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Eperjesi

V É R P A D
(Hormayr után).

(Folytatás.)

1687. Február 16-kán vasárnap délután az, 
ki az összeesküvés fejének gondoltatott, mint 
illyen, saját házában meglepetve megnyomasz- 
tatott és fogságra hurczoltatott; Zimmerman Zsig- 
mond volt ez, a’ Magyarhon hű fijai közt leg
gazdagabb , főnemes, senator, Eperjesen az 
evangélicus országrendek collegiumának in- 
spectora, egy tudományos és szeretetre méltó 
férfi, veje annak a’ Keczer Andrásnak, ki az 
1662—diki országgyűlésen legbuzgóbb pártolója 
volt a’ rendek és vallás szabadságának. Karaffa 
öt élete és szabadsága meghagyásával biztatta, 
sőt megkülönböztetett kegyelmeket ígért neki, 
csak a' Munkácsban Tökölinével ujonan szőtt 
font összeesküvés fonalát adja kezébe. A’ még 
most is kézen forgó kérdő czikkelyek valódi re
mekjei a’ jésuitai csalárdságnak. Midőn Zimmer- 
man állitná, hogy ö semmit semtud, négy óra ho- 
szat a' legkegyetlenebb mód kinoztatott, mígnem 
a' kínzás alatt Burghardt generalauditor által 
elébe tett minden kérdésekre igennel nem felelt; 
’s azután a’ keservesen megcsigázott testet be
vetették egy közel fogházba, hol a’ puszta szal
mán fetrengö ártatlan férjnek nem engedteték 
meg azon enyhítés élvezete, mit neje, a’ kevés 
hetekkel az elölt történt szülés ki nem pihent 
fájdalmai daczára, kisdedét emlőjén tartva oda 
ténfergett Keczer Zsusánna akart neki nyújtani, 
mi illy körülmények között a’ legalábbváló 
gonosztévötöl is ritkán tagadtalik meg. Elvétet
vén ek kép a’ kínzó pad sajtoló fájdalmai alól, 
minden tett vallomásait visszahúzta; sok máso
kat, kiket előbb, csak hogy kinoztatását rövidít
hetné, a’ kérdések szerint bűnösöknek lenni rá
hagyott volt, ismét tiszta ártatlanoknak nyilat
koztatott. Egyébiránt egész hidegvérrel, egy- 
kedvüleg vették kínzói kínos vallomásait, sőt 
idő- ’s fáradságvesztegetésnek nézték a’ gyötrő 
kérdéseket újra elővenni. Zimmerman neje egy 
drága nyak-ékkel megvesztegette Karaffa gróf- 
nét! hathatós közbenjárások tétettek nála, ma
gok a’ németek is tettek lépéseket a’ közön

ségesen szeretett, barátságos szivü emberért. 
Mind hiába! Karaffa személyes gyülölséggel 
viseltetett Zimmerman iráut, mint a’ ki annak az 
evangélicusok templomai és iskolái elfoglalásá
nál nyilván ellenállott volt. Zimmerman utóbbi 
dicsőségének, az ö népszerűségének egészen 
el kellett oltatni: a’ ravasz Jesuita, Periczhof 
Ignácz ugyanis, ki öt naponként meglátogatta, 
vigasztalta, a’ megkegyelmezés ígéretével rá
vette, hogy ez a’ buzgó, tüzes protestáns átment 
a’ catholica vallásra *). Mikép a’ mai szeren
csétlen időben, darab idő óta, amaz egykor di
csőséges Spanyolhonban; ’s mikép Don Miguel 
alatt Portugálban: épen úgy Magyarországban, 
ez üldözés idejében, sok ideig mind a’ nyilvános, 
mind a’ házi élet nem egyéb volt pokolnál. Nők, 
szülék, gyermekek, barátok bizodalmatlanok vol
tak egymás iránt; az egész nemzet két félre osz
lott : az egyik félen voltak a’ bebörtönöztek, ki- 
rahlottak, gyanúsok; a’ másik félen az ólálkodók, 
föladók és a’ rablók. Minél garázdább ’s vak
merőbb volt valamelly rágalmazó : annál kedve
sebb, keresettebb és sérthetetlenebb volt ugyan
az. A’ régi híres Keczer familia I-sö Ferdinand- 
nak a’ magyar korona elnyerésében olly segítő 
keze volt, hogy a’ monarcha az ö saját nevének

#) Ez az úgy nevezett f a v o r  r e 1 i g i o n i s , meHy a i 
újabb időkre is átjött, micsoda igazságtalan tettekre 
szolgált szerzöokul, alig lehet leírni. A’ szerencsétlen 
Zimmerman szemei előtt bizonyosan földiéinek: Gut h  
D á n i e l n e k ,  ki Tököly tanácsosa, ’s javai igazgató
ja volt, H í d v é g i  Mi h á l y  nak, B e z z e g  G y ö r g y -  
nek és Szirmay Istvánnak példái forogtak, kik, bá
tor tölök nagy összeg pénzek zsaroltattak k i, még 
is szabadulásukat a’ bécsi és csehországi tömlöczök- 
ből meg nem nyerheték, míg r. catholicasokká nena 
lettek. Az igaz, hogy az elsőbbek, miután a’ vallás- 
gyakorlási szabadság kivivatott, ismét előbbi pro
testáns vallásukra tértek. Hadadi Veselényi Ferenci, 
palatínusnak egykor Becsben ellopatott gyémánttal ra
kott aranygyapjas vitézi rendjegye egy tanuló által, 
kinek ö jóltevöje vala ’s ki nála szolgálatban volt. 
Akasztófa várt a’ tolvajra, de a’ Jesuiták pápistává- 
tették, és többé a’ büntetésről szó sem volt. Egyébi
ránt maga a’ palatínus még akkor református volt, de 
később Pázman Péter Cardinal térítője lön neki.
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kezdő belüit egy koronával egyült ugyanazon 
família nemesi czimerébe befestetni parancsolta. 
Lipóczi és Peklani Keczer András, magyar 
Cató, égész Európát beutazása által kimivelt 
fő, Mint a’ polgári és vallási szabadságnak ren- 
díflietellen hőse, az udvarnak nemtetszését a’ 
legnagyobb fokban húzta magára, noha ötét a’ 
pozsonyi különös törvényszék 1671-ben szóval 
fölszabadította volt. Ezokért olly magát min
denektől elkülönözve élt, hogy még csak isteni 
tisztelet, látogatás, vagy dolgai végett sem 
hagyta el házát; sőt testvéreit, férjhezment leá
nyait sem örömest eresztette maga elibe, ’s j 
akármelly levelet vagy idegent el- ’s befogadni 
házánál levőknek keményen megtiltotta. Ez az 
egész országban tisztelt, 64 éves podagrás öreg 
sok óra hosszat hallatlan mód kinoztatott, ’s szinte 
félig összesütögettetett, a’ Hélkül, hogy csak 
legkisebb vallomást vagy csak egy sóhajtást is 
lehetett volna belőle kipréselni. Midőn a’ bakó 
felesége ezen nagy ember sebeit kötözgetvén, 
fájdalmait szóval is enyhíteni iparkodnék, ’s azok 
látására kényeket eresztene, azt kemény han
gon el utasította magától. Rettenhetetlen, rendül- 
hetetlen és hajthatatlan teljes ártatlansága ki
mutatásában az egész nép előtt. (1681. 59. ez. 
és 1687. 5 ez.)

