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A ’ papok nötelenségéröl, evangyelio- 
iiii szempontból.

Die Keuscheit ist iinmer seltener ge- 
worden, seitdem das Geloben dér 
Keuscheit zugenommen hat. L u th e r.

Displices Deo , stulta promissio.
E c c le s . 5.

Sok van a’ lélek- és erkölcsvilágban, minek 
hasonmását a’ természetben feltaláljuk. Itt a’ 
konkoly a’ búza, a’ mérges az éltető növény 
mellett — ott a’ hamisság az igazság, a’ vad in
dulatok a’ szelídség szomszédságában találtat
nak. Itt a’ vad parej, százszorosán szaporodva 
magától, a’ hasznos növények károsításával ter
jed el, mig iparkodó kezek kivántatnak, hogy 
ezek megkivántatott mennyiségben teremjenek; 
ott az áleszmék mintegy magoktól terjednek , ’s 
mérges magvaikat a’ késő maradék számára is 
elszórják, míg szünet nélküli fáradozás szüksé
ges, hogy azok, mellyek igazak, tiszták, szerel- 
metesek, és az emberi társaságnak üdvhozók, 
megtartassanak és haszonvehetövé lehessenek.
— Nem akarjuk most azt nyomozni, honnan ’s 
miért van ez úgy, az igazság és erkölcs lelki 
országában! hanem egyszerűen megelégszünk 
azzal, mit Krisztus e’ tárgyat felvilágositólag, 
Máté evangy: 13, 25. 28. versekben mondott.
— Óhajtásunk csak az, hogy a’ fenérintett és 
tapasztaláson épült igazságot, a' papok nötelen- 
sége áleszméjére is alkalmaztassuk, melly kivált 
Eustachius püspök által, konkoly képpen csem- 
pésztetett be a’ Krisztus anyaegyházába; ebben 
paréjkint elterjedett, és gyökereivel, századokon 
át olly mélyen és szövevényesen elhatalmasko
dott, hogy az ur szőlőjében, a’ legtudományosb 
’s leghívebb munkások, későbben bár mennyit 
kapálták, irtották, égették és pusztították is azt, 
mégis az Isten igéjének, a’ természet és ész, 
valaminthogy leggyalázatosb következéseinek 
daczára, meg van e’ mai napig, és a’ keresztyén 
egyházban, mint a’ bogácskóró az ugar földön,
— pompás, de tüskés, és illat nélküli, egyfejü
virágjával büszkélkedik. !

Mikor és mint támadott és fejlődött a’ papi 
nötelenség eszméje a’ kér. anyaegyházban, ’s 
mint eröködtek a’ pápák, századokonát, mig 
azt, nem csekély vita közben, a’ szegény papság

nyakára feltukmálhatták, mind azt itt előadni ko
rántsem szándékom ; mert az ellen már csak e’ 
lap terjedelme is óvást tenne. Ki erről kielégítő 
tudományt akar magának szerezni, csak a’ Tri- 
dentini zsinat eseményét, és „ KömértÍL *) for
gassa; és kívánsága teljesen kifog elégitetni, 
Azzal sem fogjuk olvasóinkat fárasztani, hogy 
ezen római intézetnek, a’ polgári és társas élet
ben előidézett roppant káros hatásait rajzoljuk, 
írtak erről annyian és olly mesterileg, hogy az 
egyház terén, az irodalom ágazatai közöl ez tán 
legbövebbik**).

Mi itt a’ papi nötelenséget, csak azon evan- 
gyelmi szempontból akarjuk tekinteni, mellyböl 
minap, a’ keresztyén papság eszméjét átalában 
vizsgáltuk , és pedig anyaegyházi atyákra való 
hivatkozás nélkül: mert ezek nyilatkozataiczél- 
ra nem vezetnek, már azért sem, minthogy a’ 
leghiresb tanárok és püspökök, mind mellette, 
mind ellene nyilatkoztak, hanem épen követke
zetlenek is voltak; p. o. Ambrosius , ki a’ nö
telenség melletti minden buzgalma daczára, még 
is azt vallá: „Esse coelibatum rém , <juam non 
jubere, séd commendare solum possum.1"

A’ papi nötelenség barátai, eszméjök meg
alapításában természetesen a’ szent írást is se
gítségül hivák, kifürkészvén mind azon helyeket, 
mellyekkel azt gyámolitani,és ellhalgatván vagy 
félre magyarázván mind azokat, mellyekkel azt 
szerencsésen megtámadni lehetett volna. — Hi
vatkoztak kivált Esaias próféta 52-dik r. 11 
versére, melly igy szól: Menjetek-el, menjetek- 
el, fussatok ki onnét, semmi tisztátalant ne illes
setek; menjetek ki ö közzülök, tisztitsátok-meg 
magatokat, kik hordozzátok az Urnák edényét.u

Megengedvén hogy e’ vers utolsó része, a’ 
zsidó papoknak szól, mégis megfoghatatlan, mint 
alkalmaztathatik az a’ papi nötelenség támoga
tására. Az ó testamentombeli papok, házas em
berek voltak, ’s ime a’ pápa az idézett mondatot 
azok ellen akarja használni, kik házasságban élő 
papok. A’ tisztaságróli fogalommal azért, mint 
Luther elmésen megjegyzé, pórul vannak. „Rein 
sein, ist in ihren Sinne unrein sein, und ehr- 
focA sein, ist unehrlich sein. Wollen alsó, das ihro

*) Körner, vöm „Coelibat dér Geistlichen.“
*#) Dcr Papst wie er wurde, war uud ist. Von Férd. 

