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P R O T E S T A N S

7 1 .  SZálH. Hetedik évi folyamat.__________D6CCHib. B. 1 8 4 8 .

Eperjesi

v é r p a d

(Hormayr után).

(Vége.)

Egy nemes szivii asszony, Lipóczy Keczer 
Klára, Szünyei Mersa Miklós özvegye, és a’ 
hasonlithatlan fiú Radvánszky János, az ország
gyűlés második hónapja után bátorkodtak a’ 
megölettek fejét és még meglevő darab tagjai
kat éjjel levétetni a’ boldogtalan karókról és 
azokat egy nagy sírgödörbe Sziinyén harangszó 
alatt eltemettetni. Radvánszky János tulajdon 
kezeivel vette le gyöngéden a’ rettenetes kam
póról szeretett atyja fejét, kinek oldala mellöl 
egész a’ martiromság keserű halálos órájáig, 
melly borzasztó őrültsége keserves kínjait vé
gezte, soha nem távozott volt; ünnepélyesen 
eltemcttelte a’ drága maradványokat ’s a’ fatális 
szeget megtartotta háza klenodiumai között. 
Ama szelíd Radvánszky Antalnál, ki a’ tudós és 
szeretetre méltó Beniczky Lajossal az 1825-diki 
komoly arczú országgyűlésen Zólyom megyé
ből követ volt, még ez időben is megvolt ez az 
érzést dermesztő szeg örök intő jegyül arra, 
hogy az uralkodónak legjobb akaratú egyénisége 
(a* miilyen volt Leopoldé minden bizonynyal) 
magában épen nem nyújt elég kezességet a’ 
legrettenetesb iszonyatok ellen, és állandóságra 
csak a’ féltékeny vigyázóság ’s örfigyelemmel 
őrzött törvényes korlátok és alkotmány segíti 
föl az ország boldogságát.

Radvánszky-család terjedelmes jószágai mind 
a’ fiscusra szállottak; híjába igyekezett azokat 
a’ szerencsétlen fiú visszaszerezni, ellene mun
kálván abban úgy a’ fökamara mint Besztercze 
város, melly hasonlóan kacsingódzott annak 
nemzetségi háza birtokára. Egy szerencsés eset 
Radvánszkyt, mint Zólyom megye küldöttjét 
Bécsbe vitte, és ott kamaraelnök, azutan can- 
cellarius Stratman grófhoz, kinél megyéje ügyé
ben gyakran megfordult. Kereken megmondta 
néki Stratman: „hiában fáradozik az úr ősi 
Radván-házát visszaszerezni, hiában teszen 
azért itt Bécsben nagy költségeket: soha sem 
fog az űr kívánsága teljesülni*1. Ugyan, kérdé 
Radvánszky, miért fosztattam meg ebbeli min

den reményemtől ? „Mert a' nélkül a’ császár a’ 
kamarai jószágok öszpontosítása ’s elrendezése 
tekintetében el nem lehet14 lön a’ felelet.

Radvánszky csak bizonyítványt k é rt, mi
ből megtetszenék ezen csupán egyesség által 
kiigazítható szükségesség, ígérvén egyszers
mind, hogy ö azonnal ki fogja adni eldödeinek 
ajándék-okleveleit. Több mint 40 személy je
lenlétében átadja neki Stratman a’ kívánt bizo
nyítványt, kérdvén: mit fog azzal Radvánszky 
tulajdonkép cselekedni ? Mire az egész bátor
sággal : „semmit egyebet, mint hogy az egész 
keresztyén világgal megtudatandom, hogy a’ 
Radvánszky jószágok Nábot szőlője valónak, 
mellyekért ártatlan apámnak, a’ keresztyénség 
évkönyveiben hallatlan módon, életét kellett el
veszteni.11 — Stratman megdobbanva, még azon 
estvére magához rendeli ö t, ’s azt tanácsolja 
néki, hogy a’ névszerint megnevezett tisztek 
között oszszon el ezer aranyat, — és másnap a' 
Radvánszky javakról szóló új donatio kijött. 
Ennek a’ Stratman cancellarnak egy nemes lelki 
derék leánya, a’ szép Eleonóra, ki az ö nevét 
bevitte idővel a’ Battyáni-házba, — spanyol 
Althan hei czeg(PignatelIi-Belriguardo) asszony
nyal együtt gyakran volt a’ magyaroknak szó- 
szólójok ; ö a’ nagyEugennek sok évekig barát- 
néja, azoknak a’ Slratman-Battyáni herczegek- 
nek, Károlynak és Lajosnak, anyjuk, kik Pálffy 
János és Rhevenhüllerrel együtt oszlopi voltak 
a’ minden oldalról megtámadt legitimitásnak és 
Theresia uralkodásának (lásd historisches Ta- 
schenbuch auf 1834. Seite 281).

Radvánszky, királyfalvai Rotli, Bezzeg és 
Pallásthy befogatására ürügyül használtatott az 
a’ csekély collecta, mit mindössze 400 forint
ban összetettek az eperjesi evangelicum colle- 
gium tanítói hátralevő fizetésük fedezésére. Ama 
tábori szajha, a’ Vak Lisi megesküdt, hogy a’ 
mondott pénz nem a’ protestáns tanító-intézetre 
fordíttatott, hanem hogy Radvánszky, Bezzeg 
és Roth elküldötték azt a’ Tököly Munkácsban 
levő, zsoldja nem fizetéséért morgó örizetsereg 
fizetésére, és ime ezen képtelen hazugságra 
építtetett amaz átkozott erőszakoskodás.