Hauscher Gáspár, egy jámbor, mérsekjett 
indulatu, a’ haza iránt buzgó férfiú, Zimmerman- 
nak barátja, cselekedeteiben résztvevő, és Bara
nyai Ferencz, eperjesi nemes ember, szigorú 
erkölcsű, megismert feddhetetlenségü, nagy tör- 
vénytudó, hasortlóan állottak ki mindért kínzáso
kat, legkisebbet sem ismervén el azonban az 
eleikbe sorolt vádak közöl. Baranyai mind a’ | 
gyónás alkalmával, mit Lipóczy Miklós prediká-1 
tor kezébe tön le (mert ám Jesuitál Zimmerma- ( 
non kívül egy sem eresztett magához), mind az 
Ítélet nyilvános olvastatásakor, ártatlanságát az 
egész nép hallattára nagy fenszóval bizonyította. 
Már a’ korábbi lázadáskor négy évig sinlelt Ba
ranyai a’ zsiványok és gyilkosok számára ren
delt közönséges tömlöczben, Kassán, melly alatt 
ugyancsak sarkalták szüntelen, de hasztalan, 
hite megtagadására.

1687. martius 5-én volt első fölvonása az 
eperjesi vérpadnak. Keczer Andrást szánkán 
kellett oda vinni, maga lábán nem mehetvén; a’ 
többiek, kiállott kinozlatásuk daczára is, gyalog 
tették meg utolsó utjokat. Zimmerman lépett föl 
legelső a’ fegyveres katonáktól környezett vesz- i 
töpadra, mellyen állottak a’ katonai, eperjesi 
és kassai hóhérok inasaikkal együtt, oda kisérte 
azt Periczhof jésuita, ki ötét hitéből kifordította 
’s élete megmaradásáról a’ biztosítást adta volt. 
Zimmerman mondta neki: jelen a’ pillantás, hogyj 
a’ kegyelemért tegye meg az Ígért kérést; de a’ . 
ravasz jesuita megsimogatván a’ szerencsétlen

nek fejét és vállát, igy szollőtt: „fogadd nyu
godtan a’ halálos csapást: — másként nem le
het a’ dolog; van számodra kegyelem, de egye
dül az Istennél.41 — Zimmerman rémitöen meg- 
csalattatoltnak látván magát, elfordult Periczhof- 
tól és az ígért kegyelemért háromszor kiáltott: 
mire az ott lovon ülő katonafötiszt azt feleié: 
„Istentől kell reményiem44 — most megragadták 
Zimmermanl a’ hóhérok, kik közöl az eperjesi 
második csapásra vágta el annak a’ tökére ki
nyújtott jobb kezet. Még egyszer kiáltott ke
gyelemért Zimmerman ’s az alatt a’ kassai hóhér 
elütötte fe jé t, de olly borzasztóan ügyetlenül, 
hogy a’ fő a’ nyak bőrén csüngött, -mígnem a’ 
sebesen oda rohant katonai hóhér, fogát csikor
gatván a’ hibás csapásért és társát letaszítván 
az alkatványról, bevégezte a’ kínos kivégezést. 
Karaifa nejével és nehány főrangú tisztekkel 
együtt a’ Medveczkiházból nézte kéjelgve az 
iszonyatot: de nézte azt vérző szívvel, jajgatva, 
Istenhez , emberhez rimánkodva a’ számos Ke- 
czer-család egy másik házból. A’tiszteletre mél
tó atya Keczer András stoikusi hős lélekkel 
szenvedte a’ halált, mint szintén Rauscher és 
Baranyai is ’s most már a’ vesztő mesterek, hen
tes! tisztük szerint, a’ négyfelé metszést, ’s a’ ré
szeknek, mint szintén a’ fejeknek és kezeknek 
kiszegezését vitték véghez. Kutyák és disznók 
nyalták a’ derék férfiaknak vérét. A’ németek 
gyakran sétalovaglást tettek Sebes, Sáros, Lő
cse és Kassa felé a’ borzasztó karókhoz, ’s ott 
gúnyolták az azok mellett jajgató asszonyokat 
és gyermekeket, kik közt vala Zimmerman Su- 

j sánna, a’ tiszteletre méltó Keczernek leánya, ki 
kevés napok alalt iíjú ’s igen kedves férjét, édes 
atyját Kecz.er Andrást , bátyját Keczer Gábort, 
sógorát Sárossy Mártont , és megbecsülhetetlen 
vagyonát elkobozás (confiscatio) által mind el
vesztette.

