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A husvét és ünnepköre.

Legrégibb és egyszersmind a legmagasztosabb 
ünnepére: a husvétre készül most a keresztyénség. 
Azért mondjuk a legrégibbnek, mert a kér. egyház 
eleitől fogva ünnepelte azt egyik oszlopapostolával, 
Jánossal együtt, s legmagasztosabb azért, mert ez 
vezet be a keresztyénség velejébe, igaz lényegébe: 
a megváltásnak nagy titkába, a melyet áldott meg
váltónk, Jézus Krisztus szerzett nekünk az ő szen
vedése, halála, feltámadása és mennybemenetele által. 
E jelentőségénél fogva mondják az egyházi atyák a 
húsvétot a « legjelesebb ünnepnek, az ünnepek ünne
pének és ünnepek királyának*. Innen magyarázható 
azután az a körülmény is, hogy ez ünnep sok ideig 
a polgári év kezdetének vétetett s hogy az angol 
egyház még ma is egyházi évét vele kezdi.

Magyarázatát találja ezekben az az előszeretet is, 
a melylyel az Úrnak e napja iránt a régi keresz
tyének viseltettek. Természetes és a dolog lényegéből 
folyó az is, hogy valamint későbben az Atya-Isten 
ünnepét: a karácsonyt az advent előkészületi ideje 
előzte meg, úgy a Fiú-Isten ez ünnepét is hozzá 
méltó előkészületi időszak előzze meg, a mely azután 
a különféle keresztyén felekezeteknél hosszabb-rövi- 
debb tartamú volt.

Ez ünnepkör, a mint ismeretes, vízkeresztkor 
kezdődik s Krisztus mennybemenetelének napjáig, 
vagyis áldozócsütörtökig tart.

Meglehetős hosszú idő készíti elő ezt az ünnepet,

a mely időt mindnyájan a farsang és böjt neve alatt 
ismerjük. A *farsang» elnevezés német eredetű, szo
kásai pedig pogány eredetűek. Bacchus, pogány bor
isten tiszteletére tartott ünnepélyekben bírják alap
jukat. Legnagyobb fénynyel és pompával szokták 
volt azokat megtartani s tartják ma is a farsang
nak (carneválnak) utolsó napját Rómában, tekintet
tel arra, hogy e napon — mely mindig keddre 
esik — hagyatja el a római egyház híveivel a hús
evést s kezdetét veszi másnap, hamvazó szerdán a 
böjt.

A böjt szokásának igazolására a neki hódoló 
egyházak rendesen a Szentírásra szoktak hivatkozni. 
Ép azért helyén valónak tartjuk e helyütt Isten igéje 
alapján a böjt keletkezésének, jelentőségének és jogo
sultságának kérdését is röviden tisztázni. Álláspont
juk támogatása czéljából az érdekelt, felekezetek, a 
Szentírásra hivatkozva, Mózes, Illés és Krisztus urunk 
példáját állítják oda érv gyanánt. Ezekre nézve a 
következőket jegyezzük meg.

Az ó-szövetségben a böjt nem érdemszerző cse
lekedet, hanem csak az ember megalázkodásának 
jele, ép úgy mint a sírás s a ruháknak megszagga- 
tása. (Jóéi 2, 12— 13; Zak. 7, 3 )  Ilyen értelem
ben része volt az a zsidók «engesztelési ünnepe* 
szertartásainak s voltak esetek és alkalmak, a mikor 
egyesek, sőt egész hadseregek és az egész nép is 
alávetette magát ez önmegtartóztatásnak. Feltűnő 
azonban az, hogy míg maga Mózes a törvényadás 
után 40 napig bőjtölt, addig törvényében —  az emlí
tett ünnepen kívül —  a böjt kötelező voltáról szó
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sincs. Párhuzamos ezzel Krisztus urunknak példája, 
a ki híveit szintén nem akarta «a szolgaság ezen igá
jába hajtani.*

Másképen vélekedett azonban a böjtről a fogság 
utáni zsidóság. A próféták ostorozták ugyan a külső 
böjtöt, de ennél már gyakori böjt és érdemszerző 
erőt tulajdonítottak neki. E felfogás különösen a 
farizeusoknál fejlődött ki. Ezek és híveik nem elé
gedtek meg a hetenkénti kétszeri böjttel (Luk. 18, 
12.) t. i. hétfői és csütörtöki napon valóval — (első 
napon Mózes felment s utóbbin lejött a Sinai hegy
ről) —  hanem pártokra szakadtak és egy, vagy 
több böjti nap behozatalával simították el maguk 
közt a felmerült ellentéteket. S a zsidók vallási fő
könyve: a ‘ Talmud* egész halmaz szabályt sorol 
fel erre nézve, a melyek közül sok átment később 
a kér. egyházba is.