Radvánszky János, idővel Zólyom megyé
nek alispánja, ’s többször ugyanazon megye 
országgyűlési követe különösen megkülönböz
tette magát Leopold és József császárok ’s ki-
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rályok iránti hűsége által: nagy bátorsággal és 
sikerrel védte Beszterczebányát a’ Rákóczy 
pártján levők ellen. A’ mint Magyarország ak
kori félelemteljes állapotában minden indulato
kat jés érzéseket az eldarabolt honnak ügyei 
faglal^toskodtatták éjjel és nappal: ennek kö
vetkezése lehetett, a’ többek között, Radvánszky 
Jánosnak egy, az egész országban ismeretessé 
lett, álma, mit ez a' magos érzelmű, józan életű 
és szigorú erkölcsű ember még azután 30 évvel 
is beszélt barátinak és ismerőseinek. Nevezete
sen, úgy mond ö :

„Rákóczy fejedelem éjszakai elfogattatása 
utón, melly történt a’ maga várában Sároson, 
több mint egy évvel meglátogattam atyámfiját 
Pallásti Gábort Korponán. Épen lakodalomba 
volt ö nejével együtt, hova, mihelyt érkezésem 
megtudatott, meghív attam én is. Éjfél táján haza 
megyünk Palástyval, és az elhagyott fényes és 
vidám gyülekezetröli, ’s az ott tapasztalt han
gos és nem hangos vagy is suttongva tartott 
beszélgetésekröli gondolatokkal tele fővel álomba 
szunyadék, ’s ime ezeket álmodám : Egyszer 
csak mellettem látom derék anyámat Marjássy 
Johanna Katát, kihez imigy szólék: „Kedves, 
mélyen szomorodott anyám! valahányszor én 
atyám rettenetes sorsára visszaemlékezem, 
erővel' tolakodik elmémbe a’ gondolat: hogy 
megtörténhetik az, hogy az ember egykor hasz
nálván az illyen alkalmatosságat, miilyen ez a’ 
lakodalom, hol a’ magyar ifjúságot együtt talá— 
lándja és azt egyszerre elfogatandja, hogy ha
sonló kegyetlenség által egyszerre megszaba
duljon attól. Azért én jószágunkon, Körtvélyesen 
elbuvom, és mihelyt jó anyám illyes czélzások- 
ról valami legkisebbet is halland ’s nekem tud
tomra adandja, azonnal én a’ közel lengyel földre 
fogok futni.u Késedelem nélkül jószágunkra, 
a’ buvó helyre indulok (álmomban), egyetlen 
hű szolgámtól kisértetve. A’ mint a’ beszter- 
czeiek külvárosi evang. templomuk előtt lova
golván el, látom az éj homályában a’ templomot 
gyengén kivilágíttatni, az ajtó nyitva, belöl az 
emberi hangok zavaros tompa moraja: leszállók 
lovamról ’s azt inasomnak adván, magam be- 
megyek.u

„De mint elbámulék, látván itt az ország leg
fontosabb embereit együtt: Rákóczy Ferenczet, 
Bercsényi Miklóst, Szirmay Istvánt, Bay Ádá- 
m ot, Mihályt, Lászlót, Okolicsányi Pált, Jánoky 
Zsigmondot, Rádai P ált, Károlyi Sándort, For
gács Simont, Mikes Mihályt, Barkóczy Feren
czet , Eszterházi Antalt és Dánielt, Zay Lörin- 
czet, Csáky Istvánt, Petróczy Istvánt, Klobusicz- 
ky Ferenczet, Beniczky Lászlót, Keczer Sán
dort és sok másokat, — — és épen mondó egy 
„azaz, Leopold minden nyilvános és magános 
jogokat lábával tapodott, az eperjesi vérpadon 
®§T gonosz Álba, Karaífa által az ártatlan vért

patakként árasztotta; az égre kiáltó kobozások 
miatt igen sok özvegyek, a’ legnemesb atyák
nak még több árváik földön futókká lettek, má
sok hajlékában oltalmukat és alamizsnájokat kere
sők. Az illyen szenvedhetetlen igazságtalanság 
ellen fölkelni igazságos, törvényes és — elkerül- 
hetetlenu . — Egyenlően kiáltották ezt mindnyá
jan, — csak én , Radvánszky, hallgattam.

Ugyanazon véleményben voltak mindnyájan 
e’ felöl: hogy az eltagolt, kipusztított Magyar
hon igen gyenge, síkra szállni a’ gyözelemko- 
szorús császár éllen. Némellyek javasolták a’ 
törökhöz folyamodást, más a’ francziához, má
sok a’ tengeren hatalmasokhoz, jelesen a’ dá
nokhoz , svédekhez, mint az evangelica vallás 
szabadsága kivívóihoz. Szó volt a’ lengyel ki
rályról és országról, mint mellyel régi atyafias 
viszonyban állott országunk; mások reményltek 
a’ czártól, mások ismét reményüket helyeztet
hetni vélték Maximilian Emanuelben, a’ bava- 
riai választó fejedelemben, ki dicsőséges hírben 
állatt győzelmeiért Magyarhon előtt, ki ekkor 
épen ipával a’ császárral meghasonlott fiának, 
József Ferdinandnak, asturiai herczegnek kevés
sel ezelőtt történi keserves és gyanús halála 
miatt, kiben, mint egyetlen örökösben, megürült 
a’ spanyol monarchia. — Én Radvánszky, 
egyedül maradtam szótlan.u

„Szirmay István *) oda lépint hozzám, ma
kacs hallgatóhoz, mikép ö neveze, és igy szól • 
Hát te miért nem nyitod meg szádat ? hisz a’ 
gondolatok és szavak csak úgy szabadságodban 
vannak, mint nekünk; te egy igazi magyar vagy
----------- te apád holt ’s eldarabolt testét láttad,
láttad a’ tiszteletre méltó főt a’ csúf karón, látod 
nevezetes hirü törzsökidnek szép jószágait ide
gen kezekben — nohát, ra jta ! szólj bátran! —
— Távol legyen , felelém , hogy magamat ezen 
nemes körben a’ haza díszei közé számlálnám; 
de azt csakugyan nyíltan megvallom, hogy az 
itt hallott vélemények közöl nekem egy sem tet
szik. — Hát mi hasznára volt Zápolyának a’ tö
rökkeli szövetség? mi hasznára ugyanaz Bocs
kainak, Bethlen Gábornak, Rákóczy Györgynek
— és a’ mi nyomorult ürügyek alatt Konstanti
nápolyban letartóztatott, fogságba vettetett Tökö- 
linknek? Zápolya elöl minden erős helyeket el
vett Soliman; — az egész Erdélyt, és Magyar
hon nagyobb részét magoknak tartották a’ tö
rökök, aranyak milliói vándoroltak a’ seralj 
kincstárába, millió magyarok , mint rabszolgák, 
költöztettek át a’ Hellespontuson. A’ Sultan fog 
tőlünk pénzt venni, ha mi azt akarjuk, hogy ő 
adjon nekünk. — Nekünk jól készült hadi seregre 
van szükségünk, az övé pedig már a’ sok vere-