Jentsch,Archidiacon in Zittau. Altcnb. 1847.
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Pfaffen rein d. h. unehrlich sein, da+Gott w.jll,r.parancsolatot, és mindenkinek szabadságára 
das sein Priester ehrlich seih^und 'm E kestan-^  hagyja-, >az' égyikre, vagy a’ másikra akarja-e
de rein leben sollen.u

Már csak ebből is kitetszik, milly nagymér
tékben szivárogtak át a’ romai egyházba, a’ tisz- 
taságróli leviticus fogalmak. Pedig Krisztus 
egykor a’ Farizeusokat bünteti vala, hogy a’ tál 
és egyéb'asztali edények, ’s a’ kezek tisztasá
gáról nagyon is szorgalmatoskodtak; míg azt fel 
sem vették, hogy belől rakvák ragadománnyal 
és mértékletlenséggel. Máthé 23, 25. ’S e’ mi
att egyenesen vak és képmutató embereknek 
nevezvén őket, tudatja velők , hogy Isten egé
szen más és feljebb való tisztaságot követel tő
lünk , melly szent törvénye tiszteletén, nem pe
dig emberköltötte szabályakon alapszik. „Ezen- 
képen ti is, kívül ugyan láttattok az embereknek 
igazaknak; de belől rakvák vagytok képmuta
tással és minden Isten törvénye ellen való bün- 
nel.44 28 V. „Az Isten a’ szivet vizsgálja,44 és 
az üdvezitö ennek tisztaságát szorgalmazza, 
mondván: „Mert az embernek szivéből jönek ki 
a’ gonosz gondolatok, gyilkosságok, parázna- 
ságok, tiszt át alans ágok, lopások, hamis tanúsá
gok , rágalmazások. Ezek fertéztetik meg az 
embert; mosdallan kézzel enni pedig, (vagy há
zasodni) nem fertézteti meg az embert.

Ha azért a’ Krisztus ezen szava áll, a’ min csak 
nem kételkedünk, világos, hogy a’ nöfelenség 
állapotában valaki sokkal tisztátalanabb életű 
lehet, bár asszonyi személyt nem is érintene, 
mint az Isten által rendelt törvényes házasság
ban élő pap, vagy keresztyén. A’ tisztaságról 
való olly idétlen fogalmakra, a’ pogány népek 
közt is találunk; kik a’ költött isteneiket vagy 
istennőiket szolgáló papoktól és szerzetesnök- 
töl, szintén a’ nötelenséget követelték. Ollyanok 
voltak, az athenabeli hyerophanták, a’ római 
vestalinák, ’s az assyriai népnél, az eobatanai 
diánának szentelt papok. Ezeknek az Esseusok 
feleltek meg a’ zsidók között.

De hivatkoznak még hivált Krisztus azon 
mondására, mellyben azt mondja, hogy vannak 
emberek, kik emberektől heréltettek meg, és 
kik magok herélték meg magokat, a’ mennyek
nek országáért. Máté 19, 11. 12.

De midőn az úr hozzá teszi, hogy nem min
denek veszik be e’ beszédet, hanem azok a’ 
kiknek adatott, ’s midőn maga is házas embere
ket választott apostoloknak, világos hogy e’ 
mondatból, a’ kényszeritett papok nötelensége 
malmára, viz még csak nem is csepeg, ügy 
szintén azon apostoli mondattal is mit sem bi
zonyíthatnak a’ papi nötelenség mellett, melly 
igy szól :' „Ugy ítélem azért, hogy jó ez, a' jelen
való szükségnek okáért, t i. hogy jó az ember
nek úgy szüzén maradni.44 sat. Rómab. 7, 26. — 
mert az apostol ugyan azon szakaszban vallja, 
hogy a’ szüzességre nézve az úrtól nem vön

magát elhatározni. Azon kívül épen Pál apostol 
az,! ki a’ kér. paptól egyenesen azt követeli,
h°gy e9U feleségű férfiú legyen, kinek istenfélő 
magzatjai vannak. Titushoz irt lev. 1, 6. Sőt 
Dániel prófétával^ 11, 37, egyetértőleg, a’ há
zassági életnek tilalmazását, az AntikrisZlus 
országa egyik legszembetűnőbb jelének, világos 
szavakkal eképen jellemzi: ,,A’ szent lélek pe
dig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben el
szakadnak némellyek a' hittől, kik hitető lelkek- 
hez és ördögi tudományhoz figyelmeznek. És 
ollyakhoz, kik képmutatás által szólnak hamissá
got, kiknek lelkiesméretük megbélyegeztetett. 
Kik megtiltják a’ házasságot, és aféle elede
leknek megételeket, mellyeket Isten teremtett, 
hogy azokkal hálaadással éljenek a’ hívek, és 
azok* a’ kik megesmérték az igazságot,44 Timoth. 
l.le v . 4, 1 - 3 .