Ugyanazon évi martius 22-dikén adatott a’ 
véres játékszín második fölvonása. Lenyakaztat- 
tak ez alatt, de eltemettethettek: Keczer Gábor, 
ki Andrásnak kevéssel ez előtt házasodott fia 
volt, ’s ennek sógora orógysárosi Sárossy Már
ton, alig 25 éves ifjú. — Ennek atyja Munkács
ban volt és magános dolgaiban irt fiának egy le
velet és e’ miatt jött volt ez erős gyanúba. To
vábbá kivégeztettek: Fleischacker György, egy 
nemes, eperjesi senator , kereskedő, több Ízben, 
jelesen a’ Schulz ostromakor, főbíró, — Med- 
veczky Sámuel és Schönleben György városi 
tanácsnokok. Mindnyájan unszolva kisértettek 
hitük változtatására, de siker nélkül. Egy, t. i. 
Guth Dániel kegyelmet kapott, mivel calholi- 
cussá lett és a’ Karaifa megbízottjával Fischer 
Mártonnal, Kassán a’ szepesi kamarának ad- 
ministratorával vérszerinti atyafi volt, noha ö 
minden kétségen kívül legszorosb összekötte
tésben állott Tökölyvel. A’ bírák egyébiránt nem
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igen sokat gondoltak volna vele, ha ez a’ kösz-, vágatott; de egyébiránt feje kez$ Ievágattatá- 
Vényes, megvakitott ember tovább sanyargatta- 
tolt, sőt. ha kivégeztetett volna is, ki annyira 
lenézetett, hogy a’ katonák a’ tömlöczben annak 
szakállát tréfából kitépték, eledelét bemocskolták, 
majd naphosszat koplaltatták: de Guth szabadu
lása mellett, még tanácsosi rangot is nyert.

A’ melly mértékben mutatkozott szelídülni 
a1 szörnyű düh a’ vérpad martius 22-diki föl
vonásiban : épen ollyan mértékben haladta az 
felül még a’ hajdankori barbariest is a’ május 6 -  
dikai harmadik actusban. Nagy-idai Székely An
drás, helvét vallású nemes ember hiába lett catho-r 
licussá, hiába adta át két fiját is a’ jezsuitáknak : 
az ö fejének csak le kelle esni. — Hajniki Bez
zeg György, Zólyom megyéből, elébb Tökély
nek sok évekig tanácsosa, többször ismételve 
megkinoztatott ’s lenyakaztatott. — Radvánszky 
György, egy régi és híres család sarjadéka, a’ 
kínzás közt elvesztetteeszét, el életét, két olda
la megsütögettetett és megpirittatott, ’s feje és hurczolt ki és az akasztófa alatt temetett el, mi
jobb keze elvágatván, egyéb teste négy rész- után már nem a’ vérpadon, hanem a’ vár fokán 
re metszetett. — Nagy-rákai Feja Dánielnek, előbb levette volt fejét. — Mindössze húszon 
régecskén kassai bírónak, épen az a’ sorsai hárman. — Kírályfalvi Roth János kiállotta ugyan

sa után, lába elibe hullatott. Kellettől fogva 
igen tüzes a’ vérpad elleni lárma azért, miyel 
Karaffának minden gondja csak tanúbizonyságok 
és vallomások kicsikarására irányoztaték. De 
tanuvallás semmi, vallomás pedig csak a’ fölobb 
mondatott Zimmermantól jött a’ kínzások közt. 
és a’ megkegyelmezés és jutalom hamis ígérete 
csábjától megvakítatván. — Pallásthy és B er- 
tók megkegyelmezésröl szóló levelet kapnak 
a’ császárné öccsétöl, a’ pfalczneuburgi her- 
czegtöl azért, mert Buda ostromlásakor annak 
életét, szabadságát ez a’ két magyar mentette 
volt meg; — de Iíaraífa, személyes gyülölség- 
gel viseltetvén ezen emberek irán t, fülebotját 
sem emelte a’ levélre. Kivégeztettek még Szé
kely Andrásnak két inasa és egy levélhordója: 
ugyancsak september 12-én 1687. Rosenaui 
(Rosnyói vagy Rózsaberki) prédikátor Fazékas 
Imre, kit a’ hóhér mindenek láttára mint dögöt

lett, meghalt t. i, a’ kínzás miatt következett vad 
őrültségben. Hogy pedig ez ne egyedül haljon 
meg, tehát egy kassai mészáros Kovács György 
is lefejeztetett a’ nélkül, hogy a’ bírákat csak 
látta volna is. Képzeletet felülmúló kínzást 
szenvedtek Tökélynek két kapitánya, két bátor 
ifjú, Pallásthy Gábor ésBertók János csupán on
nan keletkezett gyanúból, mivel annakelötte hű

a’ kínzás gyötrelmeit, de még is valami bécsi 
pártfogója által a’ haláltól ugyan megmenekp- 
dett, hanem Karaffa váltság-pénzül csakugyan 
tízezer forintot csikart tőle. A’ következő or
szággyűlésen aztán egekig ható panaszt tőn Roth 
ezen szörnyeteg ellen. A’ Roth fölmentési ok
levele olly hangon szólott, hogy azt a’ vadak 
vagy déli Olaszország banditáitól eredettnek

szolgálatokat tettek volt. Tökélynek hajdan Eper- gondolhatta volna az ember. — Tökélynek leg- 
jesen volt commendansaFeldmeyerSimon, küsz-l hűbb szolgái közt voltak: Radics András, raun- 
trini születés, egy derék bajnok, megfojtotta ma- kácsi várparancsnok és Absolon Dániel Kés- 
gát a’ tömlöczben, hogy a’ kínzást és a’ hóhért ! márkról, tanácsos, javak igazgatója, cancellar, 
megelőzze, de azért lófarkára köttetve, onnan j és XlV-dik Lajoshoz követ. Midőn a’ föbenjá- 
kihuzatott és felnégyeltetett, pedig ez ám, mű-író ítélet berekesztése után egy évnegyeddel

Munkács , kétesztendeiután a’ Tököly zászlóját elhagyta volt, a’ csá
szári seregnél Buda megtámadtatása és ostrom 
alá vevésekor magát jelesen kitüntette.

