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Eperjesi
V É R P A D

(Hormayr után).

Az elmúlt roszak emlékezete nem 
csak kedves azért, mert elmúltak ; hanem 
i n t ő  is, hogy a’ viszálkodás miatt ismét 
elő ne jöjjenek azok, és a’ megoszlott 
erő fogyatkozása zsákmányul ne adja 
többé a’ m a g y a r  n e m z e t e t ;  hálára 
buzdító a’ gondviseléshez, melly sok ’s 
illyen pusztítások, fogyasztások vészeiből 
nem csak megtartotta azt csudásan, de 
üdülésre, üdülésből ifjodásra kelni se
gítette ’s reményt nyújt, hogy emberkorát 
is megérendi n e m z e t ü n k ,  ha önmagát 
el nem felejtendi. ’S csak ezekért kívánja 
e’ történeti szomorú töredéket magyarul 
közleni K. G.

„Beste lélek Kar apa / “ (Bestia lelkű Ka
raira fija) ez a’ magyaroknál mind e’ mai napig 
a’ leggyülöletesb szidalom. ’S az 1687. évi mar- 
tius hónap 5-dike óta, vétetvén ama vér- és 
vagyonszomjú nápolyi gróf Karafj'a Antaltól, 
akkor felső Magyarországban katonai főparancs
nok, kamarás, vasasok ezredese és lovasság tá
bornokától , ki ama törvénytelen és hallatlan 
kegyetlenséggel bélyegzett különös törvényszé
ket fölállította, melly ezen borzasztó nevezet 
„Eperjes vérpad14 (vagy mészárszék =  laniena 
eperiesiensis) alatt a’ magyarok előtt , mint az 
ö alkotmányuk és ősi szabadságuk ellen ármány 
és erőhatalommal folytatott háborúnak rémüle
ted határköve, örökre elfelejthetetlen.

A’ bécsi udvarnak a’ magyarok ellen 18 évek 
alatt űzött fonák szabályai, az ifjú Tököli Imre 
sergeit Bécs és Brün környékére, Karamustafa 
nagyvezért pedig Bécs kapuja elibe menni kény- 
teleniték. Minden kétségen kivül van az, hogy, 
ha ezen képzelgő nagyvezér, ki esztelen nagy- 
ravágyásból Bécs városát leendő provinciája 
fővárosául nézte, ’s magának székesvárosul vá
lasztotta előre, ’s e’ miatt annak megrohanását 
és kizsákmányoltatását makacsul nem ellenzi: 
Bécs a’ szabaditó sergek lomha érkezése előtt 
sok napokkal, bármilly vitézül védetik is, el 
van veszve. 1683. évi september 12-dike volt az i

I osman rémítésének térítő pontja. ’S ez az a’ 
nagy adósság, mellyel a’ szerencsétlen Lengyel- 
országnak mindeddig meg nem fizetett Austria és 
Magyarország.

János király (Szobieszky), a’ tiz évvel előbb 
Cliotymnál győzedelmes, (öccse, fija, unokája 
ama oroszokat, tatárokat, kozákokat legyőző 
Zolkiewszkynek,Danielovicznak,Szobieszkynek) 
mint meg annyi homéri hősöket vezette a’ harcz- 
ra: Jablonowszkit, Lubomirszkyt, Poíokyt, 
Sapiehat,Zamoyszkyt, Rzevvuszkyt, Leszinszkyt, 
Sierakowszkyt, Siniawszkyt, Skrineczkyt, Kon- 
szkyt, Brzedelinszkyt, Uminszkyt, Ledochowsz- 
kyt. — Az ütközet órájában egy vala a’ vitézek 
közöl bavariai fejedelem, Maximilian Ottó is. 
A’ sokaság közt voltak e’ napon: Sax. v. f. 3 - 
dik György, a’ saxenlauenburgi, eisenachi és 
weisenfelsi, holsteini, würtembergi herczegek, 

„’s a’ császárné két testvére a’ pfalzneuburgi 
hörczegék, a’ brandenburgi markgrófok, és az 
azután nagy hirüvé lett Lajos föherczeg, a’ val- 
decki, anhalti, hohenlohei, hohenzollerni, salmi 
fejedelemkék, Croy herczeg, és a’ nagy sza- 
baudiai (savoyen) Eugen még akkor csak 18 
éves ’s a’ dragonosoknál ezredesi főhadnagy.

Bécs raegerösittetése után másodszor ve
rettek meg a’ törökök (1683. oct. 9.) Párkány
nál Nógrád vármegyében ; a’ következő eszten
dőben (jun. 27. és jul. 22.) ismét Visegrád és 
Vácz közt Buda előtt; nem kevésbé verettek 
meg Leslie által Horvátországban, valamint az 
Archipelaguson,Peioponnesusban,Dalmatia part
jain és az albaniai hegyek közt a’ velenczeiek 
által.

Az 1685-dik év folyama alatt császári kézre 
jutottak: Eperjes, Kassa, Patak és Eszék az ő 
nagy hidjával együtt. — Tököly höslelkü neje, 
Zrinyy Ilona bezáratott Karalfa által a’ munkácsi 
várba; Tököly pedig a’ barom, ’s Karalfa áitai 
rászedett ostoba törököktől lánczra verve, ökör 
szekéren Adrianopolisba küldetett; a’ török se
reg Esztergomnál a’ nemes- lelkű lotharingiai 
herczeg Károly által szétszóratott; 1686-ban 
Buda kir. város, miután másfél század alatt seny- 
vede a’ török kezei között, ostrommal bevéte
tett, és sok más erősített helyek megvétettek. 
Erdély lön középpontja a’ sz. szövetségnek, 
t. i. Austria, Lengyelország, Veneczia és Orosz
ország szövetségének a’ török ellen. Mohácsnál,
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épen azon hónapban, t. i. augustusban, mellyben 
1526-ban a’ Jagelló-ház utolsó ivadéka, az éret
len Lajos király 22 ezred magával elesett volt, 
most ltö87-ban a’ török sereg bavariai v. feje
delem ’s lotharingiai herezeg Károly által tönk
re tétetett. A’ dühöngő Jánicsárok Konstan- 
czinápolyba mentek, ’s 4-dik Muhamedet a’ tró
nusból ledobták és arra a’ már szinte 40 év óta 
fogságban ült 2-dik Solimant emelték föl. Meg
hódolt Austria részére Boszniának, Serviának és 
Oláhországnak nagy része. A’ bécsi ministerek 
fonák szabályai és a’ catholicus papok térítési 
ádázkodása mellett is elmaradhatatlannak látszott 
az, hogy a’ görögök szabadságukba visszaállít
tassanak, és úgy tetszett, hogy ha Austria és 
Lengyelország a’ czárral és a’ venetiai föur- 
ral állandón együtt munkálkodnak, nem lehetet
len kiűzni a’ törököt Európából.