*) Kinek romános történetét lásd: ,,Historisches Tasclien- 
bucli für 1831. S. 1 — 13.
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tések során fölolvadt, — és ha csakugyan en
gedelmeskednünk kell, miért inkább a’ Sultannak, 
mint a’ császárnak ?w*)

„Micsoda terhes háborúkat folytatott XIV. 
Lajos sok évek óta! gyakran megveretett, — ha 
győzött, győzelme serege és fővezérei veszti be 
került ’s már csak kevés katonája van ; azonban

,,A’ czár egy nagy reménységü fejedelem, az 
igaz: de a’ 12-dik Károlylyali ellenségeskedés, 
a’ lengyel királyválasztás és az orosz régisé
gek konok barátainak benső mozgásai egészen 
elfoglalják öt. — Hát a’ bavariai választó fe
jedelem hogy ’s mikép hozhatna Magyaror
szágra seregeket, holott az út az auslriai tarto-

uj háború fenyegeti Leopolddal a’ spanyol és in- mányok által be van előtte zárva ?u 
diai örökségért. Nekünk pénz kell: ö pedig in - ' Ekkor Szirmay István hozzám lép, ’s nyá- 
kább öli azt pompás épületekbe és ünnepélyekIjasan megölelvén, igy felel: bár milly sokat 
tartásába. — Nekünk idegen fegyverek kelle
nek : mi utón ’s módon küldhetné ö nekünk ser- 
get ? Magyarország nem épen úgy sirjok lesz-e 
a’ francziáknak, mint a’ németeknek ?u

,,A’ hollandok és angolok kereskedő em
berek. A’ tiszta nyereség az ö egyetlen egy 
istenük ; jobb tengerészek, mint katonák, és mi
kép jönnének ők Magyarországra ?'*4

,,A’ lengyeleknek Leopold adta királyul a’ 
pápistává változott saxoniai Fridrich Augustusi, 
sőt a’ szorosan el- és viszont sógorozolt Lengyel- 
ország ellenünk, nem mellettünk leend. Mi sorsa 
volt az ifjabb Rákóczy Györgynek, midőn Len
gyelország koronáját követeié ?“

„Svédhon és Dania messze vannak és egy
mással izetlenkednek; azután hol van Christian 
és Gusztáv Adolf királyok ideje ?“

nyomnak is alapjaid; de elég az hozzá, hogy 
kétkedés, akadály, lehetetlenségek emlegetésé
vel nekünk szolgálatot nem teszesz, rajtunk nem 
segitsz. Akárki bolond is tudhat nagy követ vet
ni a’ kútba, de az okos dolga azt aztán onnan ki
húzni. Mi tanácsot és javaslatot akarunku.

„Tiengemet, mondám, kárhoztatni fogtok, — 
a’ nagy pogányok közöl is nehány kárhoztatta 
az öngyilkolást. De eszméljetek és emlékezze
tek vissza a’ mi Eperjesen megkínzott, szétda
rabolt, megsütögetett, felkonczolt atyáinkra, kik 
a’ kétségbeesés miatt, átkozódások közt, őrült
ségben, nehányan evangelica hitük megtagadá
sával lehelték ki életüket! Mit cselekedtek régi 
Roma legneinesbjei ? Mi is mindnyájan essünk 
saját fegyverünk hegyébe l

Eddig álmom; és úgy tetszett, mintha enge- 
met, egy rövid sóhaj és fohász után, saját fegy
verem hegye megvérzett volnál'1’.

És valóban, reggel meglátogatta Pallásthy mc_< 
ágyában feküvö vendégét. Kevés egyetmás be
szélgetés után mindketten valami veres foltot vet
tek észreRadvánszky magyar szabású ingén,épen 
a’ szive alatt. Pallásthy neje is bemenvén ’<* a’ 
vérfoltot észrevevén, azt mondja, hogy talán 
Radvánszky a’ lóról leesett volna? De ö állítja, 
hogy útjában rajta legkisebb szerencsétlenség 

résznek elobbvaló volt. Eugen ésMarleboroug fölléptük j sem esett légyen. Azonban az ágybélit tapogat— 
előtt 14. Lajos ellenállhatatlan volt. Turenne, Condé, !va ’ észrevesz valami hegyes kemény dolgot

vánkosa a latt, és kihúz, onnan egy nagy éles 
kést, mellyct a’ Pallásthiháznál egy lélek sem 
ismer, és a’ mellynek ö, szerencsére, a’ fokára 
talált volt fekünni, de még is keményen, reá 
súlyúivá, hogy az egész melle tüzes veres, sőt 
itt ’s ott véres karczolt lön. — Sok időkig meg
tartotta Radvánszky ezen kést ritkaságai között, 
mint egyharmincz év múlva veszett el, maga sem 
tudja, mikép.

Az 1687—diki országgyűlésen fellegekig ha
tott az eperjesi iszonyatok ellen emelt kiáltás. 
Az udvar csak féligmeddig elégedett a’ történ
tekkel, haragudó Karaffára azért, hogy ö meg- 
boszankodván az iszonyú jajveszékelésre, amn 
fölebb említett handbilettel állott elő, és az által 
a’ bécsi ministerium machiavelli és tartuífi, szó
val : spanyol-jesuitai képéről lerántá az álor- 
czát. — Egyébiránt Karaira iszonyatosságai 
megdicsértettek, jutalmaztattak ,• de ama becsü
letbe gázló nyíltságát, a’ handbilelteli előállást,

*) Említeni semkell, hogy Radvánszky mindezeket álmá
ban beszéli és azért az ö számításai tévelygők, vagy 
ollyan loci communes, mellyek annyit, mint semmi, bi
zonyítanak. A’ törökökről senki sem tud eperjesi 
vérpadot, sem semptei vérlakodalmat, és az ö , külön
ben ragadozó basái közt senki sem ismer Bastat, Ka
ra já t, Koppot, Souchest. Ha kivesszük a’ clerust, a’ 
kedvenczeket és kevés másokat, a’ török uraság nagy