A zsidóknál a bánat jele is volt a böjt s elő
készítésül is szolgált fontos vallási cselekedetekre. 
(Máté 4, 2 )  A kér. egyházban a böjt vagy minden 
eledeltől, vagy csak azok egy részétől való tartóz
kodásban áll. A középkorban roppant nagy értéket 
tulajdonítottak neki s különösen a szerzetesek azon 
felfogást ápolták, hogy általa az ember Istennek 
különös kegyelmét szerezheti meg. Tartamát ille
tőleg is különféle felfogással találkozunk. Eleinte 40 
óráig tartott, mert Krisztus Urunk 40 óráig volt a 
koporsóban, később három hétig, mert Krisztus har
madnap támadt fel. Volt idő, a mikor 36 napig tar
tott, mert ezen idő az évnek egy tizedrésze. Leg
nevezetesebb azonban nyugaton a 40 napi s keleten 
a hét heti böjt. Előképül szolgált ennek Mózes és 
Krisztus példája.

Honnan van azonban a két egyháznak e dologra 
vonatkozó ezen eltérő szokása? Tudnivaló, hogy a 
keleti keresztyéneknél a vasárnap, mint a feltáma
dás napja, a csütörtök, mint az úrvacsora szerezte- 
tésének napja és a szombat, mint az ó-szövetség 
ünnepe nem tekintetett böjti napnak. A hét hétből 
tehát elesik háromszor hét nap, vagyis 21 nap. E 
hiányt pótlandók a böjtöt a húsvét előtti hetvene
dik nappal kezdték. Innen van azután a hetvened, 
hatvanad . . . vasárnapok elnevezése, melyek a nyu- 
goti egyházban még a farsang idejére esnek.

A nyugoti egyházban a hat hétből, 42 napból 
csak hat vasárnap esik el s hogy meglegven a tel
jes 40 böjti nap, visszanyúltak a húsvét előtt való 
40-ik nap előtti úgynevezett ‘ húshagyó keddig*, s 
az utána való «hamvazó szerdával* kezdték a böjtöt.

E napon hintették be régente a keresztyéneket 
azzal a hamuval, a mely a múlt évről maradt hús
véti pálmákból és olajfaágakból lett. A bűnösök 
zsákvászonba öltözve jöttek a templomba, (Jer. 48, 
37.) és térden állva hallgatták a bűnbánati zsoltá
rokat. A pap kiszabta rájuk a büntetést s e sza
vakkal bocsátotta el őket: ‘ valamint Adám bűnei 
miatt kiüzetett a paradicsomból, azonképen zár ki 
téged is bűneid miatt az egyház*. E bűnösöket az
után csak nagycsütörtökön fogadták ismét vissza az 
egyházba. A római egyházban enyhült e szigor s 
szokásba jött a mai hamvazás, mikor a pap olajjal 
és hamuval érinti híveinek homlokát s ezt mondja: 
‘ Emlékezzél meg róla, hogy por és hamu vagy*.

A farizeusok böjtje mintájára a kér. egyházban 
is különféle böjt lett behozva, természetesen kér. 
értelmezéssel. Ilyen például a szerdai és pénteki böjt, 
Krisztus elárultatása és megfeszíttetése emlékére. Ilyen 
az úgynevezett «kántorbőjt» (1023 óta) mindig a 
hamvazó szerda utáni szerdán, pünköst, kereszt fel- 
magasztaltatás és Lucza napja utáni szerdákon. A 
húsételtől való önmegtartóztatás az előírt szabályok 
szerint a hetedik évvel kezdődik, a teljes böjt a 
21-ik évvel kötelező. Felmentés alóla betegség s más 
ilynemű okoknál fogva szerezhető és egyszersmind 
érette más jóságos cselekedetek által eleget is lehet 
tenni az Isten előtt.

Protestáns egyházunk a Szentírással egyetértve 
nem ismeri el a böjt kötelező erejét, s elveti azt a 
balhiedelmet, mintha az által az ember Isten előtt 
érdemet szerezne. Elvetjük pedig ezt azért, mert az 
ellenkezik a hitről, Krisztus érdeméről szóló tannal 
és Isten parancsolatával (Máté 15, 11.); s mert —  
a mint a Szentírás mondja —  «nem a mi a szájon 
bemegyen, hanem a mi kijő onnan, az fertőzted 
meg az embert.* Luther csak a külső gyakorlat és 
testi fegyelmezés szempontjából tulajdonit neki némi 
jelentőséget. A köztudatban a böjt minálunk csak 
annyiban nyer kifejezést, hogy a húsvét előtti 40 
napon belül az oltárt, szószéket fekete posztóval 
bevonni, házasságot csendben megkötni stb. a Krisztus 
szenvedése iránti gyászból s kegyeletből szokásos. 
Meg kell azonban még említenünk a protestáns vidé
keken is szokásos böjti eledelt, t. i. a böjti pereczet, 
a melynek fonása, a mint tudjuk, a közepén keresz
tet képez és a fánkot, a melyek ma már elvesztet
ték jelentésüket, a régi időben azonban jelképes jelen
tőséggel bírtak. A perecz Krisztus töviskoszorújára 
s keresztjére akar emlékeztetni s a ma ‘ farsangi*, 
de eredetileg «bőjti» fánk arra a spongyára, mely
ben Krisztus urunknak az eczetet nyújtották.