Ha már ezekhez az apostolok és első időbeli 
püspökök példáját is hozzá adjuk, és az egyházi 
történetből, az e’ tárgy fölötti zsinatok végzé
seit, és a’ római udvarrali küzdelmeit tudjuk, 
őszintén befogjuk vallani, hogy a’ papi nötelen
ség olly exotikus növény, mellynek a’ Krisztus 
kertjének sem földje, — sem éghajlatja nem ked
vez, ’s mellynek elébutób ki kell száradni.

ügy látszik, a’ jelen idők lehetnek azok, 
mellyek róm. kath. tiszttársainknak nyakából 
leveendik a’ római zsarnokság készítette, ter
mészetellenes vas igát. Mi legalább örvendünk 
azon bátor szivü férfiak nyilatkozataikon, kik 
honunkban is már több oldalról a’ r. kath. egy
házban a’ papok nötelensége ellen felszólaltak, 
’s azzal bebizonyiták, hogy a’ legszentebb ’s 
legtisztább emberi jogokat megsemmitö zsarnoki 
hatalom ellen tiltakoznak, ’s katholikusok akar
nak ’s tudnának lenni, a’ nélkül, hogy a’ római 
pápa papucscsókolóivá álacsonyítanák le magu
kat. Üdvözöltük kivált ama falusi kath. lelkész 
bátor és szikrázó eszmélkedését, mellyet a£ 
budai „Gemeinnützige Blátter44 ez évi 29. 30. 
32. 33. számában közre bocsátott, ’s minél esze
sebbet és szivrehatóbbat a’ papok nötelensége 
ellen, socialis téren, egy könnyen senki sem irhát.

Azonban vannak, valljuk be azt is, olly fér
fiak, kik a’ már tett fogadások szentsége miatt, 
a’ nötelenség állapotából kilépni nem mernének, 
jóllehet magát a’ nötelenséget kárhoztatják. Azo
kat csak röviden arra lehet figyelmeztetni, hogy 
minden fogadás esztelen, melly természetellenes, 
az erkölcsöt veszedelmeztető alapon nyugszik. 
Erről Luther jelesen mondja: ,,Denn des Men- 
schen Leib wird Samen zűr Frucht und Neigung 
zum Weib schaffen, und wird mit keinem Gesetz 
und Gelübde sich stören lassen. W er daher ein- 
sam sein will, nimmt einen unmöglichen Síréit 
wider Gott und die Natúr für, und wird voll
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Hurerei und Unreinigkeit. Warum schwörst du, 
dass du seiest kein Mann und Weibsbild, da du 
doch ein Mann und Weibsbild bist. W er sich 
dér Éhe schámt, dér scháme sich auch, dass er 
ein Mensch sei, und heisse, und dér machs besser, 
denn es Gott gemacht hat.“ Ekép nyilatkozott 
Luther, a’ hires Dr. Reissenbach Farkasnak, 
szent antal rendbeli hires szerzetes főnöknek 
1525-ben irt levelében. ’S ezzel hiszem a’ pa
pok nötelensége evangyélmi szempontból eléggé 
megvan világosítva.

Búcsút veszek azért ezennel a’ tisztelt 
szerkesztőségtől, azon reménnyel biztatván 
magam, hogy ezen lap nem sokára ismét erő
teljesen támadand fel. Köszönet néktek fér
fiak ! kik a’ censura asszonysággal szeren
csétlen házasságban — 7 nehéz éveket töltötte
tek el, és a’ mártiusi perrel tőle szerencsésen 
megszabadulván, a’ halotti bizonyitvánt ki is vet
tétek. Noh csak pihehjetek meg rövid ideig; van 
arra jogotok, és érdemetek is, hogy aztán annál 
nagyobb rugékonysággal használván az úr ke-, 
gyelem ajándékait, tovább is működjetek, míg 
nappal vagyon. A’ honi protestáns egyház ál
dása, kisérjen titeket!!

B a u h o f e r  G y ö r g y .

cultatis potestatem. Et quia cum alio quovis ge- 
nere vitae, tűm in Eclesiastico in primis, bono 
ordine, disciplina, regimine inculpabili, ut omnia 
rite et decenter liánt, opus esse existimamus, 
idque ad Dei Opt. Maximi glóriám et ejus sanctae 
Eöclae militantis in his terris propagationem, 
iisdem Dnis Ministris rém tam piám, utilem et 
necessariam postulantibus merítő id denegare 
non potuimus, nec debuimus. Idcirco praefatis 
Dominis Ministris tales idoneas et ad hoc otfioium 
Superattendentis aptas personas, e medio sui 
plena ea cum auctoritate, qua ceteri in regno hoc 
Hungáriáé Superintendentes utuntur, fruuntur, et 
gaudent, eligendi et cfeandi, talique Superinten- 
denti Ecclas suas, suae Dioecesi subjectas, visi- 
tandi, aliaque munia vocationis suae, sedulo, 
libere, et sine impedimento, peragendi, exequendi 
et administrandi, plenariam et omnimodam potes- 
talem attribuentes dandam et concedendam esse 
duximus, ímo attribuimus, damus et concedimus. 
Hafrum nostrarum vigore et testimonio Littera- 

1 rum mediante. Dat. in Lra Reaque Citte Casso- 
viensi Die 10. Mén. Julii Anno Dni 1610. Comes 
Georgius Thurzo m. p.