Ezen háború legszebb reménynyel csillogó 
pillanatában ismét elővette a’ bécsi ministerium 
régi el nem hagyható terveit a’ magyarok meg- 
igázására. Leopold országgyűlést parancsol Po- 
sonyba az 1687-dik évi october 17-dikére, ’s ' 
ott kellett annak kinyilatkoztatni, hogy Magyar- 
ország ezentúl örökség szerinti birtoka leend az 1 
1-sö Ferdinánd maradékainak, előbb a’ habs- | 
burgi ház ifjabb német lineáján; — azután (a’ j 
Magyarországhoz átalában idegen ’s legkisebb, 
csak tetsző joggal sem biró) régibb spanyol ágán 
5-dik Károlynak: ’s nem előbb, csak a’ két 
lineának kihalása után fogna a’ nemzet régi vá
lasztó joga újra életbe jöni. Még most ünne
pélyesen megigértetett, hogy minden új király, 
koronáztatásakor, megerösítendi a’ magyarok 
szabadsága ősi okleveleit, kivevén 2-dik András 
(jerusalemi) alatt költ magna charta 3-dik czik- 
kelyét, *) mellynek ereje szerint az uralkodó tör- 
vényellenies fogásainak ellene szólni és az al
kotmányt szükség esetében ugyan, az ellen fegy
verrel is oltalmazni szabad vala a’ magyarnak: 
egy olly záradék ez, mint ama spanyol: „ha nem 
— ncmu , melly az akkori dölyfös feudális aristo- 
kratia és theokratia szellemében, a’ több mint 
két századdal az előtt kidolgozott és kiterjesz
tett királyi hatalom elibe mindenütt korlátul szol
gált. A ’ tovább néző tervekkel, miszerint tudni
illik Magyarország egészen a’ német provin
ciáit állására kényszerittetnék, az ország az ön
kénytől parancsolt adófizetések által erejéből

*) Quodsi verő nos, vei aliqui successorum nostrorum 
aliquo unquam tempore huic dispositioni nostrae con- 
traria voluerit, liberam habeant (status et ordines) ho- 
rum auctoritate, sine nóta alicuius infldelitatis, tam 
episcopi, qnam alii jobbagiones ac nobiles regni uni- 
veVsi et sibguli praesentes et f u t u r i  p o s t e r i  re- 
áisléfidi 'et cöntradicéndi nobis et nostris successoribus 
in perpetuum facultatem.

kivétetnék, és az örökös contributio a’ Rendek
nek időnkénti ellenmondása daczára is behozat
nék, ez időben fölhagytak, mivel a’ kétségbee
sés árja az egész országot elöntötte, az ismét 
meghódolt déli és nyugoti részekben még a’ tö
rök igazgatást is határozottan jobbnak tartották 
az austriainál, és a’ Begek és Basák szerteduló 
hatalmaskodását, minden attóli idegenkedés mel
lett is, visszaohajtották, összevetvén azzal az 
ország atyja, a’ jámbor szívű Leopold hadipa
rancsnokainak korlátlan sajtolásait és hallatlan 
kegyetlenkedéseit.

Nem sokára erős állásba vette magát Bécs- 
ben a’ magyarok ellen ama setétszinü határozat: 
,,«’ terrorismus folytatott systemríja által min
den ellenszólhat ásnak elejét kell venniu. Ettől 
fogva nyüzsgött a’ szerencsétlen Magyarhonban 
árulkodók, föladók undok féregsokasága, és az 
említett Karaffa örömre pattanva aján'otta magát 
hóhérnak. Ö maga nevezte magát „Attilának, a’ 
magyarok istenostorának^; megesküdt: „hogy 
ha az ö testében csak egy csepp vér van is, 
melly a’ magyarok iránt enyhe, kész tüstént 
melegferdöbe ülni ’s ott erét megnyittatni1'''. — 
Azt mondják, hogy ennek apja, ama Bethlennel 
folytatott háborúban és alkudozásokban ismere
tessé lett vén Karaffa vitte véghez a’ semptei 
(Schintau Nyitramegyében) nagy piaczon ama 
borzasztón nevezetes vérontást, mellyben le kell 
vala mészároltaim mindennek, a’ ki csak ma
gyarul szólna és egy röfnél magosabb volna.

Hogy annál pazarabban áradjon a’ magyar 
vér, az említett ifjabb Karaffa mellé szegődött 
’s adta magát a’jesuitáknak egész serege, melly- 
böl kiválva a’ ravasz Periczhof, az e,vangelicus 
tanítók és prédikátorok üldöztetésében, nem ke
vésbé gyalázatos hirü, mint az ö collegája Kel- 
lio, a’ ki a’ Leopoldvára kazamátáiban senyve
dő, nyomorgatott és kinzott, végre gályákra 
hajtott ’s eladott ev. lelkipásztoroktól bizonyít
ványt csikart arró l, hogy velők jól bánódott, 
’s azt az ö fáradhatlan emberszeretetének kell 
köszönniek.

Mind ez borzasztó egyszerűségben feküdt 
mindenek szeme előtt: egyet kellett fordulni az 
országban egyezést szinlö amnestiának; — egy 
új összeesküvést kellett kipuhatolni, és azt 
minden áron hihetővé tenni, hogy legyen mire 
alapítani a’ rettentés systemáját, miszerint min-

*) Hamel Bruyinink, hollandiai követ, ki föl fogván a’ 
Magyarországban üldözött evangélicusok ügyét, Leo
pold királynál Magyarország mellett közbevetette ma
gát az angol követtel, irt illyen czimii munkát: Veri- 
tas et innocentia nuda et conspicua, sive vera et clara 
deductio, qua demonstrátor Leopoldo regi, augustanae 
et helveticae confessionis pástores hungaros non fuisse 
eriminis laesae majestatis reos.
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den a’ kormány terve ellen magát fölemelni 
bátorkodó ellenállásnak földre kellende azonnal 
sújtani.