A böjti vasárnapok neveiket az e napi szokásos 
Szentleczkék kezdő szavaitól nyerték. így például az 
Invocavit (Segítségül hívott) vasárnapja, Zsolt. 91, 
15; Seminiscere (Emlékezzél meg) vasárnap, Zsolt. 
25, 6 ;  Oculi (Szemeim) vasárnap Zsolt. 25, 15. ver
sétől. Ezen vasárnaptól fogva a kel. egyházban kis 
keresztet hordanak magukkal a keresztyének az Ür 
szenvedése emlékére. Laetare (Örvendezzetek) vasár
nap, az Ezsaiás 66, 10. verséből. E vasárnapot 
‘ kenyérvasárnapnak* is mondják, mert az egyik 
szent leczke az 5000-nek megelégítéséről szól. ‘ Fe
kete vasárnap* nevet is visel, mert e naptól fogva 
a templomokban az oltárt, szószéket fekete posztó
val szokás bevonni. «Rózsa vasárnapnak* is neve
zik a római katholikusok, mivel e napon szenteli 
meg a római pápa az u. n. aranyrózsát, melyet 
aztán kegyes istenfélő fejedelmeknek ajándékba szokott 
küldeni. Bölcs Frigyesnek is küldött ilyet 1519-ben 
Miltitz Károly által; könnyű kitalálni, mi okból. A 
Judica (ítélj meg) vasárnap, nevét szintén az e 
napra rendelt szent leczkétől, a 43. Zsoltár 1. versé
től nyerte.

A böjti időszaknak utolsó vasárnapja a virág
vasárnap —  latinosán pálmavasárnap, —  Krisztus 
urunknak Jeruzsálembe való utolsó bevonulása em
lékére (Máté ev. 21. v.), mikor a nép ágakat hintett
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útjára. Vele veszi kezdetét, a nagyhét, a mely nevét, 
s «nagy» jelzőjét a benne történt nagy eseményektől 
kapta. A nagy hétről már a tavalyi húsvéti szám
ban szólottunk, itt tehát röviden csak a következő
ket hozzuk fel:

Virágvasárnapja a gör. kel. egyházban a IV. szá
zadban, a rómaiban a VI. században ismeretes. Nagy 
Károly óta általános kér. ünnep; régente a nép 
az e napi egyházi körmenetek alkalmával pálma
ágat hordott kezében. Manapság a római egyház
ban szokásos e napon a barka szentelés, vagy szen
telt vízzel való leöntés. E behintés azután —  a néphit 
szerint — csodás erőt kölcsönöz ez ágacskáknak, 
hogy t. i. azok seprű-alakba kötve a legjobb szer 
a megigézés ellen; szobákban istállókban, magtárak
ban, szántóföldeken elszórva pedig hasznos óvszer 
a féreg, egér, tűzvész, égiháború és jégkár ellen. 
Sok ilyen pogányos balhiedelem fűződik a nagyhét 
napjaihoz is, melyek a keresztyén társadalomhoz tel
jesen méltatlanok. Ezeknek felsorolását most mellőz
zük. A nagyhét csütörtökjét zöldcsütörtöknek szokás 
nevezni. Ezen elnevezést a 23. Zsoltár 2-ik és Luk. 
23. r. 31. versére szokás visszavezetni. A keleti 
egyházban 397 óta ünnepelik, a nyugoti egyházban 
csak II. Leó pápa emelte ünnepnappá, az úrvacsora 
szereztetésének emlékére. A régi kér. egyházban e 
napon fogadták vissza a megtérő bűnösöket. A római 
egyházban e napon hallgatnak el a harangok s lép 
helyükbe a fadeszkán való kerepelés. Szokásban van 
még ez ünnepen a lábmosás is, a mely szerint t. i. 
a pápa s katholikus fejedelmek, Krisztusnak tanít
ványán végzett lábmosásához hasonlóan, 12 szegény
nek a lábát mossák s azokat megajándékozzák. De 
szokásban volt Rómában ez ünnepen a «Coena do- 
mini» czímü bullának felolvasása is, a mely —  elég 
hűtlenül a Krisztusi szeretettanhoz! —  telve van 
átkozódásokkal a más vallásűak iránt.