Másolatból közli- 
Daru.

Emléktnrcza.
Thurzo György nádor levele, mellyben a gömö- 

rieknek püspöke álaszthatási engedőimet ad.
Nos Comes Georgius Thurzo de Betlenfalva, 

Regni Hungáriáé Palatínus, Judex Cumanorum, 
nec non de Árva perpetuus, ejusdemqüe Comi- 
tatus Supremus Comes, Serenissimi Principis ac 
Domini Domini Mátthiae II. Dei gratia Hungáriáé, 
Dalmatiae, Croatiae, Sc'Hlavoniae cet. Regis, desi- 
gnati in Regem Bohemiae, Archi-Dücis Austriae, 
Ducis Burgundiáé cet. Consilarius cet. memóriáé 
commendamus tenore praesentium, significantes 
quibus expedit universis, quod requisiverunt nos 
debita cum instantia Rudi Dni Georgius Fabri- 
cius Alnoviensis Sénior et Petrus Sextius Pastor 
Csetnekiensis Consenior, Dnorum Mlhistrorum 
in Cottu Gömöriensi commorantium, nec non M. 
Leonhardtí§ Mártini Rofenyobanyensis Ecclae 
Pastor, suo, ac totius Cöntubernii Dflorum Mini- 
strorum ejusdem Cottus Gömöriensis Aug. Con- 
fessionem amplectentium nominibus et in perso- 
nis, supplicarunt humillime, quatenus plenariam 
ipsis, in medio sui Súperintendehtem, more alias 
in regno hoc observari solito, eligendi ét creandi, 
ex olficio et auctoritate nostra Palatinali, legi- 
busque et statutis publicis Regni, non ita pridem 
etiam sancitis, ac per suam Mattem Dnum nos- 
trura clementissimum gratiosissime confirmatis, 
id admittentibus, daremus et concederemus fa-

Lányi Zakariás püspök életrajza.

Horácz mondását: fortos creari fortibus, nec 
imbellem feroces progenerare aquilas columban, 
Lányi Zakariásban valósultnak lelendi mindaz, 
a’ ki akár atyjára, kitől számozott, akár az ö 
életére gondoland. Tburóczban született, fia volt 
t. i. Lányi Illés első ev. püspöknek. Előbb ha
zánk különféle iskoláiban, aztán, Bartholomaei~ 
deé szerint *), 1618-ban Wittenbergben dicsé
retesen tanult, ’s emitt III—ik értekezését: De 
actiónibus humanis, mellyet Martini Jakab alatt 
dicsérettel védett, Illés Gáspárnak, kinek nö
vendékéül vallja magát, és atyjának ajánló. 
Mesterczimmel jővén honába vissza 1622. kö
rül a’ báni, aztán trencsini iskolákban olly szor
galommal tanitóskodott, hogy Rezik János öt 
legjobb oktatónak szokta nevezni. De mások is 
ismerték tudományosságát, mellyet élete fedd- 
hetlenségével kapcsolt össze. A’ bániaknak leg
alább, kik mindezt jól tudták, nem volt addig 
nypgtok, mig öt papul meg nem nyerték , hol

i *j Méúlöriae Ungarorum qui in alma condam iiniversitnte 
Vittenbergensi a tribus proxime concludendis seculis 
studia in Iudis patriis coepta confirmarunt, concinnotao 
stúdió et opera Joannis Ladislai Bartholmaeides olim 
academiae hujus cívis, nunc Kövinii V. D. ministri. Pes- 
thini, 1817. 125. 1.,
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annyira szorgalmas volt hivatalában, hogy 
gradnói esperessé teteték. Azon időben Kircher 
J á n o s elpártolt az ev. egyháztól ’s átmene
tének okait adandván a’ világ előtt, Aethiologiat 
irt, mellyet Lányi Zakariás illy czimü munká
ban : ,,Strigil Aethiologiae Kircherianae, sive 
orthodoxa Depulsio Causarum et Argumentorum, 
quibus M. Joannes Kircherus Tubingensis, per- 
motim se iactitat, cur e Synagoga, ut ait, Lut
her ana transmigraverit in Ecclesian Catholicam 
Authore M. Zacharia Lányi p. t. Ministro Eccle- 
siae Banonicensis et Venerab. Contubernii 
Gradnensis Seniore, impensis Illustrissimi Co- 
mitis acDomini D. Casparis Illyésházi st. 1642., 
Schmal szerint 1641., a’ közvárakozásnak meg- 
felőleg czáfolt meg. Ezzel ’s más munkákkkal 
ajánlatos lévén a’ magyar tudós világnak, mind
járt Hodik János halála után a’ trencsini gyű
lésben, hol sok förendü, nemes és pap volt je
len, közmegegyezéssel lön Katinka Joachim il- 
lavai pap által szószékről püspöknek kikiáltva 
’s 1642—ki mart. 17-kén Lányi Gergely püspök 
és testvére által fölszenteltetett. A’ bániak fájlal
ták, hogy azontúl olly kedves és hü papot kell 
nélkülözniek; mert püspökké választatván Tren- 
csinbe tetetett át. Itt ellen nem állván a’ sok 
munka, mellyel öt mindkét hivatala foglalkodtatá, 
közönségesen helyeselt munkát adott ki e’ czim 
alatt: „ Pseudo-Spiritus Posoniensis^ mellyet Be- 
lanius pozsonyi kanonok ellen intézett, melly- 
hez járult: „ Dissipatio Luciferig  mellyet Tren- 
csinben 1643-ban szinte Belanius ellen adott ki. 
Ezen ’s más, mellőzött munkái is mutatják, 
milly jelesül járt el mindkét hivatalában. Neje 
Magdolna, Splényi Jakab rozenbergi pap le
ánya volt, kitől Zakariás fia, a’ báni iskolának 
fegyverrel elűzött utolsó tanitója, született. Is
merői őszintén fájlalák, hogy mint püspök, na
gyon rövid ideig hivatalkodhatott. Mert alig 3. 
évig működött, 1645-ben pünkösd másodünne
pén kúnyván el. Illésliázi Gáspár e’ neki ked
ves férfiút nemcsak ünnepélyesen eltemetteté, 
hanem a’ temetésen maga is egész házával 
előbbkelö nemesekkel ’s az egész trencsini es- 
perességgel jelen volt.