Luxemburg, Schönberg következői voltak: Catina, 
Vendome, Villars. — Lajos pénzt, tiszteket küldött 
Dánczigon , Lengyelországon keresztül Magyarország
ba a" midőn, L. országban épen ollyan részvét uralko
dott Magyarország iránt, mint 1831-ben itt amaz iránt. 
— Hiúban esett munkálkodása a’ Divánban. — De 
milly kevésbe múlt, hogy Max. Emanuel Bécs előtt 
szinte kezet nyújtott Rákóczinak. Bizonyára nem. Heis- 
ter (egy újabb Karaffa) nem Stahremberg, sem Herbe- 
ville,sem Sickingek csendesitette le a’ Rákóczytámadást, 
hanem a’ belső gyengélkedés, személyes indulatok, ér
dekek, egyenetlenség, megvesztegetés. — XII. Károly 
nem egyszer kívánt szintúgy a’ magyar mint a’ slesiai 
dolgokba elegyedni. Anglia és Hollandia a’ spanyol 
örökségi háborúban tüzesen fogták ugyan pártját a’ 
császárnak : de azért Magyarország és a’ császár közt 
közbenjárók voltak. A’ czár könnyen oda engedte 
volna a k k o r  az ifjabb Rákóczinak mind Erdélyt, mind 
a’ lengyel koronát.
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csaknem szüntelen inkább ordította mint ki abálta: 
„Eperjes, Eperjes!4‘ — A’ setétérzetek nya
valyájához még belek gyuladásaés fájdalmai já
rulván, életét olly érzést háborító módon — mi— 
serereben végezte, hogy a’ halálos ágyánál szol
gáló cselédeket igen sűrűn kellett változtatni. 
Utolsó ’s kétségbeestét jelentő pillantása az 
ifjú Radvánszkyra esett, kit ekkor Kolonics hozzá 
vezete. A’ bibornok ezen szavak közt vetette 
reá a’ keresztet: „ezen senki sem segít, ha csak. 
valami magyarok érette őszintén megbocsátó 
miatyánkot és üdvözletét nem mondandanak/4 
„Én egy vagyok azon magyarok közöl, kik 
ezt nem cselekedendik44 mondá Radvánszky.

nem felejték el neki, mikép nem felejtette el a’ 
már régecskén hatalmas Cardinal Kolonics sem 
a’ protestánsok ellen forralt dühét. — Vallis 
generál, először Karaffa alatt a’ vértörvényszék 
névszerinti elnöke, nem győzött eléggé sietni, 
hogy azt és a’ boldogtalan Eperjest oda hagy
hassa, így kiáltván föl: „inkább elvesztek tíz
ezer tallért, inkább elvesztem utolsó filléremet, 
mintsem hogy ezen áldozatok elítélésében biró 
legyek4*1. — Megyery Gábor, Sáros megyének 
küldöttje, ‘s egy ezen vérpad bírái közöl nyilván 
megvallotta: a’ bírák nyelve, ítélete egészen 
meg volt kötve, minden Karaffa akaratja szerint 
történt, legkisebb eltérést az ö akaratjától a’ 
tanácsház ablakábóli ledobatással fenyegetett; ! Szirmay István, akkor palatinusi itélömester, 
némellyeket pedig, kiknek előbbi életük némi J Becsben meghallván halálát, tüstént elküldötte 
vádolásra színt adhatott volna, azzal ijesztett, J titoknokát, Bay Lászlót Karaífának (a’ magya- 
hogy hasonló vizsgálat,- kínzás és felségsértési rok könnyeiből és sóhajtásából épített) palotá- 
bün büntetése alá veendi őket, mint a’ már el— jába az úgy mondatott Hof mellett (hol most a’ 
ítélteket. Megyery Gábornak azt felelte az ország® pápa követe lakik), azt kikémlelni, ha vájjon a’ 
bírája: „jobb bizonyos életveszélylyel ledobatni,szörnyeteg nem csupán tetteti-e magát holtnak? 
mint lélekismeretet sértve, hallgatás által az ár- j és hogy ezen Magyarország hóhérja, nadálya 
tatlanok elitélését helyesleni! — a’ ki gyáván valóban meg tud-e halni ? Bay üresen találta a’ 
hallgat ott, hol hivatala következésében nyil-j házat, kivevén egy vén inast a’ pompával kör- 
ván szólnia kellene, részes az igazságtalanság-1 nyezett dög mellett. Midőn ez is eltávozott, 
baní4. | Bay egy derekas fricskát vagy fitost nyomott

Munkács régen várt elestének szempillanlá- Karaffa orrára a’ mivel Bay többször dicsekedett. 
sa(januar 18. 1688.) volt Karaffa szerencséjé- A’ szenvedhetetlen bűz miatt már martius 6 - 
nek téritöpontja. A’ vérszomjas tyran kapott dikán estve későn eltemettetett, minden ember 
ugyan aranygyapjas rend-czimet annak jelenté- ; és érez hang, sőt minden katonai diszelgés nél- 
sére, hogy Bécsben és Madribban helyeslik ma- kül a’ közel levő skót apátság templomában, 
gaviseletét; nyerte továbbá Erdély föparancs- Megholt mart. 5. 1693. Epén hat évvel 
nokságát Apaff'y közelebbi halálával: de csak1 az előtt nyitatta volt meg csak (mart. 5. 1687). 
hamar elvesztő ezt és Bécsbe hivatott. Kerülte Karaffa az eperjesi vérpadot a’ magyar Cató, 
öt itt minden, mint egy rémvázat; ’s gr. Árián- j Keczer Andrásnak, ennek sógorának Zimmer- 
zaja, ezredes, mivel azt az árulónak mondotta mannak, Rauschernek és Baranyainak olly igaz- 
azért, hogy az előbb Bártfán, azután ismét® ságtalan, mint kegyetlen kivégeztetéseik által. 
Eperjesen befogott Sirmay Miklósnak módot'
szolgáltatott ártatlansága bebizonyítását Bécsbe \ --------------
küldhelni, egy párviadalban két erős metszést 
ejtett pofáján, melly az ö gonosz macskaphysio- 
gnomiáját még inkább elrútította. — Elkeltett 
neki azután menni, mint követnek, Madridba,
miért töméntelent fizetett ’s eddigi hivatalait le
tette, mellyek azonnal másoknak adattak; előre 
küldötte számos kíséretét Genuába 
komornyikot és egy titoknokot

Az evangyelmi zsinat.