Nálunk, protestánsoknál a nagycsütörtök az úr
vacsora szereztetésének emléknapja. Sok helyütt 
azért az ifjúság e napon járul először az úrasztalá
hoz s szokás némely helyen az is, hogy az úrvacso
rát a történeti hűség kedvéért este ünnepük.

Nagypéntek, Krisztus halálának napja, már a 
IV. században ismeretes. Az első keresztyének e 
napon ülték meg az úrvacsora szereztetésének ünne
pét. A római egyházban a legnagyobb csendben 
ünnepük s ezért «csendes péntek* nek is mondják. 
E napon térden állva szoktak imádkozni a pogá- 
nyokért és az eretnekekért; csak a zsidókért mon
dott imánál marad el a térdelés, azért, mert ezek 
e napon gúnyolódva hajtottak térdet az Úr előtt. 
Nekünk, evangélikusoknak a nagypéntek nagy ünne
pünk, melyet evangyéliomi egyszerűséggel szent
beszéddel és úrvacsora kiosztással s a passió fel
olvasásával szoktunk ünnepelni. A szomorúság és 
gyász napja lévén, azért némely helyeken a délutáni 
istentisztelet végeztével Krisztus Urunk kínszenvedé
sének s temetésének emlékére a harangokat is szo
kás meghúzni. —  Az angol egyházban ellenben e 
nap az öröm napja, mert úgy tartják, hogy Krisztus 
Urunk h a lá la ,  az ember é le t e .  Szokásban van
nak ott azért a társas kirándulások. —  A ref. egy
ház eleinte nem is ünnepelte a nagypénteket. Genf-

ben 1820. óta, Glárusban csak 1868. óta megy 
ünnepszámba e nap.

Nagyszombat nálunk evangélikusoknál nem ünnep. 
Annál inkább tartja a római egyház. E napon van 
nála az Űr feltámadása, a mit fényes szertartások
kal s körjárattal állít a hívek szemei elé.

A husvét ünnepe a zsidó nép történetében birja 
alapját. A zsidók is ünnepelték a húsvétot s —  
a mint ismeretes —  ép ezen ünnep alkalmával 
feszítették meg Jézust is. Ez ünnepük az Egyiptom
ból való kivonulásukra vonatkozik, a melyre enge
délyt adott Farao azon csapás után, a mikor az 
angyal általment Egyiptom földjén és minden pogány 
házban megölte az elsőszülöttet, Izrael házait pedig 
megkímélte, mivel ők bárányvérrel jelölték meg 
házaik felső küszöbét és két mellékfáját, a bárányt 
pedig megették kovásztalan kenyérrel. A húsvéti 
bárány ételének szokása Jézus idejében is fennállott 
s maga az Or is hódolt e szokásnak. (Máté 26. 17.) 
Nemzeti és vallási hálaünnep volt e nap Izrael 
népénél, a melyen a rabszolgaságból való kiszaba
dulásért és a népnek az ígéret földére való beme
neteléért adtak hálát a Jehovának. Értelme könnyen 
átvitetett Krisztus szenvedésére, halálára s feltáma
dására. Izrael népe földi, testi szolgaságból szabadult 
meg; Krisztus halála, feltámadása által pedig lelki 
szolgaságból szabadult ki az emberiség; Izrael népe 
földi szabadságot nyert, Krisztus hívei mennyei sza
badságot, az istenfiúság szabadságát nyerték. A hús
véti bárány előképe lett Krisztus áldozatának.

Eleinte egybeesett a zsidók és a keresztyének 
ez ünnepe, különösen a kisázsiai zsidókeresztyének
nél, a kik az ó-testamentom rendelete szerint nisán 
hó 14-én ették a húsvéti bárányt. A keleti keresz
tyének nisán 14-én ünnepelték eleinte Krisztus halá
lának emlékünnepét s 16-án a feltámadás emlék
napját. Más szokás fejlődött ki azonban nyugaton. 
A pogányokból lett keresztyének látták, hogy a 
zsidók husvétja a hónap bizonyos napjához, nisán 
14-éhez van kötve s eshetik a hétnek bármelyik 
napjára. A keresztyének husvétja pedig vasárnapra 
kell hogy essék, mert hiszen az Úr e napon táma
dott fel a halálból. A keletiek azután rendesen úgy 
segítettek a dolgon, hogy ha nisan 14-e nem esett 
péntekre, akkor Krisztus halála emléknapját a követ
kező pénteken ünnepelték s a rá következő vasár
napon az Úr feltámadásának emlékét. Jó ideig bé
kességben állott fenn e két szokás egymás mellett, 
mikor azonban 160-ban Kr. u. Rómába jött Polykárp 
smyrnai püspök, szóba kerültek ez eltérő szokások. 
Anicetus, akkori római püspök a hagyományra hivat
kozva védelmezte a nyugatiak álláspontját, Polykárp 
meg a maga igazolására János apostolra hivatkozott, 
a kivel együtt nisán 14-én, illetve 16-án ünnepelte 
a húsvétot. Egyelőre nem került még szakadásra a 
dolog, 196-ban azonban kitört a vita e kérdés körül 
Polykrates efézusi és Viktor római püspökök között, 
a melynek csak a niceai zsinat (325-ben) vetett 
véget, azt határozván, hogy a husvét mindig a tavaszi 
éjnapegyenlőség, azaz márcz. 21-ike után beálló 
holdtöltére következő első vasárnapra essék. S így 
áll a dolog ma is. Ebből kifolyólag tehát a húsvéti 
ünnepnek nincs állandó napja, hanem mozgó ünnep.