Schmal adatai nyomán. Dar u .

*#) K i r c h e r  J á n o s  Tübingenben született ’s ott 
hagyván nejét, Magyarországba jött ’s itt előbb Bánban, 
aztán Beszterczebányán tanitóskodott. Ö tudós férfiú ’s 
oktatásra eléggé ügyes volt. Áethiologiáját D o s -  
c h a e u s -  és B e b e i i u s o n  kivül saját tanitványaiKi s 
P á l és Á d á m ,  L o c h m a n n P á l  és C s e r n á k  Sá
m u e l  szerencsésen czáfolták meg.

S Z E N T  L A N T .

Szent-történeti ballada.
J á n o s  f ő v é t e l e .

I. A’ kéj terein.

Kié amaz ős palotta 
A’ légi büszke lak, ?
Kit ismernek uroknak el 
Az oszlopdús falak ?

Az oszlopdús falak egyik 
Árnyékos termiben —
Heródes, és Herodia 
Mulat kéjrészegen.

Arany csipkékkel himezett 
Lágy parnlag biborán —
Nyugszik Heródes félszegen 
Jobb karja támaszán.

Kéjittasan piheg szivén 
Keblének mindene;
A’ szerelmi-kéjáruló, —
Fülöpnek özvegye.

Még nem koptak el a' czipök,
Nem hagyta még szinét
A’ kül gyász, — ’s már kalmárilag
Eljátszotta szivét.

Szemében a’ csábszerelem 
Olvasztó lángra gyúl,
Szireni zengzet epedez 
Le mézes ajkiról.

Szeretlek e’ ? ’s kétkedhetel, ?
Oh 1 márvány fejdelem! 
lm szolga- térdre aljasit 
Az égő szerelem.

’S le térdre hullva lábait 
Szivéhez kúcsolá,
’S a’ tettetés dúlt arczival 
Esdőn mosolyga rá.

Szűnj ah! szűnj meg, — jer karomba
Nem ! ___nem kételkedem:
Próbára tettem szivedet,
’S tiéd a’ győzelem!

’S mig zsibatt jobbjával sebes 
Parancsra csöngetett —
Egy hosszú csókban örökös
Frigyök megköttetett.

* *
*

E’ csók egy gordius-csomó,
’S dús fonyadékiba
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Rejlő kettős ürügynek én — 
Leszek Nagy Sándora:

E’ két szerelmes mindenik 
Ámító, ’s ámított;
Amaz rangért, — ’s emez a’ nő 
Lyányáért lobogott. —

II. A’ puszták vándora.
Fölnyilt a’ kéjtől melegült 
Teremnek ajtaja,
’S bátran belép egy a’ nyomor 
Uegedzett férfia.

’S ki az, ? ki meztelen lábbal 
Daróczba pongyolán,
Merész tapodni a’ terem 
Királyi biborán ?

Ki az? ki fönhordva fejét 
A’ kéjterembe lép ;
Ki az a’ halvány férfiú 
A’ nyájas minta- kép?

Ki az ? a’ földi géniusz 
Az ihlet férfia :
Keresztelő szent János azl 
A’ puszták vándora:

Üdvözlek népem embere 
így szól a’ fejdelem :
E’ nap királyi örömén 
Légy osztozó felem.

’S áld meg igédnek lelkivel 
Legszentebb eskümet, 
Mellyben e’ hölgynek adtam it  
Cserébe szivemet.