Periczhof jesuita egy második mesterfogást 
tön a’ város jegyzőjén, Tirlingi Wéber Fridri- 
ken, ki talentomteljes, de különben egy élödi 
és iszákos fráter vo lt; ezt ama már ismeretes, í pont felett, 
gyalázat leány, Vak Lisi nehány forintért, mely- gához vette

maga föntartása után,
januar 14-én 1688. Karajfa elölt kinyitotta ka
puit , a’ fölebb említett két ember igen hü és 
igen fontos szolgálatot tettek a’ császárnak 
mind Magyarország lecsendesítégében, migd 
Erdély visszanyerésében. Megkérdetvék ama 

- miután Absolon az Ur testét ma
volt , mindketten állították: hogy

lyel az neki bérért tartozott, adta volt föl, azt azok közöl, kik Eperjesen megkinozjtattak ’s 
hazudván, hogy az ö általa Munkácsból levele-1 ártatlanul megölettek, csak egysem küldött sofia
két kapott. Periczhof büntetlenséget, hivatalt és 
pénzt Ígért neki azon esetben, ha catholicussá 
leend és megvallja, hogy Munkácsról csak valami 
írást is kapott volna. A’ gyáva bohó nem csak 
maga ment a’ kivetett hálóba, hanem magával 
ragadta testvérét is Weber Dánielt, szolnoki 
sóstisztet, ki amazt még a’ törvényszék előtt is 
átkozta, és annak poklot, magának üdvet jósolt. 
Az egyetlen haszon, mit Weber Fridrik köpeny- 
forditásából és hazugságáért kapott, az volt, 
hogy eltemettetett és teste négy darabra nem

Munkácsra levelet, sem azt onnan npm kapott. 
Akkor Kolonics Cardinal, (az elöjt maga is Lut
her követő, de aztán, mint szokott lenni, legtü- 
zesb ellenségük a’ protestánsoknak), rémüléssel 
eltelve, papi süvegét az asztalra vágta, és ke
zeit feje fölött összekucsolva, így kiáltott: „lé
gyen az Isten kegyelmes az eperjesi yérpadon 
olly kegyetlenül kiontott ártatlan nemes magyar 
vérért ’s a’ büntetés essék a’ bűnösökre!1,1 — A' 
koholt levelekkeli mesterfogást, már ezelőtt 
szinte 20 évvel Vitnyédi István neve alatt meg-
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kísértették az evangelicus prédikátorok megron
tására. Később Longueval, kapitány a’ gyalo
goknál ’s elvetemedett lelkületű agent -  pro- . 
vocateur, és a’ Rákóczi háznak hüségtört ven
dégbarátja, hozta a’ levólköltést divatba, erőbe, 
folyamatba, mellyel, mint bizonyost hitték, hogy 
Magyarországot legkönnyebb kitörölni az eu
rópai álladalmak listájából.

Keczer Gábor és Zimmerman Zsigmond ne
jeik, még az alatt, hogy kedveseik feje a’ gya
lázatos karón állott, testükön a’ hollók legeltek, 
Posonyba mentek, az ország gyűlésnek panaszt 
teendők koldusbotra támaszkodvák. Szirmay 
István segítsége által reá mentek, hogy Leo- 
pold lábaihoz hullhatának és könyzápor özö
nével eléadhaták, „hogy az ö férjeik több 
mint vadpogányi kegyetlenséggel, a’ nélkül, 
hogy a’ reájok fogott bűnnek legkisebb nyoma 
is bebizonyittatott volna, megfosztattak életüktől, 
esaládjok ’s egész nemzetségük megfosztatott a’ 
becsülettől ’s vagyonaitól; magok ők, az asszo
nyok, épen olly ártalan vérből származottak ’s a’ 
szerencse javaitól eddigelé megáldatvák , most 
az elkobozás által egyszerre az élet legelső 
szükséges dolgától is megfosztattak1,4 — megin
dulva, megháborodva a’ császár, háromszor pa- 
rancsolá nekik, hogy keljenek föl, de végre is 
magának a’ fölségnek kellett azokat fölemelni. 
A’ királyi kamra százezreket húzott el tölök 
jog és igazság ellen; és a’ nagylelkű császár 
ajándékozott nekik ezennel kétszáz tallért, e’ 
mellett meghagyván a’ szepesi kamarának, hogy 
ezen asszonyok fogyatkozásán továbbra segit- 
csen négyszáz tallérral. — „Életük , mondá a’ 
felség, a’ megölelteknek már vissza nem adat- 
hatik, hanem majd országgyűlés múltával egy 
rendkívüli commissio fog Kassán összeülni, 
melly a’ kivégeztetteknek bűnét egész komoly
sággal, minden részrehajlás nélkül megvizsgá- 
landja. Hogyha a’ kivégeztettek ártatlanoknak 
fognak találtaim: akkor özvegyeiknek és gyer
mekeiknek az élet föntartása eszközei vissza 
fognak adatni, sőt visszaadatik becsületük is, 
melly drágább az életnél44.