*
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a mely márczius 22-től április 25. közt levő vasár
napokra eshetik. Tőle függnek azután a vizkereszt 
utáni vasárnapok s a husvét utáni ünnepek.

A húsvéti ünnep tartamául a konstanezi zsinat 
(1094-ben) 3 napot állapított meg. Ma kettő van. 
S a mint a böjti időszak a gyász és bánat idő
szaka volt, úgy ez az ünnep és az utána következő 
napok, egész áldozó-csütörtökig, az öröm napjai a 
keresztyénekre nézve. Ez öröm a régi egyházban 
—  s ma is még a görög-keletiben —  külsőleg is 
kifejezést nyert, a mennyiben e napon testvércsók 
között így köszöntötték egymást a hívek: «Az Úr 
feltámadott!* —  «Valóban feltámadott!* volt rá a 
felelet. E napon különösen gyakorolták a szeretet 
műveit. Szokásban volt e napon a gonosztevők
nek megkegyelmezni, a foglyokat szabadon bocsá
tani. Ez utolsó szokás a rómaiak szokása volt, a 
kik ezzel mintegy kedveskedni akartakba Jeruzsálem
ben összegyűlt ünneplő sokaságnak. így bocsátotta 
szabadon Pontius Pilátus Barabást.

A középkori papság e napon arra törekedett, 
hogy húsvéti mesék által minél jobban megnevettesse 
híveit. Hogy milyen meséket gondoltak ki s mondtak 
el híveik előtt, arra nézve példának a következőket 
hozzuk fe l: két ördög a pokol előcsarnokában hosszú 
orrával elzárta az utat, hogy a Jézus feltámadása 
felett örvendező lelkek ki ne jöhessenek; mikor 
azonban Jézus a pokol kapuit sarkaiból kivetette, 
letörte hosszú ormányaikat; s lett ordítás, sirás- 
rivás. S lett nevetés a templomban! Elég helytele
nül. Szokásba jött e mellett Krisztus kínszenvedései
nek élő személyek által való előadása s szemléltetése 
is, a mihez szintén sok, a kér. valláshoz s e napok 
méltóságához méltatlan illetlenség fűződött, a miért 
a reformátorok azt eltörölni igyekeztek.

Szokásos a római egyházban az étel-, sonka- s 
kalácsszentelés. Az egyház, a mely húshagyó ked
den híveitől mintegy elvette a húst, most husvétkor 
ismét visszaadja nekik, «véteti» velük, azaz meg
engedi annak élvezetét. Lehet, hogy e szokás a régi 
pogány közösétkezési szokásban bírja alapját, de 
lehet az is, hogy a kér. szeretetlakomáknak értelmét 
vesztett maradványa.

Ugyanily eredetű a húsvéti tojások eredete is. 
A húsvéti tojás a feltámadás jelképe akar lenni. 
A mint ugyanis a holt tojásból élet származik, úgy 
a holt testből is az kél életre. Piros színük, a köz
felfogás szerint, Krisztus vérére való emlékeztetés. 
Hogy épen e napon, vagy nagypénteken adják a 
gyermekeknek a tojásokat, az egy régi keresztyén 
szokásban bírja alapját. A régi egyházban ugyanis 
Ágoston püspök egy beszédjében arra inti a kereszt- 
szülőket, hogy husvétkor —  mikor is régente a gyer
mekek keresztelése volt szokásos —  látogassák 
meg azokat s intsék és buzdítsák őket a kér. hitben 
való tökéletesedésre. Ezen szokás változott oda az 
idők folyamán, hogy most a gyermekek látogatják meg 
a keresztszülőket e napokon, persze, hogy a szokásos 
ajándékot, a tojást, mézecskalácsot stb. megkapják.

Husvét hétfője az emmausi tanítványoknak 
való megjelenés emléknapja. Sok helyütt e napon 
mulatságokat és a szabadba való társas kirándulá
sokat szokás rendezni. Régente husvét hétfőjén ke

resztelték meg azokat, a kik keresztyénekké akartak 
lenni. Valószínűleg e szokás maradványa a húsvéti 
öntözés.