Haragra gyűl az ősz, szemét 
Szent tűz lobogja át, —
’S illy lángigékkel dörgibe 
Az undok kéjtanyát:

Átok, gyalázat, megvetés 
Üldözze esküdet, 1 
Ki illy ledérnek adhatád 
Cserébe szivedet!

iöbtb

Ki elhajítva gyász mezét, 
Árvája vagyonát 
Harácsolá gáládul el,
’S vett pompadisz rnhát.

’S igy özvegyi keservinek 
Kétszínű folyamán;
Mint kéjvadászó csábszirén 
Kötött ki szüd fokán.
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Ki önleányát kéjlesö 
Vázoknak adta á t,
Letépni angyal arczirul 
Szemérme liljomát.

És itt merőn Heródesen 
Függ lángoló szeme;
Miként ha mondaná — imc!
A’ vázok egyike.

Ki sima ebként mász közé 
Ágyod párnáinak;
Hol gyönyörén vérförtelcm 
Virági nyilának.

’S te illy gyalázatos személyt 
Akarsz menyasszonyul 
Ki a’ vérförtelem csömör 
Bűnétől sem pirul!

Vagy tán nem is tudod király,
Hogy e’ bűn ördöge,
Fülöp közelről rokonod 
Nem régi özvegye ?

Király ! király az állati
Vad lángú ösztönön
Légy úr, — ne végy gyalázatot
Tündéri örömön.

Tündér örömöd oh! király 
Eltörli híredet ;
Néped szerelmét játsza el —
Legdrágább kincsedet:

Megálj kóbor hitegető I 
Pazarló szókofa;
Sipit hyéna ajkkal a’
Kéj’undok asszonya,

Vagy tán nem is tudod hol áUn 
Rósz próféta-madár, ?
Dibdáb tanácsra nem szorult 
Egy izrael király!

Pokolba ! . . . .  ördögök előtti 
Előtted állok itt:
Disznókra gyöngyöt pazarlók 1 
Igémnek gyöngyeit.

Végzé szavát, — fájdalmasan,
’S könyűzve távozott;
Mert szent nyomán erény helyett 
Bűnt, maszlagot hagyott:

’S mig életére bent a’ nő 
Vad bosszút forrala,
Nemtö gyanánt zarándokol 
A’ puszták vándora.



III. A’ lakoma és királyi eskü.
A’ zúgó czédrus rengeteg 
Sötét libámnál —
A’ nap mint vérrel áztatott 
Paizs nyugodni szál:

’S a’ hold, — mint halovány beteg
A’ bércztetöre hág;
A’ nyugalom csöndes ölén 
Szenderg egész világ.

Csak a’ királyi palota 
Van ébren egy magán ,
Tán holt fölött virrasztnak ott 
A’ néma éjszakán $

Oh! nem — kiráyi születés 
Napját ünnepük ott,
Vig tarka nász zsibongja át 
A’ csillogó lakot:

Galilea gyöngy ifjai,
És annyi szende nő ,
Olly számtalan sima kegyencz,
Annyi hízelkedő: —

’S míg fönt a! harsogó zenén 
Reng az ős palota,
’S örömzsibongva áradoz 
A’ vigadók zaja

Lent,- éjsölét tömlöcz’ölén 
Egy kigyó nő miatt 
Szenved az ihlet férfia 
Hallatlan kínokat.

Tág körbe állt a' nép — ’s legott 
Királyi fényibe
A’ kör.Jközépre leng Fülöp

lk£*ií> * O íT  j / O u L i  "j ~ '

Szép árva gyermeke.

Olly szivígéző termete,
Dús ében fürtjei,
Hó arcza, éjsötét szeme 
Tündöklő csillagi:

’S olly mondhatatlan kedvesen 
Tánczolt, hogy a’ to'még 
Rászegezett arczát csoda 
Bámulat lepte meg.

Oh j i r  közel — szól Heródéi- 
’S átfűzé derekát;
’S szerelmi csókok- áriba 
Füröszté ajakát :

Kérj tőlem afr! kérj mit akarsz? 
Szivem szép gyermeke,!

Kérd országom felét- ’s legott 
Tied leszen fele.l

Csend l ö n . . de mit! még kétkedői ? 
Esküm rá zálogul :
’S a^lánty sötét emlék egén 
Rettentő boszú gyűl.

Kitánczol___ime itt a’ perez
Mond- mit kérjek anyám? 
KeresztelöiJánas fejét 
Kérended csak csupán!

Vígan befut..........Azt akarom
Legitt nagy fejdelem,
Keresztelő János fejét 
Hozasd ide nekem.

Megborzad a’ király — szivét 
Mély bú marczangolá:
— Ne tedd király — szivében ■’
Jó lélek ezt sugá.

Mit!........hát egy izrael király
Megtörje esküjét,?
’S igy döntse — ennyi nép előtt 
Homályba nagy nevét ?

’S gőgös kevélyen dörgte el 
Legott parancs szavát,
’S szavára sircsönd váltja fel 
A’ rengő palotát; —

IV. A’ börtön és véresfö.
Pokol sötét ván. . . .  a’ baglyak 
Virrasztó serege 
Vérfagylálón huhol be a’
Király nász-termibe.

A’ lak hosszú sikátorán 
Ki megy magánosán ?
Baloldalán 'pallóshüvely. 
Jobbjában fáklya van.