Ravaszul kiválasztatott a’ végre a’ hely, t. i. 
Eperjes, Magyar- és Lengyelországnak kulcsa, 
eleitől fogva tüzes protestáns, csak a’ minap ke- 
seríttetett meg a’ templomok és iskolák elvétele 
által, Tökölinek régóta harczmezeje, Rákóczi 
erősségének szomszédságában, mellyet Tököli- 
nó védett. Mi volt hihetőbb ’s előre láthatóbb, 
mint az, hogy a’ neki-keseredett eperjesi polgá
rok megfogják Munkácscsal ’s által Tökölivel és 
a’ törökkel kisérteni az egyetértést? és kitől 
lehetett ennek beárulását nagyobb bizonyosság
gal várni, mint Tökölinek azon barátitól, kiket 
csak a' capitulatio ésamnestia mentett megAus- 
tria dühétől, kik előbb Eperjest Caprara, Schulz 
és Karalfa ellen nyakasai! védték volt, de most 
azt, a’ magyar szabadság menedékhelyét (asy- 
lum) meg nem tartották? Eperjes még nem is 
esett volna el, ha azok állhatatosan hűk; mert 
Tököli Székely András által egy mestersége
sen viaszgyertyába rejtett levelében megígér
te, hogy szabadító sereget küld, ’s el is küldöt
te Göpzy Istvánt a’ váradi basához, siettetni an
nak érkeztél. Az elövigyázatot maga vitte Tö
köli 600 lovaggal, kikémlelvén a’ szomszéd he
gyekről , mellyik szárnya gyengébb a’ Schulz 
táborának, honnan legjobban hozzá lehetne fér
ni. De Göczy azt hazudta a’ Basának, hogy 
Schulz tábornok már minden álgyuit elvitte Apro- 
chenböl ’s már e’ pillanatban egészen megszűnt 
Eperjes ostromoltatása. A’ segédsereg mind csak 
nem érkezése miatt gyanúba esvén, Tököli vis
szahúzta magát, és Eperjes becsületes feltételek 
alatt feltárta kapuit a’ császári sergek előtt. 
Ez a’ Göczy István egy föfö áruló és csábító 
vala az eperjesi vérpadra. De még is ulála- 
tosb egy másik, t. i. Szentiványi^ k i  sze-

*) Ez a’ nyomorult idővel (mivel Bécsben nem volt Ínye 
szerint fölemeltetve, noha sok elkobzott jószágokat 
igen olcsón magáévá tett és grófi rangra jutott) áltál- 
ment Rákóczihoz , és ott magára vállalta az eleség- 
szállitást, a’ miért az egész országban Ko r p a  g r ó f 
nak (com esde furfure) csufoltatott. Gróf Bercsényi 
Miklós, Rákóczi palatínusa el akarta azt küldeni a' 
Széchenben tartott conventre, mint országsenatortl 1 
De Radvánszky János, a’ megöletettnek fija, Sárosy 
István és mások ellene kiáltottak, és kiáltottak az ár
tatlanul kiontott magyar vér boszuállásáért. Megzava
rodva lódult el éjszaka Szentiványi Bécsbe ’s pártfo
gást talált. A’ József királytól Posonyban tartott or- 
szággyülésen 1709 Szentiványi tüzes szóvitába eredt 
az esztergomi érsekkel herczeg Saxen-Zeizal, ki 
törvény ellen lett prímássá, és ezt az I s t e n  t u d a t 
l a n  s z a m a r á n a k  mondotta. Elégtétel végett a' 
horvátországi bán, a ' nagy Pálffi János, ki akarta ót

mélyes halálos ellensége vala többnyire mind
azoknak, valakik csak az eperjesi vérpadon 
áldozatképen elestek ; nevezetesen megtörhe
tetlen irigye volt a’ nevezetes és nagy birtokú 
Réczy famíliának, és az ezzel atyaíias Zimmer- 
man Zsigmondnak, ki egy volt a’ leggazihgabb 
magyarok közöl. — Szentiványi most egy le
velet kohol Zriny Hona neve és pecsétje alatt, 
kinek írásmódját és pecsétjét könnyen megsze
rezhette Bécsben. Ezen levélben Tököliné di
cséri ama férfiaknak régi barátságát ’s kéri őket, 
hogy tudósítsák öt a’ császári sereg erejéről, 
állásáról; egyszersmind bizonyossá teszi őket ar
ról , hogy Tököli mi hamarább meg fog jelenni 
fris csapatokkal, az iránta híveket megjutal
mazza, ’s a’ magyar szabadság elvesztett álla
potát helyre állítja. Karalfa pedig a’ Munkács 
előtt álló ostrom-seregtől szerzett egy asszonyt 
ki ezen levelet átadná, t. i. egy félszcmii mar- 
kotányosnét, Újhelyi Erszit, ki a’ tábor kéjhölgye 
’s keritöje volt, ’s azért közönségesen Tábori 
Erzsébetnek, vak Erszóknak, vak Lisinak monda
tott, mostEperjesen tartózkodott, az elöttZólyom- 
megyében Gerhardt nemes családnál szolgáló, 
’s ennél fogva mind azon szerencsétlenekkel, 
kik a’ vérpadra kiszemelendök valónak, ismere
tes volt. Ezen ijesztő vázat küldötték el, Karaf- 
fa és Szentiványi, Zimmermanhoz ; ’s épen ak
kor érkezett ehhez , midőn W eberrel, Fleisch- 
hackerrei, Rauscherrel szokása szerint vidám 
vacsoránál és borozásnál ült vala. Noha a’ bor 
már fejűkbe állott: még is egyező akarattal 
meghatározták a’ levelet megégetni ’s a’ vivő 
czandrát elűzni. Kevés napok múlva ismét egy 
ujonan koholt levelet küldöttek, Karalfa és 
Szentiványi, Zimmermanhoz, mellyben Tököliné 
a’ leghathatósabb kifejezésekkel szemére hány
ja, hogy öt semmi feleletre sem méltóztatta, ’s 
ismét erősen kéri, hogy legalábh életben lété
nek adja valami jelét. Erre a’ boldogtalanok ke
zébe adnak az undok állatnak egy pár valóban 
semmit nem jelentő sorból álló névtelen leve
let , mint életök je lé t, mit az tüstént Szent
iványi kezébe szolgáltat. Ez ismét, semmit nem 
késve, visszaküldi Tábori Erzsókat egy harma
dik, még hathatósb, levéllel: de a’ mire semmit 
mást, mint egy pár, az ö kitűzött czéljára sem - 
mitsem tevő sort kapott feleletül.