A husvét utáni napok áldozó csütörtökig, szin
tén az öröm napjai. Á vasárnapok, a husvét előtti 
böjti vasárnapokhoz hasonlóan, a szent leczke kezdő 
szavairól vették latin nevüket. Az első vasárnap a 
« Quasi modo geniti infantes» —  (Mint most született 
gyermekek) —  nevét I. Pét. 2, 2. versétől nyerte.
«Fehér vasárnap »-nak is szokás nevezni, mivel azok, 
a kik husvétkor megkereszteltettek, e napon fehér 
ruhában jelentek meg az isteni tiszteleten. «Kis hús- 
vétnek* is mondják, mert régente egész eddig tar
tottak a húsvéti ünnepek. Misericordias (Az Úr 
kegyelmességeit) vasárnap, a 89. Zsoltár 2-ik ver
sétől, —  a Jubilate (Örvendezzetek) vasárnap a 
66. Zsoltár 1. v., — Cantate (Énekeljetek) vasárnap 
a 98. Zsoltár 1. v. —  Rogate (Kérjetek) vasárnap 
Máté 7, 7. versétől vette nevét. Keleten, ez volt az 
aratási hálaünnep. Erre utal a «kenyér vasárnap* 
elnevezése is. A római egyházban a keresztjáró hét 
kezdődik e vasárnappal. A hét három első napján 
felkeresik a hívek a határban levő kereszteket és 
ott imádkoznak esőért, jó  időjárásért és jó  termésért. 
Mi evangélikus keresztyének a vasárnapi közimában 
könyörgünk Istenhez ezen áldásokért.

Negyven napra, husvét után az áldozó-csü- 
törtök esik, a mely már a IV-ik században ismere
tes és nagy pompával ünnepeltetett Krisztus Urunk 
mennybemenetelének emlékére. Az első keresztyé
neknél e nap még nem ment ünnepszámba, de a 
harmadik század végén egyes egyházi atyáknál már 
akadunk olyan beszédekre, a melyek e napra szólot
ták. A római egyházban e napon tartott istentisz
teletnél az evangyélium felolvasása után, a feltámadás 
emlékére gyújtott húsvéti gyertyát kioltják, mivel e 
napon Krisztus, a feltámadott, a földtől már búcsút 
vett s az égbe szállt. Az oltárokat virággal, képek
kel és ereklyékkel díszítik fel s a misét szolgáltató 
lelkész és segédlete fehér miseruhát visel. E napon 
szokta a római pápa a szokásos három nagy pápai 
áldás egyikét mondani. A középkorban e napon, 
hasonlóan a husvéthez, mindenféle bohózatokat ad
tak elő a templomokban. így pl. egy fából faragott 
krisztusszobrot húztak fel egy kék ponyvából rög
tönzött ég felé; ezt azonban egy szörnyeteg, a ki 
az ördögöt ábrázolta, támadta meg s húzta lefelé; 
ezt azután meggyújtották s ez a dolog akarta ábrá
zolni az Üdvözítőnek a sátán felett való győzelmét. 
A reformáczióval terjedő műveltség azonban az ilyen 
bolondságokat lassanként kiküszöbölte a templomok
ból. Nálunk szokásos e napon a konfirmáczió, s 
innen ered e nap «áldozó* előneve is, mivel a gyer
mekek e napon szoktak először az Űr asztalához 
járulni, vagyis —  a hogy a magyar mondja — 
áldozni.

A húsvéti ünnepkör utolsó vasárnapja az Exaudi 
(Hallgasd meg) vasárnap, a mely latin nevét a 27. 
Zsoltár 7. versének kezdő szavától vette. Egy hétre 
rá megkezdődik a harmadik nagy ünnepkör: a pün
kösdi, melynek rövid történetét s jelentőségét majd 
később fogjuk vázolni. Klaár Fülöp.
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Júdás.
(128. lapon lévő képünkhöz.)

S mikor a sírok nyílni kezdtek 
S a nap világa megtörött 
És meghasadt a templom-függöny 
Az ősi szent falak között:
S fájó sebekkel által ütve 
A harmadik kereszt felett 
A nagy haldokló elsóhajtá:
Hogy: ‘ Minden elvégeztetett!*
A Golgothának oldalában,
A temetetlen csontokon,
Melyekre bús éjféli árnyat 
A nap törött világa von,
A melyek üreges szemekkel 
Megátkozták az árulót:
Üldözve lelke kígyójától,
Bolyg Júdás, az Iskarióth.