De még az udvar czéljai mindaddig nem 
egészen teljesültek. A’ hangos panaszok daczá- 
va a’ véritéletek nem töröltettek e l, hanem csak 
fölfüggesztettek. A’ gonoszság mértékhaladása 
vetett határt a’ gonoszságnak. A’ befogdosás 
mind tovább harapódzott, és senki már gondolni 
sem merte, hogy bátorságban lehetne is. Láncz- 
ra verve hevertek tömlöczökben a’ derék férfiak, 
mint: Szirmay Miklós, gr. Szúnyog Gáspár, és 
ennek jószágai igazgatója Ottlik György (kit 
mindazáltal éjjel és nappal Bécsbe siető neje 
nagy pénzöszveg, hatalmas barátok által csak
ugyan kiragadott a’ szörnyeteg körmei közöl); 
— továbbá, özvegy Ostrosithné asszony , kinek 
egyéb bűne nem volt gazdagságánál, és a’ ki

azonnal szabadon is bocsáttatott, mihelyt illően 
megfizettetett; — végre több mint negyven 
nagy tehetségű nemesek. — A’ gazdagság és 
népszerűség nyaktörö bűnökké lettek. — Az 
eperjesi vérpad megszűnt az absolutismus , örö
kösödés és patrimoniai bitorlás eszköze lenni; 
de lett az őrlő malmává minden személyes gyü- 
lölségnek, malmává a’ Karaífa kielégithellen 
nagyravágyásának, telhetetlen fukarságának, 
még pedig nemcsak a’ protestánsok, hanem min
den nagyon gazdag és tekintélyes catholicusok 
elenében: sőt Karaífa védleveleket osztogatott 
ki azoknak, kik valakit elölni akartak , mit né- 
melly főrangú bécsiek használtak nemcsak Au- 
stria ellenségei, hanem a’ magok személyes el
lenségeik ellen is. Különösen gyalázatos szeplő 
az Starhemborgi Rüdiger hírén ’s nevén, hogy ö 
a’ különben rettenhetetlen, de örökké fortélyos, 
ármányos (intriguant) és kielégithetlen boszu- 
vágyó oltalmazója Bécsnek, az ö vetélytársai 
semmivé tételére illyen mesterséggel élt. Sok 
rósz társai voltak neki ebben. — Feddhetetlen 
és állandóan austriai nemes emberek: Kende 
Márton, Bertódi Ferencz, a’ bátor lelkületű Pe- 
tenáda György, sőt a’ nagy tekintetű ítélő mes
ter Kálmánczay erős vallatásra huzattak Karaífa 
által, hogy ha talán a’ kínzó eszközök látására 
kívánatos vallomásokat tennének palatínus Esz- 
terházi ’s ennek barátjai, valamint a’ badeni her- 
czeg Lajos badeni Markgróf Hermann, főtör
vényszéki bíró Draskovics, Kroatiai bán Erdődy, 
gróf Czobor Ádám és más igaz hazafiak ellen 
Rüdiger vágyára; — de szerencsére késönbár és 
épp a’ törökön vett sokszori győzelmek közepette, 
nem akart az udvar, most legalább, új lázadást 
ingerelni föl, mivel a’ töröktöli veszedelmet, bá
tor nagy részben megkicsinyült az, de csak 
ugyan egészen elenyészettnek nézni még sem 
lehetett.

(Vége következik.)

E gység  a ’ különleleségben
(sokalakuságban)

eredeti hitteljesség és szabadság; és a’ romai 
egységnek keletkezése.

Az egyházujitásnak sokalakusága, vagy mint 
| nevezni szokták, változatossága, egyike a’ leg- 
| lényegesb jellemzéseinek. Egység a’ különféle- 
! ségben és különféleség az egységben! ollvan a’ 
természet törvénye és ollyan az egyházé is.

! Az igazság a’ napvilághoz hasonlít. Ez min- 
; dég ugyanazonképen száll alá az égből, ’s m ég- 
í is különböző színezetet önt el a’ földre, azon 
testekkel megfelelöleg. mellyekre hat. Hason-
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lóképen az egymástól keveset eltérő alakszerek 
(formüíijfe) néha ugyanazon keresztyén eszmét 
fejezhetik ki, a’ szerint, a' mint azok különböző 
szempontból tekintetnek.

Milly rideg volna a’ természet, ha puszta 
egyformaság váltaná fel azon végetlen különb
séget, melly alakokban és szinekben mutatkozik, 
’s mellyben annak jóléte rejlik. De milly komoly 
lenne egyszersmind a’ szemlélet is, ha csak ezen 
teremtett lények mindnyájan nem képeznének 
valami egyetlen egy és dicső egységet.

Vannak azonban szabályai ez isteni egység
nek, ’s úgy szintén az emberi különbözésnek is. 
A ’ vallásban sem az Istent, sem az embert nem 
szabad megsemmítni; mert ha egységtek nin
csen, a’ vallás nem Istentől való; ha pedig a’ 
különbözés hiányzik, akkor a’ vallás nem em
berektől van, ’s azért szükséges, hogy mind a’ 
kettőből legyen. Kivánhatnád-e, Istentől a’ ter
mészetben letett végetlen különbféleségnek tör
vényeit kiirtani ? Még az élet nélküli tárgyak is, 
midőn hangot adnak, legyen az akár sip, akár 
lant, szükség, hogy hangjokban különbözzenek ; 
különben kicsoda tudhatná meg azt, mi a’ sípo
lás, mi a’ lantverés.

De inig vallásos dolgokban változatosság 
van, melly az egyéni jellem különbözésétől ered, 
’s mellynek fen kell maradni: van még a’ men
nyekben is — egy másik különbség, melly lá
zadásból támad, ’s ezt mi valami nagy gonosz
nak tekintjük.

T. i. van két irány, melly egyiránt tévútra 
vezet: az egyik erőlteti a különbözést, a’ másik 
pedig erőlteti az egységet. E’ két hajlam közt, 
az üdvnek lényeges tanai határt vonnak. E’ ta
noknál többet követelni annyit teszen, mint át
törni a’ különbség vonalán, kevesebbet pedig 
kívánni annyi, mint megrontani az egységet. 
Emez utolsó hibába, amaz élbizakodott és párt- 
ütő emberek merülnek el, kik Jézus Krisztustól 
elállanak, hogy emberi rendszereket és tanokat 
költhessenek. Amaz elsőre, sokféle egyebeket 
kizáró felekezeteknél találunk, nevezetesen pe
dig a’ romai egyháznál.