A’ keresztyénség a’ szabadság vallása; 
mert ha a’ Fiú megszabadít titeket, bizonynyal 
szabadosok lésztek Ján. 8, 36. Gál. 5, 13. A’ 

, csak egy i szabadság különbféle lehet. Keresztény szabad
tartván meg ság tartalmát maga Krisztus értelmezi, mondván: 

maga mellett. Két nappal elindulása előtt, a’ megesméritek az igazságot, és az igazság sza-
spanyol követ (titkon fölbujtatván Kolonics á l - ; badosokká tészen titeket Ján. 8, 32. Annál fog
tál) egy protestatiot adott be Karaffa ellen, azt va keresztyén szabadság az ismert igazságnak 
vetvén ellene, hogy mint nápolyi ember ’s ott követése vagyis kieszközlése. És noha a’ keresz- 
birtokos, valamint Lombardiában is , catholicus tyén szabadságot elérhetési mód magából az is- 
király ö felségének alattvalója, ’s azért ugyan meret és az igazság természetéből, és a’ szent 
annál követ nem lehetne. Az előre küldött I irás szelleméből és világos előadásaiból, p. o. Jan. 
egész kiséretnek vissza kellett térni, ’s e’ 4, 2 0 —24 értődik: mégis a’ protestantismust 
történet köztudomásra jővén, Karaffa magát maga föelvében, a’ lélekismeret szabadságában, 
meggyalázottnak tartotta: ezért és a’ kevés! örök köszönetre méltó rövidségben tüntető ki. Az
idő alatt kiszórt pénz miatt melancholiába ismeret és az igazság természete ho zza magával, 
esett, elfonnyadt, egész nap, sőt éjjel is hogy a’ mint Pál mondja Rom. 14, 17., az Isten
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országa nem ételben, nem italban áll. A’ kérész- tetik fel, és így a’ protestáns egyházban minden
tyénség a’ protestáns elv szerint is tartozik a 
lélekre, olly módon, hogy ismerje meg az igaz
ságot, még pedig ö maga, mentt mástól, azaz 
szabadon. Ha a’ keresztyén üdv ismeret, azt 
teneked felfogni; ha élet, teneked élni; ha bol
dogság, azt teneked érezned kell. A’ keresz-

egyes tagnak élő, cselekvő ’s részvevőnek kell 
lennie. Ezt hozza magával a’ dolog elmélete, 
vagyis theoriája: ollyan a’ protestáns egyház az 
idea szerint. — A’ környülállások mégis gyak
ran mást javasolnak. Mikor az idők békések, és 
megcsillapultak a’ vallás miatti harczok és küz-

tyénség tehát én-ség, és nem más-ság : és, hála! dések, akkor az egyháznak is az idea szerinti
az Istennek! épen az a’ veleje a’ protestansféle 
lélekismeret szabadságának is.

Az egyház lelki társaság; nem , mintha a1 
testet egészen ki kellene feledni, a’ mi lehetetlen: 
hanem hogy a’ lelki ügyekre legtöbb gond fordít- 
tatik. Az egyház leginkább lelki, az állam leg
inkább testi érdekeket kezel. Az egyház társa
ság: a1 társaság emberi intézet, mert Isten nem 
alkota társaságot, kivevén az eredetit, a’ házas
ságot. És igy minden egyházi intézetek, mint 
emberiek, változhatok. Minden társaság valamit 
akar, innen a’ különbféle társaságok; és valami 
módon akar, ’s ezen módokat szabályokba fog

kifejlése van a’ maga helyén. Ugyde mikor a’ 
vészek tornyosulnak a’ hívekre, és az egyház a’ 
védő karokra szorul, akkor nemcsak kényszerül 
más javallatán megnyugodni, de többször már 
is csak olly módon menekülhetett meg. A’ ke
letkező protestáns egyház consistorialis és 
presbyterialis rendszeren életre kapott. Egyik 
sem képviseleti, egyik sem alulról felfelé, hanem 
felülről lefelé ható. Luther monarchiában é lt : 
azért zsenge egyházát a’ monarchia védő szár
nyai alá tévé, ’s igy keletkezett a’ consistoria
lis rendszer: a’ consistoriumokat a’ monarcha 
nevezteti ki. Zvvingli meg Kálvin hazája a’ köz-

lalja :’s ime ollyan szabályok összege az, a’ mit a’ , társaság lön, és a’ köztársasági védsánczok kö- 
társaság rendszerének vagyis alkotmányának zé vették az egyházat is , ’s ezen egyházi kor
nevezünk. A’ társaság jelleméhez képest «’ jmányzás presbyterialisnak nevét nyerte nieg. 
társaság alkotmánya is különbféle, majd inkább ! De értsük a’ dolgot! Az akori schweizi köztár- 
testi az államban, majd inkább lelki az egyházban. Isaságok nem voltak valódi szabad társaságok, 

Protestáns egyház valódi kormánya sem j  nem voltak democratiák, hanem oligarchiák. A’ 
presbyterialis, sem consistorialis, hanem egye- ; nép jelesbjei kormányozták a’ közügyeket, de
dűl csak képviseleti lehet. ' azokat nem választotta szabadon a’ nép , hanem