Karalfa mindazáltal erősen föltette magában, 
hogy neki idöveszítés nélkül előre kell haladni, 
mert Bécsben vóltozhatlanul meg volt határozva 
a’ következő őszre a’ dolgot elválasztó ország
gyűlés tartása. — Reczik János, nyitramegyei

az ablakon dobatni a' vár árkába. Ismét elillantot 
Szentiványi, és csendesen élve halt meg végre igen 
vén korában, mint királyi tanácsos a’ szepesi k. ka
maránál.

*
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származású, ez időben az eperjesi ev. gymnasi- 
umban a’ történetek és költészet oktatója, az 
16SS—diki évben följegyzette a’ következő tet
teket illyen czimü kéziratban: „Az Eperjesi 
mészárszék vagy véres nézöjáték, melly az 
eperjesi ártatlanok eltörlésére hóhér keze által 
állíttatott föl Karaffa General parancsára 1687- 
ben és a’ melly sok, lázadással vádolt magya
rokat adott át a’ legkegyetlenebb kínzásnak ’s 
legkeservesebb halálnak. —“ Ezen, és még egy 
másik kézirat szerint iratnak le Karaffa követ
kező iszonyatosságai :

Midőn Karaffa Bécs)en magát a’ hóhérságra 
tukmálná, igy szólott: „Magyarország consti- 
tutiója. törvényrendszere, törvényei ö előtte 
annyi becsű, mint egy záptojás, ’s azért ezen 
szellemben is fog cselekedniu . — Megtartotta 
szavát. Az ö főbenjáró törvényszéke átalában 
törvényellenes volt: mert annak 13 személy
zete állott: katonákból, kik előtt a’ magyar 
törvény és viszonyok teljesen ismeretlen föld 
valának, — egy pár olaszból, egy megbukott 
danczigi kereskedőből, ki most Eperjesen tartóz
kodott, catholicusokból, convertitákból, a’ pro
testánsok iránt átalában rósz hirü emberekből,
— ’s a’ mi legméltatlanabb, ama két föárulóból, 
a’ czudar Göczi és Szentiványiból. — A’ halá
los ítélet csupán hallatlan kínzásokkal kicsikart 
és azután a’ kínok szünetével ismét visszahúzott 
vallomásokon alapult, minden tanúbizonyság, 
minden corpus delicti nélkül, mert a’ leveleket, 
mint teljességgel semmit sem bizonyítókat épen 
nem lehete fölhozni, ’s épen ezért vették elő 
a’ hallatlan kínzásokat. Ugyanis • a’ szokásban 
lévő kinzó módokon kívül, — mint a’ miilyen a’ 
nehéz kolonczokkal magasra huzatás, a’ tagok 
kificzamitása, a’ hüvelyk-srófolás, a’ spanyol 
csizma, a’ hónaljnak égetése viaszgyertyákkal,
— a’ hóhérok tulajdonkép a’ végre szurok- és 
gyantából készített fáklyákkal tüzesöt is öntöttek 
a’ szabadban csüngő szerencsétlenekre, hegyes 
tüzosített szegeket szúrtak lábkörmeik alá , mint 
szintén tüzesdrótokat alfelükbe és vizellö cső
ikbe. Feljegyeztetett, hogy Karaffa ezen ke
gyetlen működés alatt asszonyokkal kéjelgett, 
koczkázott, dühe áldozatjaival, például, Király
falvi Roth Jánossal, tízezer forint váltság-díjért 
kötődött.

Nők, gyermekek, barátok, testvérek villám
sebesen siettek Bécsbe, jajgatva kiáltozok e’ hal
latlan bánásmód felett. Találtak is ezek szánó, 
résztvevő barátokat magában a’ császári ház
ban , találtak ajánlásokat, enyhítő szavakat, sőt 
ellenparancsokat eszközlének ki. Karaffa ezeket 
nem minden csudálkozás nélkül vette ; de gúny- 
mosolylyal zsebébe dugta’s kegyetlen dühe még 
inkább növekedett. Midőn az illyes bécsi köz
benjárók igen gyakran jönnének hozzá, ördögi 
bátorsággal csak előhúzta zsebéből az istenfélő

Leopold kéziratát, illyen tartalmút: ,,a’ szeren
csétlenek előtt nem lehet ugyan külsöképen is 
egészen bezárni a’ császári jóakarat és kegye
lem ajtajat: de azonban Karaffa mindezen aján
lásokra , kegyelemlevelekre, ellenparancsokra 
épen semmi tekintettel se legyen, hanem egye
dül az ö előtte ismeretes czélra fáradhatatlanul 
és minden kímélés nélkül tovább is munkálkod
jék*4. — Azoknak is , kiket Karaffa vagy fenye
getések vagy aranyhegyek Ígérete által súlyo
sító vallomásokra rávett volt; valamint azoknak 
is, kik, hogy nyakukat megmentsék, catholicu- 
sokká lettek ’s annál fogva a’ megkegyelmezést 
bizonyosnak vélték, — mindemellett is fejüket 
lábukhoz hullatta, kezeiket levágatta, testük ne
gyed darabjait az utczákra aggattatta.

(Vége következik.)

A ’ m ostani evang. tót lelkészek
nehéz állása honunkban főkép a’ falukon. Ol
vastatott hontmegyei papi conferentián Dacso-

Lammon oct. 12-ik napján 1848. évben.
(Vége.)