A’ zord bakó az I . . .  pallosán 
Halál árnyéka leng ;
Feldörg az ajtó — ’s rá az éj- 
Lak menydörögve reng.

Büszhött a’ börtön, — odvai 
Csömör férgek laka 
Benne köpárnán nyúgoszik 
A’ puszták vándora :

Kelj föl örégl — szól a’ bakó 
Kelj föl csak szaporán,
Nézd, — pallosom élén vigyorg 
Feléd a’ zord halál ;
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Kimondta rád Heródes a’
A’ halál Ítéletet,
E' tálba kell rögtön neki 
Fölvinnem fejedet.

Fölkelt az ősz — ’s le te'rdre hull 
Hálaimát rebeg,
Szivében csöndes nyugalom,
Szemében köny remeg.

’S mintha a’ martyr-korona 
Ragyogna fényibe •—
Dicsőült arcczal mosolyog 
A’ pallos tükribe.

’S legott suhint a’ zord bakó,
A’ szent fö porba hull,
Rémes nyögés viszhangzik a’
Lak odvas boltirul.

’S míg csonka teste görcsösen 
Vonaglik a’ sötét 
Börtön ölén, el-fölviszi 
A’ zord bakó fejét.

Kívül a’ sírcsöndü terem 
Hosszú sikátorán 
Kétségbe esve átveszi 
A’ drága díjt a’ lyány.

Betántorog . . . . .  ’s mint tört hajós
A’ vészek éjjelén:
Remegve küzd a’ bűntudat 
Viharzó tengerén:

Meg van! . . . .  — sipít’Heródia —
Ugy-e’, hogy becsukám 
Szünetlen őrlő ajkidat 
Rósz próféta madár 1

De mint ördögi arcczal a’
Szent főt feltakará, —
Dijját a’ lány mély kínja közt 
Tovább nem birhatá,

Kihullt kezéből — ’s a’ terem 
Tükör padolatán 
Végig gurult, — vérfoltokat 
Hagyva szent nyomdokán.

Elsáppad a’ királyi nász ,
Elsáppad a’ királyi
’S a’ lány félhalva összerogy
Keble csatáinál.

’S ott nyög .......... halál harmat remeg
Lefonnyatt arczain;
Tajték habot hörögve túr 
Haldokló ajkain.
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Dúlt arczira az őrülés 
Bámész mosolyga ül, —
Míg nem vonagló kín között 
Végkép elszenderül. —

ísV. A’ büntetés.
Heródes — a’ kiért égett 
A’ lány már sírban van ,
’S a’ mért Heródia.............. a’ lak
Sötét — ’s vagyontalan.

Heródia bár bujdosik
Nem . . . nem talál — helyet, —
Féreg gyanánt dulong szivén 
A’ lelkiesmeret.

Heródes elveszté a’ nép 
Szerelmét, ’s remete 
Magányban ólom lábakon 
Mász kínos élete.

’S míg ők a’ rágó bűntudat 
Viharzó tengerén 
Kiizdnek, — hol annyi kín után 
Meghalni sincs remény 1

Jánosnak a’ sír bék- öle 
Nyugosztja szent porát,
’S ott fönt halála díjjaul —
Nyert martyr koronát. —

Na g y  S á n d  or 
bőnyi év. ref. népiskola 

tanító.

VEGYES KÖZLEMÉNY.

Polgár M-püspök úr körlevele.

Kecskemét november 6-kán 1848.

K e d v e s  s z o l g a t á r s a i r a !

Épen ez órában vettem az országos honvé
delmi bizottmánynak sürgönnyel küldött levelét, 
mellyben felszólittatom arra, hogy miután Bécs 
be van véve, és a’ diadal az absolutismust olly 

! vakmerővé teheti, hogy hazánkat is megtámad- 
j ja, ’s talán Budapest ellen jövend, ’s ha sikerül 
merénye, elvesz a’ szabadság, elvesz a’ nemzet 
is, tennék meg én is kötelességem szerint min
dent, a’ mi hazánk megmentésére szolgálhat, en
nél fogva rendkívüli sebességgel hagynám meg 

jmegyémbeli lelkész uraknak, hogy szószékből 
’ buzdítsák híveiket a’ haza és szabadság védel-
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mére, szóljanak apostoli ihlettel és hévvel, ’s 
menjenek maguk is jó példával a’ nép előtt, 
ha Illy nyomasztó körülményei közt imádott 

zánknak felhívom tisztelt szolgatársaimat, 
tegyenek meg mindent, a’ mit csak tehetnek édes 
hazánk megmentésére, mind szószékből,|mind ma
gános társalgás közben igyekezzenek a’ népet 
fölvilágosítani, lelkesíteni. Ha Rajasics és alá
rendelt papjai olly nagy erőt fejthettek ki á’ 
bűnnek utján, mennél többet tehetnek hazafi ér
zelmű lelkészeink a’ jog és erény utján? Itt a’ 
haza, törvény és szabadság védelméről van szó, 
ezt a’ templom szent boltozatai alatt nem csak 
lehet, de kell is hirdetni. Különösen most a’ Bu
dapest felé vivő útvonal vidékén van lelkes népre 
szükség, inelly meg gátolja, hogy Austriából be 
ne törjön- és ha betör is , elő ne haladhasson 
pusztító táborával a’ népszabadságot leigázni 
törekvő Windischgrátz! Az e’ tájon lakó lelké
szeinktől vár tehát most édes hazánk különös és 
erőteljes munkásságot.