Az egyháznak ugyan kötelességében áll, a’ 
tévedést visszautasítani; mert ha ezt nem tenné, 
a’ keresztyén vallás megszűnne. De midőn ezen 
alapelv.a’ tulságig kezeltetik, abból az fog kö
vetkezni, hogy az egyháznak legcsekélyebb el
térés ellen ki kell kelni; hogy szóvita miatt bé
kessége megzavartatik; hogy a’ hitet megpecz- 
kézik és a’ keresztyén érzelmek rabságra jutnak. 
Pedig nem illyen vala az egyház állapotja az 
igaz katholicismus idején; t. i. az első századok
ban. Az magától ugyanazon sektákat elutasitá, 
mellyek az evangyéliom alaptanainak ellenére 
voltak; de kik ezeket elismerték, azoknak teljes 
hitbeli szabadságot engedett. Róma azonban, 
ezen bölcs és tagos ösvényről korán lelépett,

és az emberi uralom és tanrendszer felállításá
val, aránylagosan keletkezeti az egyházban az
emberi egység is.

Felállítva lévén már most egy emberi tan
rendszer , ennek szigorúsága századonként nö
vekedett. A’ keresztyén szabadság, melly iránt 
az első korbeli catholicismus tekintettel volt, 
eleintén korlátozva, aztán megnyügözve, végre 
megfojtva lön. A’ meggyőződés, mellynek az 
emberi természettel és Isten beszédével megfe- 
lelöleg, az emberi észben és szívben szabadon 
kell képeztetni, kívülről eröszakollatott rá az 
emberekre, meg lévén már készítve és idomza- 
tosan rendezve az emberi mesterek által. Az 
elmélkedés, az akarat, az érzelmek, egy szóval: 
az emberi lény minden tehetségei, melyeknek 
egyedül az Isten beszédének és lelkének alája 
vettetve, szabadon kellene működni és fejlődni, 
szabadságukban megszorittattak és arra kény
szerítettek , hogg előre meghatározott alakhoz 
simuljanak *). A’ lélek tükörhöz lett hasonlóvá, 
mellyben a’ képek kívülről jelennek meg és ábrá
zoltainak le, mig maga a’ tükör azokból mit sem 
bir. — Hogy még voltak, Istentől egyenesen 
oktatott emberek is, az kétséget nem szenved; 
de a’ keresztyén világ többsége ezentúl már 
csak egyebek meggyőződését bírta, az egyén
nek tulajdon hite a’ ritka dolgok közé tartozott, 
’s e’ kincset az anya egyháznak csak a’ refor- 
matio adá ismét vissza.

A’ reformatio a’ szabadságot úgy visszaad
ván az egyháznak, egyszersmind annak eredeti 
különfélesége helyrehozását is tervezte; olly 
családokkat népesítvén meg azt, kikén közös fő- 
nökjök föarczvonásai láttatnak, de kik másod fo
kozatú arezvonásaikban egymástól- különböz
hetnek ; bemutatván ezzel az emberi természet
ben meggyökerezett különbözést.

Meglehet, kívánatos , hogy e’ különbség a’ 
keresztyén egyházban megvolna a’ nélkül, hogy 
szakadékok képzésére vezetne; de mindaz- 
által szemmel kell tartanunk azt, hogy épen e’ 
felekezetek csak nyilvánításai a’ különbözésnek. 
A’ protestantismus távol, hogy e’ sokalakuságát 
titkolná, ezt inkább nyilvánítja. Hosszú és fára- 
dalmas utón törekedik az az egység után, de 
ez egysége egyedül az igazi egység.

M. d. Aubignó 
után B. G.

A ngol episcopalisok, Parisban. Octob. 
10. 1§41

Párisban a’ protestánsok négy templomban 
imádkoznak, mellyek mind közel esnek egymás
hoz a’ város legszebb részén. Három Kálvin, egy 
Luther követőié, ebben franczia és német nyel-

*) Prokrustcs híres ágya! csak lelkileg véve 1 —



Véli felváltva lartatik istentisztelet. A’ St. Ho- 
nofö-ütcza külvárosában levő episcopalis egyház 
egy vén angol-goth épület; keskeny ’s hosszas 
risámblyü oltárát egy alacsony festett kép ábrá
zolja ; a’ zsámolyt asztalnak használják; mögöt
te orgorta félig eltakaró gőthszerü fallal, ’s en
nék fölnyuló tetején egy puszta kökereszt. Két 
oldalról szónok ’s olvasó széket, elölföl köftyv- 
támasz; többi részei hosszú székekkel rakvák a’ 
gyülekezet számára.

Déli 11 óra után gyűltek az angolok, magas 
férfiak, büszkén tekiügetve szét; magas nők, gaz
dag öltözetben, köztök sok szép; az egész köz
ségen az angol aristocratia féríye ömlött szét. 
Mindenik lefizette széke árát az ajtónál levő egy- 
házrendezönek ’s jegyet kapott; a’ nemfizetök 
fái melletti székekre ültek. A’ bementi díj bizo
nyosan magas lehetett, mert a’ jegyszedö előtt 
ugyancsak halmaz árany és ezüst pénzkeverék 
hévert. A’ helyüket elfoglaltak székre borulva 
íiMdkozták a’ bemenőt, némellyek keresztet ve
tettek magukra, némellyek letérdeltek, mások 
kálvinistás kalapot tartottak szemök elébe; az 
Okosabbak ’s világosultabbak e’ néma játék alatt 
is kitűntek.

Három óranegyed 12-re telve volt az egy
ház. Két ősz pap belépett az ajtón, hosszú fekete 
ruhájokon fejér ing, ’s elöttök egy feketén öltö
zött egyházszolga ment nagy ezüst gombu bottal. 
Egyik pap az olvasó széket foglalta el, másik az 
oltár mellékfalában levő székbe ült. Megzendült 
az orgona, játszi hangját egy lány- ’s néhány 
férfihang kisérte a’ karzaton; e’ szép muzsikai 
vegyhang kéthárom minutumig tartott. Az ol
vasó székben ülő pap elkezdte az evangyéliomot, 
a’ nép ülve hallgatta, majd fölállt, ’s nagy han
gon imádkozott a’ pap után, meg leült, meg föl
állt, többször ismételve ezt. Később elhagyta a’ 
pap olvasó székét ’s az oltár asztala mellé tér
delt, a’ másik pedig az említettem kis könyvtá
maszról olvasott, majd az oltár előtt folytatta azt 
és a’ kar felelt, mint a’ rom. eatholicusoknál, ’s 
mint a’ berlini királyi egyházban. E’ liturgiái 
unalom 5 óranegyedig 4artott, ’s végre az utol
jáira olvasott pap fekete kesztyűt vont kezére, 
szónokszékbe lépett, ’s rövid könyörgés után 
elkezdte olvasni a’ predikatiot, ’s angol hideg
séggel folytatta, én pedig ott hagytam.