Végre vegyük még szemügyre azon jöve
delmeket és díjakat, mellyekkel hivatalbeli fára
dozás ’s szolgálatunkért megjutalmaztatunk, és 
itt is világosan kitűnik szomorú állásunk honunk
ban. Jól tudjuk ugyan, hogy hivatalos eljárása
inknál ’s szent kötelességeink teljesítésénél soha 
sem szabad tekintenünk a’ jutalomra ; tudjuk, 
hogy azt csak alacsony bérlelök ’s kik a’ testi
ekben bölcsek, tehetik, — és miutáji illyenek hi
vatalikban nem járnak el a’ kötelességnek ma
gasztos érzetéből ’s a’ lelkisineret szavára, 
hanem csupán a’ földi javakért, mint mindenütt, 
úgy fökép a’ papi hivatalnál, utálatos emberek. 
De másrészről minél terhesebb ’s hasznosabb az 
emberi társaságra nézve valamelly hivatal, an
nál inkább méltóbb a’ világ megjulalmazására. 
De hogy az ev. papi hivatal nem csak terhes, de 
egyszersmind hasznos és igy szükséges is, azt 
józanabb elleneink sem tagadhatják. Minő költ
ség ’s fáradságba kerül, mig sok jól elkészült 
ifjú a’ mostani világ korteskedései ’s nepotismu- 
sa közt a’ papi hivatalt hazánkban elnyerheti! 
Gyakran 15— 18 évet tölt el a’ papi hivatal nö
vendéke alsó ’s felső iskoláinkban, megjárja 
nagy költséggel a’ külföld egyetemeit, küzködik 
nyomorral és ínséggel, gyakran éhezik ’s fázik, 
számtalan vizsgálatok alá vétetik: és mind ez 
által a’ papi hivatalra csak elkészült. És ha sok 
fohásza után az iskolából kilép ’s a' candidati- 
cumot az illető püspök ’s vizsgáló consistoriuma 
előtt leteszi, tán azonnal papnak választatik ? 
Ritka példa az nálunk is. A’ tapasztalás általá—
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bán mutatja, hogy papi jelölteink, főleg gyámol
talanok, tegyenek bár a’ legkitűnőbb vizsgálatot, 
részint mint házi nevelők, részint mint segéd
lelkészek a’ legnyomorubb fizetés mellett 3 —4 
évig is tengődnek, vagy szülőik ’s rokonaiknál 
tartózkodnak ’s csak akkor, midőn fogaik felibül 
kihulltak, juthatnak papi állomásra. És magában 
a’ hivatalban tán boldogság, nyugalom, béke 
és dicsőség van számukra rendelve? Teljesség
gel nem! Itt is vár reánk az éles ostor, a’ sok 
munka, a’ küzdés, nyugtalanság, nélkülözés és 
hálátlanság. Vagy nem nehéz feladat napjaink
ban, hol, mint látjuk, számtalanok csupán a’ 
testiekben ’s anyagiakban keresik legnagyobb 
boldogságukat ’s azért lelkismeretjöket gyakran 
megsértik, eltagadják az Istent, a’ bittel go
nosz játékot űznek, Isten országát, az erényt, 
az igazságot, a’ szeretetet, a’ vallásosságot fen- 
tartani, ápolni, védeni, terjeszteni? Könnyű 
dolog-e az embert kegyességre, jó erkölcsökre, 
feddhetlen jámbor életre, a’ gonoszokat erényhez,

lehetvén ’s az egyházfit a’ roszul tett munkára 
figyelmeztetvén , ettől illy feleletet kapott: „ha 
szántásunk a’ liszt, urnák nem tetszik, majd jö
vő évre az eke jármát saját nyakára ’s szolgál
t já ra  vetheti, V földjét jobban szánthatja fel.“ 
Már e’ körülmény szomorú állásunkra mutat, 
midőn az illyen munkáknál nemcsak többféle 
sértegetéseket hiveinktöl tűrni, de csekély fize
tésünket mint hivatalos kötelességeink teljesítése, 
úgy testi fáradalmaink által is kénytelenek va
gyunk magunknak megszerezni. — És e’ mezei 
munkáknál napjainkban több helyen azon fájdal
mas eset is előkerült, miszerint hiveink értesí- 
tetvén , miként 20-ik t. ez. 3-ik §sa szerint az 
egyház költségeinek fedeztetését az álladalom 
magára vállalván, illyféle munkákat magokról 
önkényileg lerázták ’s azon gondolatra is jöttek, 
hogy papjaiknak többé semmivel sem tartoznak, 
mi által természetesen nem egy pap jövedelmén 
nagy csorbulást szenvedett.

És mikép szolgáltatik részünkre hiveink ál-
az istenteleneket jámbprsághoz, a’ kicsapongó-, tál a’ fa, a’ bor, a’ gabona sat. ? 
kát józansághoz, az irigykedő ’s gyülölködöket 
szeretethez, a’ fösvényeket kegyességhez, a’ 
hamis ’s ravaszságüzöket becsülethez, a’ fenhé- 
jázókat szelídséghez, a’ zabolátlanokat csend és 
rendhez, intés, tanítás, kérés ’s ha kell, dorgálás 
által is vezetni? És a’ legdrágább kincseiktől 
megfosztott szülőket, gyermekeket, férjeket, 
asszonyokat, és mind azokat, kik az élét keserves 
viszonyai alatt szenvednek, vigasztalni, fájdal
maikat enyhíteni ’s nehéz sorsukkal kibékéltetni 
’s az élet göröngyös utjain mindenkit a’ bölcső
től a’ sírig éber figyelemmel tartani, az eltéve- 
detteket igaz útra vezérelni: vájjon ez mind 
semmi ? Igaz, a’ papság daczára is sok ördöge 
van e’ világnak, de mondjátok el ’s teljesítsétek 
csak ama fenhéjázó professorral azon gyaláza
tos szavakat: „le a’ papokkal !14 és meglátjátok, 
hogy tízszerte több ördög merül fel ’s akkor lás
sa majd ama professor is, mi fog vele történni.

A’ fentebbiekből tehát világos nemcsak az, 
hogy evnng. papság hivatala által a’ legterhe- 
sebb kötelességek teljesítésére hivatva van, 
hanem egyszersmind az is, hogy azoknak hiv és 
pontos teljesítése által sokat használ ’s hivatala 
a’ társas életben nélkülözhetlen.

Kérdjük már most: minő a’ jutalmunk? Fe
lelet: igen csekély és nyomoru. Évenkénti fize
tésünk fökép falukon, többnyire a’ föld termései
ből áll. Szántóföldjeink ’s rétjeink körül hiveink 
ugyan meg szokták tenni a’ munkát, de kedvet
lenül , hanyagul ’s gyakran a’ legalkalmatlanabb 
időben, annyira, hogy ha maga a’ pap illyféle 
munkánál jelen nem lehet ’s reá nem ügyelhet, 
tetemesen károsodik; mivel tudjuk, hogy a’ föld, 
ha roszul miveltetik, legyen az legtermékenyebb 
is, csekély gyümölcsöt hozhat./Ezelőtt 17 évvel 
egy falusi pap földjének felszántásánál jelen nem