S bár térde roskad, szive reszket,
Nincs nyugodalma fönt, se lent;
Fülében itt is, ott is egyre 
A harmincz pénz ezüstje cseng.
S már tízszer, százszor megkerülte 
Az éjsötét vesztőhelyet,
Meg visszatér a bűvös körbe,
Kerülni a kereszteket.
S míg lázas ajkán múlhatatlan 
A Messiásnak csókja ég,
Kezébe görcsösen szorítja 
Az árulás bérösszegét.
Óh hogyha e hitvány ezüsttel,
—  Mely lelkét összeégeti — 
Megválthatná őt a kereszttől: 
ön  életét adná neki!
Ha megvehetné szívnyugalmát,
Elveszett üdve édenét,
Óh, ha begyógyíthatná vele 
A vasszögek véres helyét! . . .

S mindig sötétebb lesz körötte! 
Meg-megrendül a néma föld,
Mint hogyha szíve meghasadna 
S a nappal éjfélarczot ölt.
S a mint bolyong a mély sötétben 
Meg-megbotolva, . . .  czéltalan,
Leroskad a hegy szirtes ormán,
Nem tudva hol jár, merre van ?
És föltekint a szörnyű égre,
Mely mint az átok oly setét 
S egy vércsepp hull forró fejére, 
Fölrázva lelke éjjelét . . .
S kelettől nyugatig czikkázón 
Villám repül az égen át,
S hogy föltekint —  irgalmas Isten! —  
Sápadt ajakkal fölkiált . . .
Fölötte áll a nagy keresztfa,
S a kit elárult —  rajta függ,
S reá hull átvert oldalából 
A vér . . .  itt . . .  ott . . .  és mindenütt! 
És elrohan, mint üldözött vad 
A csontokon, a köveken,

Fut mint az őrült, de fejére 
A vércsepp hullik szüntelen.
A Golgothának meredekjén 
Villámos éjben, egyedül,
Fut, de mitől fut, el nem hagyja,
A szörnyű rém —  lelkében ü l!
S a mint rohan, meg nem nyugodva, 
őrült vakon, iránytalan,
Izzó fejét a szirtbe vágja —
Egy ‘ ja j!»  —  leroskad . . . s halva van.

A test pihen már . . . nem a lélek!
Az fut tovább az éj szárnyain . . .
Az irgalomnak kapujához 
Gyötörve űzi szörnyű kin.
«Bocsássatok be, az Atyához 
Kinek fiát elárulám!
Megölt fiának szent nevében 
Kegyelmet ad nékem talán.
Isten nem űzi el magától 
A gyilkost és az árulót!*
«Ki vagy te szörnyű bűn szülötte,
Felelj!* —  ‘ Júdás Iskarióth!*
A borzadály átfut az égen . . .
Menny megdördül. . . csillag lehull . . . 
Hozsánna néinul. . . csak az Isten 
Nagy átka zúg rá válaszul.
A síró lélek összegörnyed,
Borzadva elrepül tovább,
S eléri néma hollószárnyon 
A kárhozatnak kapuját,
• Bocsássatok be! bűnöm szörnyű,
Csak itt lelek rá büntetést,
A melynek Isten nagy kegyelme, 
Irgalmassága —  mind kevés;
Nincs bűn, csupán az enyém, nem szült 
A föld csak egy ily árulót!* . . .
‘ Felelj! örök tűz új lakója 
Ki vagy?* —  ‘ Júdás Iskarióth!*
— A láng megáll . . .  a «jaj» elhallgat . . 
A kín egy perczig nem sajog . . . 
Borzadva fútja át a poklot
«Judás Iskarióth vagyok!* . . .
S aztán fölzúg rá iszonyúbban 
A rémület, a szenvedés;
«E1! vissza innét Isten átka;
A kárhozat neked kevés!*
— S miként a vulkán szörnyű füstje,
A mely a lángon átvonul,
Megy üldözötten Júdás lelke,
Fönn és alant hazátlanul;
És visszatér megint a földre,
A mely reája érdemes,
A melynek szörnyű Golgotháján, 
Kereszthalált hal jó  s nemes.
Az Isten szörnyű átka rajta,
Száműzte őt, ég és pokol,
A mindenségben nincs hazája 
A földön kívül. . . nincs sehol!
S itt bolyg közöttünk rémes árnya,
Itt bolyg közöttünk nyugtalan,
Itt alkot újra Golgothákat,
A míg egy gondolatja va n ;
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Itten kisért, mint Isten átka,
Az égostromló föld felett,
Száműzve égből és pokolból 
Itten talált méltó helyet.
Óh, mert ez átkos, véres földön 
Még egyre áll a Golgotha,
S nemesnek, nagynak és dicsőnek 
Egy közös útja van oda:
Mert ostorozva és keresztre 
Lön verve minden Messiás . . .
Óh, mert éjféli szárnyra kelve 
Közöttünk bolyg a Júdás lelke:
Az örök átok s árulás!

Dr. Várady A.

Luther bevonulása Vormsba.
(129. oldalon levő képünkhöz.)