E ’ püspöki felekezet egy szót sem énekelt, 
hanem helyette a’ szép hangú lány trillázott, 
melly kedves vala a’ fülnek. Én csak Pál apos
tollal tartok, ki a’ nőnemet eltiltja az egyházi 
szolgálattól, hadd imádkozzék ö is a’ több bűnö
sökkel, különben is elég egy pap egy templom
ban. Aztán — czélozva ez angol reformáltakra 
— a’ szép hang nem legelteti Istenhez a’ lelket, 
hanem a’ hangsíph z, vagy világosabban: midőn 
fülemet illy szé *; ngok ütik, legelőbb is szép 
nöszemélyt képzelek, szép szájjal, nyakkal,

szemmel; ’s ki vet ekkor a’ képzelefnefijjatárt ? 
A’ fejér inget pedig alul, nem fölül viselik, kive
vőn a’ magyar parasztot: de ez is egyik fegy- 
veve az angol püspöki egyháznak. A’ tílres Fleu- 
ry-nek abbáskori „moeurs des Israélites et des 
Chrétieusu czimű munkájában a’ napokban ol
vastam, hogy: I-ső  Celestin'pápa Kr. után 428- 
ban többek közt ezt írja Gaule püspöknek: Kü
lönböznünk kell a’ néptől, nem öltözetben , ha
nem tudományban és erkölcsben, ’s ne igyekez
zünk különcz külöltöny által az együgyük sze
mei előtt tiszteletet nyerni.“  A’ főpap igazat 
mondott, mert hamar élt Kr. után, híven követte 
mesterét, jó és tiszta keresztyén volt. Nem tu
dom, mit mondana most az angol egyháznak, ha 
régi álmából fölébredne ! ?

Különben az angol népnek nem láttam még 
a’ buzgóságban mását. Az egyház tömve volt, 
pedig Parisban ez szokatlan. Némelly férfiak, nők, 
lányok falnak fordultak , vagy fal felé térdeltek, 
vagy szék alá ülhelyökre borultak kis imádsá- 
gos könyvvel kezükben ; ’s ez állhatatos marty- 
rok egész a’ predicatio kezdetéig makacsul 
gyötrötték térdkalácsukat.

ü ti naplójából közli 
V á l y i  Pá l .

S Z E N T  L A N T .  

Hála.
Tied legyen, Mindenható!
Néped ajkán a’ hála-szó.
Tied a’ honfikebelen 
El áradt égi érzelem.
Nagy nevedre szent örömmel 
Esküszünk,
Esküszünk hogy hozzád hívek 
’S jók leszünk,

Ostoroztál bűneinkért,
Sirtunk könnyet, hullattunk vért, 
És lelked megkegyelmezett, 
Vigasztalásra nyúlt kezed.
Nagy nevedre szent örömmel 
Esküszünk , t
Esküszünk, hogy hozzád hívek 
’S jók leszünk.

Lelkünket nyomta nagy teher, 
Toyább már nem bírhattuk e l , 
Nem tűrhettük, mint ezelőtt,
’S te adtál lerázni erőt.
Nagy nevedre szent örömmel 
Esküszünk —
Esküszünk, hogy hozzád hívek 
’S jók leszünk.
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Kik bírták örökségedet, ’S nagy nevedre szent örömmel
Elnyomták árva népedet, Esküszünk,
Önkény ült rajta zsarnokul, Esküszünk, hogy hozzád hivek
Te szóltál, 's a" mi láncz, lehull. ’S jók leszünk.
Nagy nevedre szent örömmel B a c s ó  J á n o s .
Esküszünk,
Esküszünk, hogy hozzád hívek,
’S jók leszünk. Fohász.
Mint egy vérből teremtettünk: Isteni kit nem lát földi szem,
Ma olly e g y e n l ő k k é  lettünk. Csak müveidben sejt ’s csodál.
’S mint egedben az angyalok, Menny, föld, tenger ’s a’ csillaghon
Olly erősek, olly szabadok. Szavadra lett, szavadra áll.
Nagy nevedre szent örömmel Rózsaszínű arczczal a’ nap
Esküszünk, Téged dicsér, téged köszönt;
Esküszünk, hogy hozzád hívek Harmatgyöngyöt a' légvilág
’S jók leszünk. Szentséged zsámolyára önl.

És itt alant e’ porhazán
Kik egykor tán üldöztenek: Hegy, völgy, csalit, ’s zengő berek,
Öleljük, mint testvéreket. ’S mi, nagy kezed remekjei,
Üdv ’s boszii együtt nem fér e l , Porok, — de mégis emberek, —
Minket béke ’s jog vezérel. Rebegjük szent érzelmekben:
Nagy nevedre szent örömmel
Esküszünk ,
Esküszünk, hogy hozzád hívek

„ A t y á n k ! k i v a g y a  me n n y e k b e n !  

Felhők megett áll trónusod,
’S jók leszünk. De lángszerelmed itt is ég,

Szivünkben nincs egyéb érzés,
Oh! érzi azt por, fű, virág! 

Oh érzi minden földiség!
Csak testvéri egyetértés! A' hely, hol "a" hajnal kele,
Szabadság és rend jelszavunk, Isten-szerelmednek jele.
Megadjuk hol ’s mit tartozunk. 
Nagy nevedre szent örömmel Az ősz hegyek barlangiba
Esküszünk, * Belát dicső tekinteted,
Esküszünk, hogy hozzád hívek ’S azt, mint szivünk kis kamráját,
’S jók leszünk. Lakhelyedül szentelheted.