Ismét hálátlánul és sok panaszszal. A’ fát 
akkor kapjuk meg, midőn az udvarban egy ha
sáb sem látható; a’ bor feliből vízzel vegyítve 
hordatik össze; a’ gabona pedig rendetlenül csak 
többszöri unszolásra szolgáltatik ki számunkra. 
Mi magunk kénytelenek vagyunk híveinket több 
ízben fentebbi jövedelmeink kiszolgáltatására fi
gyelmeztetni ; a’ helybeli bírák k é t, három hé
tig is a’ faluban fel ’s alá járnak : ’s mind a’ mel
lett több hallgatóink, főleg ha a’ gabonának na
gyobb ára van, adósok maradnak, melly adóssá
gukat halálunk után vagy soha, vagy csak per 
által szokták kifizetni. Ha híveinket adósságaik 
kifizetésére szigorúakban szorítjuk, akkor félj aj— 
dúlnak, bennünket rágalmaznak, panaszkodnak, 
hogy szívtelen ’s irgalmatlan emberek vagyunk; 
ha pedig adósságaik ügyében nyugalomban hagy
juk őket, ekkor évről évre adósságaik növe
kednek ’s végre képtelenekké válnak azoknak 
lefizetésére. Illy nyomoru fizetésnél azután nem 
csuda, ha magunk is nyomorgunk, Ínséget szen
vedünk, sokban hátra maradunk, keveset tanul
hatunk, midőn kéthárom évig sem tehetünk szert 
valami jó könyvre, fökép ha családosok vagyunk. 
Innen van , hogy a’ papi hivatallal össze nem 
férő üzletekbe keveredünk, itt uzsoráskodunk, 
ott kereskedünk, amott szeszes italokat főzetünk; 
annyira, hogy a’ nehéz bűz gyakran az egész 
paplakot elfedi. Innen van, hogy halálunknál 
hátrahagyott özvegyeink ’s árváink jövendőbeli 
élelmezésökre semmi földi javakat nem hagy
hatván — , azok vagy nehéz szolgálatot va- 
gyonosb házakban felvállalni vagy homályos ’s 
egézségtelen szállásokban a’ legnagyobb ínség
gel küzködni kénytelenek.

Most már tán egy külön értekezést érdemlő 
kérdés áll e lő : mihez kell illy nehéz körűimé-
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nyeink közt látnunk, hogy szomorú sorsunk meg- 
javíttathassék ? E’ kérdésre jelenleg az idő ro- W ittenberga. A ngustus 21, 2 2 . 1841.
vidsége miatt Pál szavaival felelhetünk: ,,meg
lássátok mi módon okkal járjatok, nem mint bo- I A’ nyári egyetemi folyam megszűntével el

hagytam Berlint, ’s aug. 21-kén a’ jól megerő
sített Wittenbergában jártam föl ’s alá, mellynek 
minden része hiteles tanúja a’ világtörténetek 
legnagyobbikának. Itt lakott Luther több évekig 
’s innét hintett szét hitsugárokat, mellyek áttör
ték a’ középkor vastag homályát. Két öreg tem
plomon, ’s egy az Elbét kettévágó hosszú hídon 
kívül a’ hajdani ágoston-zárda, Melanchton laka 
és a’ városház figyelemre méltók, különben alig 
akadna valamirevaló épülete. Csatornás utczáin 
pallók hevernek, ’s egy ház homlokán ez ócska 
fölirat:

„Gottes Werk und Lutheri Schrift 
Ist des Papst und Calvini Gift.44

A’ városház egyik tereme rakva ereklyék
kel , különben maga az épület is egy különös 
aggszerü darab. A’ reformátiot előmozdított vá
lasztó fejdelmek eredeti arczképei közt kitűnő a’ 
Gusztáv Adolfé. Ez északi hős egykor meglá
togatván Wittenbergát, emlékül ’s biztatóul egy 
erős egyenes kardot adott, melly a’ tanácsház
nak fökincse. Egyik faloldalon a’ hires vetély- 
társ Eck Jánosnak, másikon az akkori witten- 
bergai professoroknak, Melanchton és Luthernek 
arczképei; ez utósóé alatt illy sorok:

„Natus es Islebii divine Próféta Luthere, 
Religio fulget te duce ; Papa jacet/4 
Ezt halála után réztáblára is metszették , ’s 

aláírták:

londok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyé
tek az alkalmatosságot, mert a' napok gonoszok. 
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem 
megértsétek mi legyen az Urnákakartaja^.Min
denek előtt tehát vegyük meg az alkalmat sor
sunk megjobbítására. Járjunk el hivatásunkban 
napjaink követelései szerint, mennyire azok 
igazságosak ’s Urunk tanításával megegyeznek. 
Minden hozzánk jövő ’s tartozó ügyeknél le
gyünk bölcsek és okosak. Ne tegyünk soha 
ollyat hivatalunkban, min elpirulnánk ’s hall
gatóink vagy hatóságaink megbolránkozliat- 
nának. Kötelességeink teljesítésénél ne tart
suk szemmel csekély jövedelmeinket, hanem 
a’ lelkismeret szavát ’s beigtatásunkkor adott 
ünnepélyes Ígéretünket, mellyet megszegnünk 
a’ legnyomasztóbb körülményekben sem sza
bad. Harczoljunk a’ hitetlenség és a’ bűn ellen 
az Isten sz. igéjének két élű fegyverével és 
saját életünk példájával nemes harczot. Hazánk 
törvényeit és világi ’s egyházi hatóságok ren
deletéit. mint magunk teljesítsük, úgy hallgató
inkat is azoknak teljesítésére minden időben 
serkentsük, jól tudván, hogy a’ ki a’ hatalmas
ságnak ellene támad, az Isten rendelésének támad 
ellene, a’ kik pedig ellene támadnak, ö magok bün
tetést szereznek magoknak. Legyünk édes ha
zánknak hü iiai ’s ne engedjük magunkat bárki 
által is tévútra vezettetni. Ügyeljünk fel egész 
erőnkkel gyülekezeteinkben a’ rend és törvén^ 
iránti engedelmesség fentartására. A’ világi po- 
liticai eseményeknek elintézésébe hívatlanul ne 
avatkozzunk, mert a’ mi országunk nem e’ vi
lágból való ’s kövessük e’ részben is Urunk 
példáját. Ne uralkodjunk az Isten nyáján, mert 
hivatásunk nem uralkodás, de szolgálat. ’S vég
re mind folyóiratokban, mind felsöségünk által 
kopogjunk illedelmesen hazánk ajtaján addig, 
mig az előttünk is fel nem nyittatik; szorgalmaz
zuk egyházi gyűléseinken nehéz állásunk, szo
rultságunk, sérelmeink és fájdalmainknak, ha kell, 
az országgyűlés elibe való felterjesztését ’s azok
nak orvosoltatását: úgy tán a’ fergeteg, melly ko
runkban bennünket készül eltiporni, lecsillapodik, 
elleneink elnémulnak ’s reánk falusi papokra is 
jobb napok viradnak.