Az alkotmány kettőt foglal magában! mit és jkiegészítették önmagok közt magokat, zárt aj- 
tnikép kell valamit tenni ? Az utóbbival a’ kor- j  toknál tanácskoztak, és az olly módon végzette
m ü l  foglalkozik. Kormányozás és kormányzat, két végbe is hajtották: ’s ezen kormányzási mód 
elvont szók, mellyeket haconcrétumokkáteszünk Ielfogadtatott az egyházakban is , ’s ezen kor
ákkor a’ kormányzást kezelő férfiakat kell érte- j mányzási mód eddig is fenáll a’ magyar refor-
ni azokon. A' kormányozás annyi, mint vada
méiig cselekvőség czélra vezetése. Hlyen kor
mányzók, vagyis kormányzó férfiak, vagy is 
kormányzó testületek minden társaságban szük
ségesek, minthogy a’ társasági czélok csak 
bizonyos utón ’s módon elérhetők biztosan: és 
épen ezen bizonyos út és mód kezelése nem 
minden társasági tag tiszte. Legjobb kormány 
az, meliy a’ társaság czélját legbiztosabban elérni

mátus egyházban. Másképen alakultak a’ dolgok 
a’ magyar evangélikusoknál. Itt a’ képviseleti 
rendszer, csekély kivételekkel, általános tör
vény; minden hivatalnokok alulról a’ nép hoz- 
zájárultával választatnak, és igy valódi képvise
lők ; a’ tanácskozások nem a’ zárt ajtónál, ha
nem nyilvánosan a’ hívek szabad részvétével 
kezeltetnek. Annál fogva V  magyar evangyel- 
mi egyház kormáng-rendszere legközelebb áll a

seg ít: de megmondani és kijelelni, melly az rész- protestáns eszméhez, melly egyedül csak a 
letesen és bizonyos magát előadó esetben, felette l képviseleti lehet.
nehéz. j Mi a’ zsinat? Református atyánkfiái egy-

A’ jó kormány függ részint a’ társaság tér-  1 házi ügyeik eligazítására a’ zsinatra hivatkoz- 
mészetétöl, részint pedig a’ külső környülállá- nak. Én megvallom, megütköztem ezen már 
soktól. A’ protestáns egyház természete a’ kép
viseleti rendszert követeti. Protestáns szabadság
nál fogva áll azon axiom: semmi rólam nélkü
lem. Következőleg a’ protestáns egyházi kor
mány is az illetők jóváhagyásának eredménye ; 
a ’ protestáns egyházi kormányt kezelők a’ pro
testáns egyház tagjainak választottaik. Minden 
protestáns egyházi parancs az egyesek akaratjuk 
kifolyása, minden protestáns egyházi parancsnok 
ugyanazoknak felhatalmazottja és megbízottja. 
Protestáns egység annál fogva alulról elevenit-

nagyon is gyakran nyilvánított kivánaton. 
Gondoltam ugyanis, mikép keresnék, a’ mivel 
birnak? Hiszen egyházi gyűlések náluk is diva
tosak. Ha a’ németországiak vágyakodnak a’ 
zsinatok után, az megérthető és megengedhető, 
mert a’ németországi protestáns egyházak, con
sistorialis rendszer szerint lévén alakulva, csak
nem kiestek a’ protestáns egyházi szabadságból.

A ’ zsinat görög szó, synodus; a’ synodus 
annyi, mint a’ latin conventus, és a’ magyargyüs 
lés vagy gyülekezet: innen a’ zsinat különösen
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az egyházi gyűlésekről használtatok. Egyházi 
gyűléseket tartanak református atyánkfiái is, 
úgymint helybeli- , megyei- és kerületieket: nél
külözik az egyetemest, mellyel csak az evan
gélikusok ellátvák. Midőn azonban a’ zsinatról 
szó van, akkor nem értenek akárminö egyházi 
gyűlést, hanem országost, mellyhez minden 
egyes egyházi testületek képviselői, még pedig 
nem csak az evangélikusok, hanem a’ reformá
tusok részéről is járuljanak, ’s az ollyantól az 
egész egyházra háramlandó nagy hasznot bizton 
várnak. Ámde úgy látszik, hogy nem igen taná
csos a’ protestanlismusnak a' zsinatokra felette 
sokat építeni.

1) A’ zsinat valami külső, a’ protestantis- 
mus valami belső. A’ léleknek megismerő, még 
pedig mástól ment vagyis szabad cselekvősége, 
's ez protestáns vallási főtétel, egészen belső 
működés. Maga az egyház csak külső intézet, 
külső eszköz: a’ zsinat pedig még az egyházi 
nyilatkozásnak is csak egyes sugára. A’ keresz
tyén üdvet lehet egyház nélkül is elérni: hiszen 
maga Krisztus mondá, miként eljön az idő, hol 
sem a’ Garizim hegyén, sem Jeruzsálemben, ha
nem lélekben és igazságban fogják imádni az 
Istent. Ján. 4, 24.; noha bizonyos, hogy az 
emberi gyarlóság támogatására, mint egyéb 
más, úgy egyházi czélok elérésére is a’ társa
ság üdvhozó. Igenis hasznosak az egyházi in
tézetek , mint a’ tanácskozási és istenimádási 
gyülekezetek vagyis zsinatok: de tanácsos még 
is tudnunk, miként az egész egyház csak külső 
eszköz, melly föl nem éri a’belsőt t. i. a’ lélekis- 
meret szabad működését; ’s óvakodnunk kell, 
nehogy a’ zsinatok szolgaságba vessék a’ pro
testáns szabadságot.

2) Mert mi a’ zsinat továbbá, és a ’ zsinati 
eredmény ? közakarat, közhatározat: tehát sok! 
fonalu erős kötély, mellyet megszaggatni, vagy 
csak feloldani igen igen nehéz. Már ha ollyan 
kötél jó és üdvhozó, akkor csak örülhetni neki: 
de majd, ha talán túlélte magát, és csak aggasz- 
tólag hat a’ hívekre, akkor a’ tapasztalás bizo- 
nyítja, milly nehéz legyen az ollyan közaka
rattól szentesített nyűgöktől megszabadulni. 
Protestantisinus egyéni szabadság. Az egyesek 
ezen szabadságról le nem mondhatnak, attól nem 
fosztathatnak meg. És mégis üdvös a’ társaság 
is, és így az egyházi társaság is. Noha a’ vallási 
üdvet más nem kenheti magunkra, azt mindenki 
csak maga szerezheti meg magának, ’s mindeni- 
künk számol az Istennek Rom. 14, 12.: mégis 
az eszmecsere, melly maga már feltételezi a’ 
társaságot, hasznos a’ szellemi épülésre, és igy 
tagadhatatlanok az egyház üdvei is. Mindazon
által csak óvakodva szükség elintézni az egyházi 
társaságot, úgy t. i., hogy a’ jobbnak megválasz
tásában ne akadályoztattassunk soha sem. Már 
pedig, ha nem vigyázunk, a’ zsinatok állal könyen