Bocsáss meg Te is azoknak, 
Kik Telettünk zsarnokoltak. 
Térítsd szivüket népedhez,

Minden hatalmadból ered, 
„ S z e n t e l t e s s é k  me g  n a g y  n e v e d“

Isten! óh megszenteltetik,
Melly méltó már kegyelmedhez. Ha adsz bölcsesség szellemét,
’S nagy nevedre szent örömmel Hogy törje meg az észerö
Esküszünk , Az esztelenség éjeiét;
Esküszünk, hogy hozzád hívek Hogy lángolva hitvilágod,
’S jók leszünk. „ J ö j j ö n  el  a' t e o r s z á g o  d“ .

Kik értünk annyit küzdöttek: Jöjjön el ama jobb világ,
Adj jutalmat a’ dicsőknek. Hol van szabadságunk honja,
Lelked, melly őket élteié, Hová szivünket a’ remény
Maradjon e’ jó nemzeté. Szelid rokonszenve vonja.
.Nagy nevedre szent örömmel Hol a’ békesség és a’ rény

r Esküszünk, ElYeszthetetlen szerzemény.
Esküszünk, hogy hozzád hívek 
’S jók leszünk. Ha sújt a’ sors villáma ránk,

Kérjük esdvén kegyelmedet,
Ne kétkedjünk bölcs erődön. 

„ L e g y e n  m e g s z e n t a k a r a t o d “
Vidd végbe a’ szép kezdetet: „Mint  me n n y b e n  ú g y  i t t  e’ f ö l dön .
S néped ajkán a’ hálaszó | *-• Legyen meg ! ah piszén te vagy
Tied leszen, Mindenható. t Kinek hatalma, ‘s lelke nagy.
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Te vagy, kinek parancsszavát 
Dörgik villámok és szelek.

Te vagy, kihez szelíden így 
Könyörgenek az emberek :

Atyánk! tápláld életünket,
„ Ad d  m e g  na p i  k e n y e r ű  n k e t “.

Tőled száll a' mennyből alá 
Az üdv 's a’ tápláló malaszt.

Te búzdítod a’ szíverőt,
Melly minket e ' szókra fakaszt.

,,A' bűnért, mellyel sértettünk,
Isten ! ne kelj ki ellenünk".

Ne kelj ki: sőt légy vezérünk,
Te kormányozd sziveinket.

Légy hü biránk, arra kérünk,
„’S b o c s á s d  me g  s ok  v é t k e i n k e t .  

Mi k é p  mi  is m e g e n g e d ü n k ,  
K i k v é t e t t e n e k  e l l e n u n k “ .

’S ha a’ világ tévútain
Lesz olly ragályos szenvedély,

Mellytöl betegséget vehet
A’ tiszta erkölcsös kedély.

Fogadj védő kegyelmedbe,
„ ’S nem  e s h e t ü n k  k i s é r t e t b e “ .

’S még nem szerette a’ világ,
A’ gyáva söpredék —
Két öszbevegyült férfiú 
Ellene esküvék.

Súlyos a’ vád — mint becstelent 
Vitték halálra öt,
Az ártatlan, elhiresült 
Szép babyloni nőt. —

De az, kiben bizalma élt,
Elveszni nem hagyá.
Isten ítélt —  *s az áltanúk 
Arcza elsápadá. —

„Halál fejökre111 Zúg a’ nép,
’S a’ kő halomra gyűlt. . . .
Még egy sóhaj, —  ’s a’ két gonosz.
Saját vérébe fúlt. —

Szeretni foglak szent erény,
A’ mig tart életem, —
Hadd bántsanak — enyim leend
Végre a’ győzelem. —

E l e f á n t  Mihály..

Nem eshetünk mig, lángoland 
Isten-szavad szövétneke 

Mert a’ lélek és a’ kedély,
Ha sújt bűn-villám ellene, 

így szól sújtva fájdalomtól,
„ S z a b a d í t s  me g  a' g o n o s z tó l11.

Mellünkre köss hitből paizst,
Bűnre úgy nem lesz alkalom.

Atyánk! t i e i d  az o r s z á g ,
A’ d i c s ő s é g  és  h a t a l o m.

Tiéd minden alant és fen —
’S az lesz m i n d ö r ö k k é  Ámen.  —

Kun B e r t a l a n ,  
abanji pap.

S n s a D o a .
Szép volt Susanna, szebb talán, 
Mint hajnaltámadat!
Minden csudálta bájait 
’S a’ szem rajt megakadt. —

Szép volt — viruló arczain 
Erépy szent pírja ült,
Szerette férjét, Istenét

H I R D E T M É N Y .

F elszólítás.
«

Ismét küszöbén a’ té l, ismét megjajdúl a’ 
nyomor szívrepesztö szózata, mert több kere
setmód megszűnvén, a’ szegénynek több élelem
forrósa apad ki, ’s így ínsége e’ zordon évszak
kal, főleg a’jelen háborús időben még érezhetőb
ben nehezül reá. Ezért az ikervárosi jótékony 
nöegyletek, a’ lefolyt évek példáján indulva, ez 
idén is a’ szűkölködik némi felsegélésére ön- 
kénytes adakozásokat gyüjtendenek a’ szokott új 
évi üdvözletek megváltása által. Egy különös, e’ 
czélra kinyomatandó falragasztmányban ki lesz
nek jelölve az adakozást elfogadó helyek. Buda
pestnek lakosai kedélyes érzelmeikről eléggé ki- 
tüntetvék, bizton reménylhetö, most sem lesz 
szükség serkentő szóvirágokkal élesztgetni 
részvétüket, ’s elég lesz tudniok, miszerint 
ujonta szép alkalmuk nyílt a’ felebaráti szeretet 
erényeit tettel is gyakorolniok.

Budapesten 1848—iki november 25-én.
K ü l k e y  H e n r i k ,  

egyleti titkár.

’S ■’ jóért lelkesült.

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