„Pestis eram vivus, 
Papa.44

moriens erő mors tua

W e n g e r i t z k y  A n d r á s ,  
udvarnoki pap ’s honti ev. alesperes.

A’ sok mindenféle ritkaságok közt szembe
tűnök : a’ bölcs Fridrik, Huss* János és Luther 
tiszteletökre vert szép emlékpénzek; ennek ba
rátkori olvasója; V. Károly császár, Luther, 
Melanchton, Justus Jónás, Bugenhag, Spalatinus, 
Helsus kézirataik, és a’ tiz parancs ábrázola
tokban* .

A ’ városház előtti tért választá a’ hálás ma
radék Luth. emléke helyéül. A ’ vallásujítás há
romszázados ünnepet nem ülbedék meg^szebben 
e’ nagyszerű mű fölállításánál. 1220 mázsányi 
márványtalapon áll Luther papi köntösben. Ke
zében kifelé fordított nyílt bibliát ta r t, ’s bele 
mutat. Az életnagyságu bronzszobor 75 má
zsát nyom, egy 90 mázsányi csinos mennyezet 
alatt. A’ mü nagy, mint kit ábrázol, ’s alatta 
mindenki tisztelettel kénytelen megállni. Scha- 
dow készítette, ’s 79 ezer tallérba került. Négy 
oldalán anynyi irat.
Kelet: ,,Ists Gottes W erk, so wirds bestehen.

Ists Menschen Werk, wirds untergehen,44
Luther.
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Nyűgöt: ,,Eine feste Burg ist unser Gott11,
Luther.

D él: „Glaubet an das Evangélium St. Mark 1. 
" v. XV.14

É szak : „Von den Mannsfeldschen Véréin für 
Luthers Denkmal durch gesammelte Beitráge 
begründet, und durch König Friedrich Wilhelm 
den dritten errichtet.u

A’ híres kolostor jelenleg papnevelde, az 
egyetem hátrésze pedig kaszárnya. Azon hely, 
mellyet Luth. reformatio előtt és után lakott, épen 
tartatik. Elő- ’s lakszobáját összeirkálták a’ láto
gatók ; Nagy Péter orosz czár is ajtó fölébe 
krétázta nevét, mellyet most üveg borit; sok 
magyar nevet lehet itt olvasni. A’ szoba külö
nös régiszerü; benne áll Luth. asztala, ’s két 
rósz szék. Az asztaltjkiásták vésték a’ látogatók, 
hogy darabjait bírhassák, de már tilos. Valamint 
a’ városháznál, úgy itt is sok fejdelnjek Írták 
névkönyvbe magukat, igy Ottó, a’ görögök ki
rálya is , ki nejével akkoriban járt ott. Luther 
szobájából egy másik nyílik, melly hajdani taní
tó teremének előcsarnoka volt. Itt tartatik kiují- 
tott tanszéke, és a’ sok ritkaságok közt nejének, 
Bora Katalinnak, apáczakori olvasója , ’s ugyan 
ötöle egy hímzett párnácska. Lehet itt vásárlani 
több emlékiratokat, képes leveleket, a’ szarka
kapu előtti hely azon emlékrajzát, mellyen a’ 
merész reformátor 1520. decem. 10-kén a’ pá
pai bullát és egyházi törvénykönyvet elégette, 
valamint az ö kinyomott pecsétét is. Bekerített 
égszín mezőn látszik egy fejér rózsa, közepében 
szív, ’s ebben kereszt; a’ pecsét gyürünagyságu 
a’ minthogy köre csakugyan gyűrűt ábrázol.

A’ vén székes egyházban jeles oltárt készí
tett Cranach Lukács. Mig egyik lelkész ünnep- 
szerüleg szónoklott, könnyű volt zugait áttekin
teni. Az illyen ócska darabok többnyire egy 
kaptára ütvék, ’s hovatovább íigyelem-lankasz- 
tók. Nem igy a’ vártemplom ! ennek ajtajára ra
gasztotta hajdan Luther tételeit, de helyén ma 
már más ajtó van. Öble kiujított, csak a’ híres 
szónokszék helye látszik. Oltár fölött áll a’ 
gyönyörű papszék. Előtte bölcs Fridrik és áll
hatatos János, az egyház közepe táján pedig 
Luther és Melancbton, a’ reformatio nagy és ál
dott hőseinek pormaradványaik, ezek és amazok 
egymás mellett nyugosznak a’ háromszázados 
sírboltban.

ü ti naplójából közli 
V á l y i  Pál .

Egyetem i ünnep Berlinben.

Augustus 3-kán 1841-ben déli 12 órától 1-ig 
nagyszerű ünnepélyt láttam. E ’ nap a’ , berlinij 
egyetem alapításának, és a’ halhatlan III Fridrik -

Wilhelm születésének emléknapja; ezt az egye
tem egyszerű pompásan ünnepli meg. Már élőt— 
tei nap az egyetem előcsarnokában ki volt füg
gesztve a’ hirdetmény, mellyben a’ nagyságos 
rector a’ statusférfiakat, papokat, tanítókat, ta
nulókat e’ nagy iskolai ünnepre meghítta. A’ ren
delt órára hát az egyetem legfőbb és legékesb te
remébe az aulába gyűltek a’ statu%-ministerek, fő- 
katonatisztek, udvariak, alsóbb-rendü oktatók, 
püspökök, superintendensek (ez utósók ollyanok, 
mint nálunk az esperesek) saját egyenruhájokban, 
és a’ professori karra vártak. Valamivel később a’ 
mellékteremböl megjelent a’ tanítókar. Legelöl 
jött a’ rector két egyetemszolga után, kik a’ 
rectori és bírói aranyos botot hordozták kezök- 
ben, utána a’ biró. aztán a’ tanítók osztályzat 
szerint. (Hit, törvény, orvos, észtan.) A’ két szol
ga cathedra elébe állt fölemelt bottal. A’ rector 
és biró legmagasb helyet foglaltak. A’ földszinti 
székekben elöl országnagyok, püspökök, hátul 
egyebek ültek ; az oldalszékeket tanítók foglal
ták el. A’ karzaton csöndes melancholiával zen- 
dült meg a’ muzsika egy professor elnöklete 
alatt; majd szívrázó harsány hangokká növeke
dett, és később az éneklő kar is (melly minden
féle német tanulókból van szerkesztve) egyesült 
vele, mesteribg és hosszan énekelve e’ sorokat:

„Veni Sancte Spiritus; reple tuorum corda 
fidelium; tűi amoris in eis ignem accende.