erő, egyetértés, áldozat lesznek képesek meg
menteni. A’ harangozás is csak úgy szép, ha 
összehangzanak a’ harangok, mint például a’ pesti 
református toronyban, hol Pesten a’ legszebb 
harangozás történik. A’ vésznapokban a’ nemzet 
élete és működése, igyekezete, áldozatai is csak 
akkor szépek, ha összehangzanak. Tegye tehát 
léire kiki privát érdekét, erről majd vetekedjünk 
ha a’ haza megmentve lesz, ’s győzzön akkor a’ 
mi jobb. De most egy gondolat, egy czél, egy 
szent érzelem legyen mindnyájunkban, az ellen
ségek legyőzése, ’s szent ügyünk kivívandó di
adala. Ennek eszköze pedig az, hogy a’ kormány 
iránt legyen bizalom, magunk között egyetértés, 
és azon egyetemes hit, hogy Isten el nem hagy, 
ha mi is megtesszük önmagunkért a’ mit csak 
tennünk lehet. S z é k á c s  J.

Isten önökkel 
hazánkat, kívánja 

Önöknek

— Isten ótalmazza imádott

szerető szolgatársuk 
P o l g á r  Mi h á l y ,  

püspök.

H a r a n g  é s  á g y ú

Pest városa közgyűlése azt hátározá, hogy min
den toronyból sétáljon alá egy harang és öntes
sék ágyúvá. Az illető egyházak megfognak 
ugyan kérdetni, de természetes hogy beleegyez
nek, mert hiszen harangok nélkül is imádhatjuk 
az Istent, de ágyuk nélkül nehezebben mentendjük 
meg e’ hazát. Ezt nem azért írjuk e’ lapokba, hogy 
puszta tudomásul szolgáljanak; hanem hogy minél 
több utánzókra találjanak. A’ dömsödiek már be
hozták egy nagy harangjukat, a’ vácziak most sze^ 
dik le, a’ szarvasiaké már utón van ’s bizton re
méljük, hogy nem sokára azt fogja hirdetni a’ 
kormány, elég elég! De ennek reménye ne csök
kentse buzgóságunkat. A’ tél beállott, az utakat 
keményekké tette, vajha sebesen döczögnének be 
minden felöl rajtok, a’ fővárosba a’ harangok, 
hogy ismét kiindulhassanak mint ágyuk számos 
elleneink ellen. De ki pótolja aztán othon a’ 
nagy harangot. A’ szószéken a’ pap, a’ helység 
házán a’ biró, az iskolában az oktató, a’ család
ban az apa érez szava, melly valamint a’ harang 
indítsa buzgóságra Isten és haza iránt a’ híve
ket, hogy legyen minél egyetemesebb a’ meg
győződés, miként a’ veszélyben forgó hazát, en
nek függetlenségét és szabadságát, ’s a’ martius- 
ban kivivőit jogokat, csak egyetemes összesitett

Halálozás. A’ tolnai egyházmegyében, 
báttai ref. lelkész Árvay Józef úr ,  folyó év no- 
vomb. 20-kára virradólag, epemirigyben, 24 
óráig tartott kínjai után, a’ sirontúli világba 
szenderedett át, papi hivatalának 30-ik, életének 
pedig 70-ik évében. — Szónoklottak felette a’ 
templomban alsószéki lelkész Helle János úr 
Luk. 2-ikrész. 29—32, versekből; röviden elő
adván, hogy Istennek egy öreg szolgája miilyen 
készen várja halálát. — 2-ik szónok öcsényi 
lelkész Szalacsy János úr Zsolt. X. 14 versé
ből az özvegyeknek és árváknak vigasztalásuk
ról. — A’ sírnál t. Török József úr földi részét a’ 
földnek megadatta, égi részének pedig a’ halá
lom diadalát beszédében megmutatta; a’ báttai 
ref. egyház, mellyben kezdette és végzetté pa
pi hivatalát, élve végnapjáig buzgó, papját. — 
Özvegyen maradott neje hű férjét, hét gyerme
kei — egy fia, hat leányai, — vejei jó atyjokat, 
baráti pedig egy hű barátjokat vesztették el. — 
Béke őrködjék hamvai felett.

K ö s z ö n e t .

Droppa Dániel sajó-keszü, Osváth Pál tor- 
nallyai, Szabó István runyai papszomszédaim
nak, táborban-létem alatt, egyházam körül vég
hezvitt szíves fáradozásaikért őszinte köszönetét 
mondok. Bejében december 15-én 1848.

Tompa .

A ' szabadságnak Bécsben elesett vértanúi 
emlékezete o’ pesti évangy. templomban meg
illetik f. é. dec. 24-kén. d. e. 11. órakor

Szerkesztő kiadó: Székács József és Tőrök Pál. Nyomatott Landerer és Ileckenastnál.