hajótörést szenvedhet egyházi szabadságunk. 
Minthogy t. i. a’ társasági nyeremény, a’ minő 
a’ zsinaté is, a’ társaktól is függ: annál fogva, 
minél számosabb a’ társaság, annál szorosabb 
a’ függés. Egytől könnyebben szabadulhat meg 
valaki, ha szükség, mint száztól és többtől. íme 
már a’ helybeli vagyis ösgyülésben sok egyen- 
löjoguak viszonyában vagyok : meglehet, hogy 
már azok nem osztozandnak különben helyes ’s 
üdvös nézeteimben, ’s engednem kell a’ több
ségnek, mígnem jön az ítélet napja, azaz: mig 
hitfeleim protestáns, tehát egészen szabad módon 
a’ jobbról nem értesültek és nem győződtek 
meg. A' megyei gyűlésben már talán részt sem 
vehetek személyesen, mert nem bennem ponto- 
sult a’ közbizodalom: hát még a’ kerületi és az 
egyetemiében mennyi kötelékekkel szoríttatik 
össze a’ szabadságom, ’s mind azokat feloldani, 
ha szükség, milly nehéz és gyakran századokra 
kiterjedő munka ! Azért ne sürgessük annyira a’ 
zsinati határozatokat: azok gyakran nyűgök, 
mellyekböl kibontakozni óriási erőfeszítés.

3) A ’ hasznokra nézve kérdezzük a’ tör
téneteket és a’ tapasztalást. Azok kiáltják, hogy 
a’ zsinatok több roszat hoztak, mint jót, különö
sen, ha külső és eszközi természetüket elfeledve, 
a’ belsőről a’ dogmáról, melly egyáltalában oda 
nem tartozó, tanakodtak, a’ nicaenumitól kezdve 
egészen a’ dordracenumiig a’ felekezetességek 
és elszakadások szülői lőnek a’ zsinatok. ’S 
mondják talán, hogy annál hasznosabbak voltak 
a’ külső egyformaság fölélesztetésére és főn- 
tartására ? Uraim! nem a’ külsőben az Isten or
szága Rom. 14, 17. Azért mi is ne sürgessük 
annyira azt az egyformaságot; hiszen a’ termé
szet törvényei vannak ellene; és a mennyire 
helyes és szükséges, elébb lesz, ha annyira nem 

| sürgetjük. íme az evangelika egyház csendesen 
levetkőzik több feleslegekké *) lett ó kor szö
késiből, enyésznek p. o. kebelében az úgy ne
vezett kámzsák vagyis fejér gyolcsköntösök; 
a’ reformáta pedig lassan lassan megbarátkozik 
az idöérlelt jobb intézetekkel, mint p. o. az or
gonákkal. Bízzunk amaz igaz mondatban: opini- 
onum commenta delet dies. Hát az áthágások ? 
Már azokra nézve, mondják, mégis csak szük
ségesek a’ zsinat által hozandó korlátok és sza
bályok. Ne csalatkozzunk; az áthágások épen 
nem sokak, ’s azokra kígyót békát kiáltani túl—

*) A’ középkorban a’ nyers bőrrel öltözködés a’ papok
nál is szokásban lévén, hogy azzal szent hivatalosko
dásaikat le ne alacsonyitsák, szőrös bőrruháikat, az is
tentisztelet alatt, fejér gyolcs köntössel fedelezték, 
melly ruha, no h a  a’ r e á  a l k a l m a t  ad ott ok r é 
g e n  me g  szűnt ,  nevét mégis a’ régit viseli mind e’ 
mai napig, francziaul s u r p l i t  (super pellet), németül 
Chorhemd, Chorrock.
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ság. Hiszen a’ mennyire azok politicaiak, vagyis 
államtermészetüek, vannak Móses és próféták; 
a’ mennyire pedig szorosabb keresztyén egyhá
ziak; akkor Krisztust kell követnünk, a' ki szelíd 
és alázatos szívű Máté 11, 29., a’ ki azt hagyá 
végrendeletéül: ebből ismertettek meg tanít- 
ványimnak lenni, ha egymást szeretitek ; ’s ezt 
mondá boszút állni kívánó tanítványinak: nem 
tudjátok, micsoda lelket vettetek? és a’ szere- 
tetet fő, királyi törvénynek, a’ törvény öszve- 
gének nevezé. Azért maradjanak az eddig tar
tatni szokott zsinatok a’ helybeli, megyei, ke
rületi és egyetemiek az egység kedvéért, ’s 
foglalkozzanak a’ külső rend kezelésével; csak 
az Istenért, mindenkor és mindenben az evan- 
gyéliom szellemében, a’ szeretetben !

B o l eman .

Ki többet Ígér, mint tehet,
Jár Péter nyomdokán,
És sírni ’s keseregni fog 
Késön avagy korán.
Szent szó legyen adott szavad,
Ne szegd meg, ne gyalázd magad 1 —

Ádám.

Egy atyától származunk, 
Egy családhoz tartozunk, 
Testvérek vagyunk. — 
Melly felséges gondolat! 
Nagynak érzem magamat 
’S méltóságomat. —

S Z E N T  L A N T .  

Péter.
Ismerte Jézus hiveit 
Olly leplezetlenül,
Miként anya fiát, a’ ki 
Ölében fel virul:
Előtte bűn ’s erényivel 
Kitárva volt a’ sok kebel. —

’S bizonynyal csak ö mondhatá:

Nem vagyok hát idegen 
E’ földön — rokon velem 
Magyar ’s szerecsen ;
Nem vagyok vagyontalan, 
Atyámnak világa van,
Melly határtalan.

