész országban, csaknem 
legelőször ezen mi városunkban, hol az isten- 
tiszteletnek ’s oskoláknak újraállítását 1783-ban 
kegyelmesen megengedte.

Ezen időig 30 esztendő lefolyta alatt Ádász- 
Tevelen számkivetésben volt oskolánk, egyik régi 
és még most is közöltünk életben levő ’s szol-
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gáló tanítójával, Nagy Mihálylyal, haza szálli
tatván, mindjárt két tanító, majd harmadik, ismét 
negyedik kivántalolt, most pedig ötödikkel is 
szaporitalott. Oskolai épületeink dolgában any- 
nyira előmehettünk, hogy feltámadásunk második 
esztendejében, ma ezen köztanitások ’s könyör
gések helyét, minden jók szívörömére, meg
nyithatjuk. — Ezen szerencsés boldogulásunkat 
kinek köszönhetjük?

Elsőnek találom a’ dicsőségesen országló 
auslriai házat, kiváltképen ennek elsőbb nagy
ságú csillagait: II. Józsefet, és II. Leopoldot; 
kiknek rövid életüket, bár a’ takarékos egek a’ 
mienkből is megtoldották volna!!

Nincs minekünk Isten után a’ hazában hatal
masabb pártfogónk ’s menedékünk a’ királyi 
házon kívül; ha ez kedvez, érezzük könnyebbült 
sorsunkat; ha ez ellenkezik velünk , minden élő 
hatalmas állatok összeesküsznek ellenünk. Tud
juk a’ régieket!

Azután ti vagytok ekklésiáknak és oskolá
inknak külső és belső oltalmazói, táplálói, igaz
gatói, most ezen helyben az egész magyaror
szági református statusnak személyét viselők; 
a’ körülöttünk levő ekklézsiák, majd különösen 
a’ dunamelléki két superintendentiákban találtató 
világi és papi renden levő jóltevök. Köszönjük 
oskolánk előmenetelét ekklézsiánk helybeli igaz
gatóinak ’s minden nemes szivü tagjainak. Minden 
eklézsiái szerencsétlenségek Győrt, Komáromot 
’s Pápát vették legelöl utjokba, de egy- egy 
helyben nyomosabb oltalmazói ’s közbenjárói 
nem voltak a’ király előtt ekklézsiáink ügyének 
mint itt Pápa városában. Elhallgatva a’ régieket, 
a’ múlt századbeli gyászos üldözés idején, mel- 
lyet helytelenül Leopoldina persecutionak ne
veznek, (M ert: Kolonicsénak ’s Eszterházi Pá
lénak kellene nevezni), szegény elrabolt pré
dikátoruknak és a’ magok ekklézsiai elnyomattat- 
suk ügyében készpénzt is többet költöttek 10 
ezer forintnál. Hát tömérdek fáradságaikat, sze
mélyes veszedelmeiket, midőn minden törökön 
vett gyözedelmeiket, vitéz érdemeiket egyedülaz 
igazság elnyomaltatása ügyének felszabadításá
ra fordították, ki tudná elöszámlálni ? /

Közönségesen úgy hiszi a’ világ, hogy a’ 
gályákra ’s tömlöczökre Ítéltetett prédikátorok 
egyenesen a’ hollandiai követnek Brünnings- 
nek és Ruiter admirálisnak köszönhetik meg
szabadulásukat : de megtudjuk mi az originális 
levelekből bizonyítani, hogy ezek által, ’s a’ 
hollandiai ’s angliai udvarok által is, valamint 
személyesen Szalontai István és Gömöri István 
pápai föemberek nyerték meg leginkább azon 
boldogtalanoknak szabadságát; sőt azon szaba- 
ditást engedő királyi levélben is, mellyben egy
néhány fő személyeknek a’ fogságban levő pré

dikátorok felkeresése és kiszabaditatása meg- 
engedtelik, Sándor György és Szalontai István 
neveztetnek legelöl is. — Voltak itt eleitől fogva 
ekklézsiánkról ’s oskolánkról mind életükben 
mind holtok után gondoskodó Törökök, Kene- 
seiek, Sándorok, Gödörök és mások ; kik közt 
az egy Kenesei István sok százakkal felérkezik; 
ki életében atyja ’s anyja volt a’ pápai oskolá
ban tanuló ifjúságnak, halálakor pedig többet 
rendelt 10 ezer forint tökepénznél különféle 
helyeken a’ szegény magyar nemes ifjúság táp— 
láltatására. Használt ezen mi ekklézsiánknak 
még nyomorúságának idején is ; és midőn hely
ben nem használhatott: használt minden körülbe
lül levő szegényebb sorsú ekklézsiáinknak, mel- 
lyeknek prédikátorai közt minden esztendőben
10.000 forint tökepénz interese hűségesen ki- 
oszlagatlatott, melly 30 esztendő leforgása alatt
15.000 forintra számittatik. Használt végre, 
hogy többet ne említsek, csak mióta vallásbeli 
szabadságunk helyreállittatott is, midőn legelső 
gondja is az volt, hogy minden utonmódon osko
láját, ha feljebb nem lehetne is , legalább régi 
virágzására eljuttassa. Most is azon kívül, hogy 
több mint 30 apróbb ’s nagyobb külföldi (azaz: 
nem helybeli) szegényebb tanuló ifjakat tulajdon 
ételén ta r t : már két esztendő leforgása alatt a’ 
maga erszényéből többet elköltött 17,000forint- 
nál, csupán a’ tanítókra ’s oskolai épületekre.

De mindenek felett teneked köszönünk min
dent, jó Isten! ’stb.

If j. V á r i - S z a b ó  S.

VEGYES KÖZLEMÉNY.

K.. K. H alas. A’ k. k. halasi ref. gym- 
nasiumban a’ nyilvános tanítások, az uj iskolai 
évben October 16-kán fognak kezdődni; mire az 
illető igazgatóság megbízásából a’ t. szüléket e- 
zennel figyelmezteti.

K o v á c s  Pá l  m. k. 
igazg. oktató.

S. Patak. A ’ sáros pataki helvét vallás
tételt követő fő iskolában, mind az alsóbb mind 
a’ felsőbb osztályokban a’ tanítások a’ szerint, a’ 
mint ministeriumi rendelet által is határoztatott 
’s kihirdettetett november első napján fognak el
kezdődni, melly azért tétetik közhírré, mert 
különben ezen tanodában a’ szüreti szün napok 
után 10-dik novemberben szoktak beállani az 
iskolák.

Kelt S. Patakon october 3-ik napján 1848.
K á l n i c z k i  B e n e d e k ,  

a’ s. pataki főiskola jelenlegi igazgatója.
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