Qui per díversitatem lingvarum cunctarum 
gentes in unitate fidei congregasti, alleluia.u

Ekkor hollósötét német formaruhában, kar
dosán, aranyláncz ’s egyéb- ékítményekkel a’ 
rector szónokszékbe lépett, ’s fölolvasta be- 
szélyét, mellyben legelébb is a’ meghalt király 
érdemeit méltányolja, különösen kiemelvén tudo
mányok iránti szerelmét, ’s azon nagylelkű tet
tét, melly szerint az egyetemet alapította, majd 
utódának atyai nyomon haladását érinti. Felhozza 
azon négy hires tanárt, kik már elhaltak ugyan, 
de szellemük él ’s faragott arczképeik e’ terem
ben: „Fichte, Schleiermacher, Hufeland, Ru- 
dolphiu Majd említi a’ most élő király azon ígé
retét: „hogy e’ teremben levő II—dik és III—dik 
Fridrik Wilhelm szobraik helyett pompás és 
méltóságos márvány-szobrokkal fogja az aulát 
diszesítni. Ezekután élteti a’ királyt és királyi 
családot. Végre felolvassa a’ tételeket, mint az 
egyetemi osztályzat szerint kiadottakat: a’ theol. 
facultas egyet; a’ jur. keltőt; a’ med. egyet; a’ 
phil. hármat. Felszólítja az ifjúságot, hogy c’ 7 
kérdésre különkülön feleljenek, ’s jövő tavaszszal 
adják be munkáikat, a’ legérdemesebbek egyen 
egyen 25 darab aranyat nyerendök. (Ez is a’ 
meghalt király alapítványa.) Befejezésül szorga
lomra és haladásra serkenti ’s buzdítja az ifjúsá
got, meghajtja magát, ’s leszáll székéből.
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A’ hangászkar ismét fölzajlott, ’s magány
játék után, egyesülve az éneklő karral, e’ sorokat 
zengé:

„Glória patri et ülio, et spiritui sancto. Sicut 
erat in principio, et nunc, et semper, et 
in saecula saeculorum ámen.1,4

Most már azokról, miket láttam szükség némi 
jegyzeteket tennem.

A’ terem fényes, gazdag és tágas, csak kü
lönös ünnepélyekre használják. Egy nagy része 
el van kerítve a’ tanárok ’s egyebek részökre, 
többi részét székek veszik körül az ifjúság szá
mára. Egymás fölött két piros szónokszék áll, 
azokon túl egy nagy fekete tábla, mellyen osz
tályzat szerint örökemlékül azon számos tanulók 
nevei fölirvák arany betűkkel, kik a’ franczia 
háborúban elestek. Szép jutalom! ’s nemesen 
buzdító ösztön arra, hogy az ifjúság olvasván a’ \ 
híven áldozok neveit, örömmel szentelje életét 
’s öleljen halált az édes haza javára.

Az egyetemi biró nagy hatalommal felruhá
zott polgári tisz t, ki csupán a’ ministeriumtól 
függ de mindig a’ rector után ül. Ezek mindket
ten nyájasan, barátságosan ’s bizalmasan vi
szonozták az ifjak köszöntését, sőt némelly 
ácsorgó tanuló csoportokat, mint láttam, még 
ők előztek meg ebben.

A’ királyon kezdve minden hivatalnok kato
na ruhában jár i t t ; igy voltak a’ ministerek, igy 
a’ biró is , kivevén Humboldtot. Ez ezüst- hajú 
öregen szépen állt a’ fekete ruha.

A ’ berlini tanítókat, valami 160-at,egy tag
ban lehetett látni, mindnyájan sötét frakban ’s 
keresztes mellel. Sőt a’ többek közt két egye
temszolgának 5 rendbeli érdemjele is volt. Ele
inte valami kormányférfiaknak lehetett gyanítni; 
különben azok is tiszteletes emberek itt, ’s ér
demjeleiket többnyire mint katonák nyerték. A’ 
kik a’ franczia szabadságháboruban (úgy neve
zik ők ezt) jelenvoltak , mindnyájan kaptak csil
lagot, keresztet vagy pántlikát. Illyeneket utón 
útfélen találhatni.

A’ superinfendensek szokott papi sötét öl
tözetben voltak csillagokkal és keresztekkel fel— 
larkázva; a’ ministerekkel egy széket ültek , ’s 
velők és a’ professorokkal legbizalmasabban 
beszélgettek. A’ rang-szülte büszkeségnek ’s 
tartózkodásnak sötét közfala alapostul le van itt 
örökre döntve.

A’ rector munkája diák nyelven volt; sza
valata ’s kiejtése egészen a’ magyar reformál- 
takéhoz hasonlított. Ok írják, de nem beszélik ez 
idegen nyelvet. Az egészben legkisebb túlzó

hízelgést sem , hanem igazságot fejezett ki leg
egyszerűbben.

A’ tanulók kártyájokat mutatták elő ’s úgy 
mehettek a’ terembe, mert egy pár ezer ifjat 
hogy ismerhetnének. Nekem nem lévén kártyám, 
egy már terembe ment honfi kihozta egy másik_ 
magyar tanulóét, kezembe adta, és a’ csinos 
csalás besegített.

Az nap Berlinben minden színház zárvavol t
üti naplójából közli 

V á l y i  Pá l .

S Z E N T  L A N T .

Az enyészet.

Az alkony szende fényénél,
Merengve állok én,
Világa szendergéséből,
Enyészet int felém.
Miként bíbor sugáriból 
Az élöláng kihal:
Úgy enyészik ifjú létem 
Nyiló vírágival.
A’ szárnyaló idő eltün,
Porba hull drága jelenem 
Vele öröm ’s remény,
Az élet reggelén 
Az alkony szende fényében 
Életem tükre él,
Melly lelkem szép jövőjének 
Nagyságáról beszél.
’S jz, mi uj életre felhív 
Túl a’ csillagokon 
Isten, kihez siet lelketn 
Szellemi szárnyakon.

A r g a y .

H I R D E T M É N Y .

Megjelent és kapható Pesten Eggenberger 
könyváros- és a’ ref. segédpapnál:

Kézi A B C és elemi olvasókönyvecske, 
szemlélet-, nyelv és- gondolkodástani alapra é- 
pitve. Valláskülönbség nélkül használható. Irta 
Warga János, neveléstanár és m. nemzeti aca- 
demiai tag. Harmadik kiadás. Ára kötetlen 9 
váltó kr.

Az előbbinél is czélszerübb kiadás.

Szerkesztökiadó : Székács József és Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál.