Hogyha látok olly urat,
Ki lenézi sorsomat,
’S sérti jogomat:
Rósz testvér, azt gondolom 
’S elenyészik bánatom, 
Melly ült arczomon. —

„íme az éjszaka,
Mellyben az égi Messiás 
Marad csak egymaga.
Nem lesz, ki vallja, védje öt, 
Kerülik mint gonosztevőt11. —

Hogy lehetnél egy velem ?“ 
Szól ez gőgösen.
Halld barátom: fö bajunk 
Össze hogy nem olvadunk, 
Holott egy vagyunk —

„Ha mind elhagynak, mesterem, 
Követni foglak én,
’S ha megtagadna félvilág,
Meg nem tagadlak én.
Ne kétkedj — hiszen éretted 
Feláldozom az életet“. —

Istenem e' nagy család 
Benned ugyan kit imád,
Ha nem jó atyát ?
’S honnan ennyi bántalom, 
Mért olly gyér a’ jó rokon, 
Hűség ’s vonzalom? —

„Nem egyszer, három izbé meg 
Tagadsz ma engemet,
Péter, dicső a' mit fogadsz,
De meg nem teheted“. —
„Meg én; — mond ő — teéretted 
Feláldozom az életet“. —

Már akárkik legyetek,
Én vagyok testvéretek, 
Hozzám jöjjetek!
„Egy atyánk !“ ez jelszavunk, 
Közjavunkért lángolunk, 
Élünk és halunk! —

’S megjött a' rémes éjszaka, 
’S kitört a’ lázadás,
’S ott állt, miként jövendöld, 
Magán a’ Messiás.
Hát Péter ? .. . Halld a’ remegöt,
Háromszor megtagadja, öt 1 —
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Imádkozó gyermek.
A’ kis gyermek égre nyújtva karját.

Szent imával kéri Istenét,
Hogy ne végye még el édes anyját;

Ám akkor elvenné mindenét.
Érzi, nincsen, a’ ki úgy szeretné 

Egy szív minden érzetével öt,
A’ ki minden baját úgy érthetné,

’S úgy ápolná a’ kis szenvedőt.
És nincs kebel, mellyben — hogyha fázik — 

Olly nyugalmas lenne éjjele, —
És kéz, melly — ha arcza könytül ázik — 

Úgy sietne azt törülni le. —
Ahl nincs néki széles nagy világon 

Senki több egy édes-anyánál:
És ha elhal ez : mint száraz ágon 

Kis madárli, — ö olly magán áll.
Igyen érez, igy könyörg, de tiszta 

Szív hitével a’ kicsiny liu ;
És a’ tiszta szív erős bizalma

Nem csal, és reménye nem hiú. — 
lm , miként ha volna álmodása 

A’ betegnek, lát kinyílt eget,
Honnan angyal száll le, ’s szárnyalása 

Lágy szelével enyhet hinteget.
Ébred a' kór — szűnik ájulása —

Nyílt szemében hála könnye áll — 
Felmosolyg — és első pillanása 

Ott imádkozó fijára száll. —
S z e m e s  J á n o s ,  

ártándi lelkész.

Külföldi irodalom.
Zuschriften an den Prediger Uhlich in 

Magdeburg auf seine ,,Berufung auf die evan- 
gelische KircheS' I. Aus Darmstadt, Hildesheim, J 
Oldenburg, Braunschweig, von den Geistlichen 
zweier Braunschweiger Diözesen, aus Butzbach 
aus dér bairischen Rheinpfalz, aus Hannover, 
aus Osnabrück. Lipcse, 1847. 8. r. 24. 1.

Előbb Rupp kizáratása a’ Gusztáv-Ádolf- 
egylet berlini közgyűléséből zajogva foglalkod- 
ta tta , egy idő óta Uhlich elmozdítása hivatalá
tól foglalkodtatja a’ prot. Németországot. Bizo
nyítja ezt a’ jelen füzetke. Uhlrich ugyanis bí
rónak az ev. egyházat szólitá fel, Ítélne; ez az
ért mivel némiekben eltért az Agendától, ev.- 
prot. elveknél fogva megszünt-e ö pap lenni ? ’s 
ime a’ részvétnek buzdító, vigasztaló nyilatko
zataiban (mellyek e’ füzetkén kívül többre is 
szaporodandnak, mit a’ czimen levő I. szám is 
mutat) annyira helyeselve vannak elvei és eljá
rása, miszerint azokért hivatalt veszteni reá 
nézve mind éltében, mind halála után, a’ törté- 
nelemrészrehajlatlan itélöszéke előtt, szégyenitö

valóban nem leend. Honnan vön Uhlich illy 
részvétet nyilvánító iratokat, mutatja a’ czim. 
Azokat, a’ bennök levő elveket, bírálat alá ven
nünk itt természetesen nem lehet, csupán azt 
szabadjon kérdenünk: Mikor fog közöttünk any- 
nyira kifejteni az egyházi é le t, hogy prot. elve
ket képviselő egyes férfiak mellett csak igy is 
kitegye magát közönségünk, miként ,<Uhlich mel
lett a’ német? Vagy áldjuk a’ gondviselést,hogy 
mi magyarhoni prot. papok olly szabadságot él
vezünk, miszerint Uhlichféle per , minő Német
országban most is nem egy van, nálunk hallat
lan ? Da r u .

Bericht über die vöm 3. bis 11. Aug. 1848 
zu Wien abgehaltene Conferenz in Angelegen- 
heiten dér evang. Kirche Oesterreichs. Wien 
1848. In Commission bei Cári Gerold et Sohn. 
Ára 10 kr. ez. 31 lap 8rét. — E’ czim mutatja, 
mi a’ könyvecske tartalma. A’ martiusi napok 
felébreszték az osztrák protestánsok egyházi 
szabadsági vágyát is. Egybegyűltek tehát Bécs- 
ben aug. 3-kán minden osztrák tartományi egy
házak szabadon választott követei, papok, ok
tatók, világiak, ’s nyolez napi munkálat folytán, 
kivánataikat formulázván, azt akkori belügymi- 
nisternek Doblhoffnak aug. 10-kén átadták, úgy 
szinte az országgyűléshez is nyújtottak be egy 
folyamodást. — Egyébiránt egyházuk belszer- 
kezetének javításáról is gondoskodván, elfogad
ták a’ Iíötheni Gyűlés 1848 apr. 26-kán készült 
egyházalkotmányi tervét. Az unió is szóba ho
zatván, jobb időre halasztatott.

Megjelent:
Az Ü d v ö ssé g  után, aggodalmasan tuda- 

| kozódó, útba igazítva és felbátorítva, James Já
nos Angell lelkész által, angolból fordította B. G. 
Pesten, nyomatott Lukács és társánál 1848.
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