♦Hátha egetverő máglyatüzet 
raknak Vittenberg és Vorms kö
zött : hívtak, — megyek az Úr 
nevében és vallást teszek ott is 
Krisztusról!» Luther.

Az áprilisi 16— 18. napok örökké emlékezetesek 
ev. egyházunk történetében.

Mellékelt képünk ezek egyikéről, 1521. április 
16-áról ábrázol egy jelenetet.

Luther 1521-ben márczius 6-áról keltezve egy 
levelet kapott Vormsból, a melyben őt az ott össze
ült birodalmi gyűlés színe elé idézik, hogy «őt —  a 
mint a levél mondja —  tanáért s az általa eddig 
kiadott könyvekért vizsgálat alá vegyék*.

Nem tréfa volt az az akkori időben, a mit tőle 
kívántak. Borzasztó oda menni, a hol annyi az 
ellenség; nagyméltóságú urak, fejedelmek, a kiknek 
az egyszerű barátot megsemmisíteni csak annyi, 
mint éhes oroszlánnak elnyelni egy legyet!

S daczára annak, hogy Luther ezt tudta, mégis 
elment od a !

Április 2-án indult el otthonról, aggódó barátai 
köréből, a kik az elváláskor kezét, ruháját csókol
ták s könynyel öntözték. Utolsó útja ez életében, 
gondolták; és sírtak, zokogtak, mint végtisztességen 
szokás a kedves halott felett. Elfelejtették, hogy a 
földi hatalmasságoknál van még egy erősebb hatal
masság: az Isten, a ki őrködik övéi felett.

Luther felszáll a kocsira.'Többen akarták elkísérni. 
Elöl lovagolt a városi futár díszruhában, mellén a 
kétfejű sassal. Utána a kocsiban Luther s barátjai: 
Amsdorf Miklós, Justus Jónás, Svaven Péter, Petzen- 
steiner szerzetestársa és mások.

Oh milyen út volt a z ! Diadalútja egy fejedelemnek! 
A nép, ha valamely város felé közeledtek, eléjük 
ment messze mértföldekre s zúgtak a harangok, 
mikor a városba bevonultak, mint mikor az uralkodó 
jön. —  Az is volt ő, fejedelem, ki azért jött, hogy 
a nem «e világból való ország* Urának: a Krisz
tusnak alattvalókat hódítson «e világból!»

1521. április 16-án, egy keddi napon értek Vorms 
elé. Ellenei azt akarták, hogy csak titkon legyen 
szabad neki a városba lépnie. De az bizony nem 
úgy történt. A kelő nap sugarait nem lehet elzárni,

hogy ne szálljanak s ne melegítsenek ott, a hova 
jutottak! Mikor 10 órakor délelőtt a székesegyház 
tornyán az őr megfújta a trombitát, jelezve, hogy 
valami idegen kocsi közeledik a városhoz, a város 
apraja-nagyja ott hagyta dolgát és sietett a város 
kapujához, hogy lássa azt a férfiút, a kinek bátor
sága volt megrázni a pápa trónját. Úri nő és lovag, 
pap és mesterember, öreg és gyermek ott szorongott 
a nagy tömegben, hogy megláthassa azt a csoda
embert. Luther egy helyütt így írja le eme bevonu
lását: «Egy egyszerű nyílt szekéren utaztam be 
Vormsba. S kijöttek mind az emberek az utczára, 
hogy lássák dr. Márton barátot; s én azután Frigyes 
herczeg szállására szálltam s Frigyes herczeg nagyon 
aggódott a miatt, hogy én Vormsba jöttem*.

Két nappal történt azután a nagy esemény. 
Luther «vallást tett a Krisztusról*. Dicsőén, bátran; 
Krisztus igaz követéhez méltó módon! «Ha csak a 
Szentírás bizonyságával vagy világos észokokkal meg 
nem győznek, semmit sem fogok visszavonni/» Ez 
volt önérzetes szava a nagy gyűlés előtt. S ezzel, 
óh ezzel sok történt; egy jövendő új kor lett meg
nyitva s ki lettek mondva az igazi keresztyén egyház 
s társadalom s minden haladás alapföltételét képező 
nagy elvek.

Egy nagy angol tudós (Carlyle) Luther vormsi 
fellépését s vallástételét az újabbkori világtörténelem 
legnagyobb horderejű eseményének mondja.

S csakugyan az az! Mert egyrészről az ő sze
mélyes bátorsága, önzetlensége megtörte a hatalom 
előtt való meglapulásf s örök, szép példát adott arra 
nézve, hogy az igazság mellett hogyan kell fellépni; 
másrészről pedig e gyűlésen hangsúlyozott elvei: 
«a szentírás s a józan ész» visszavezették az emberi
séget az igazi keresztyénséghez s alapjává lettek az 
emberiség haladásának. A világ az ő valláserkölcsi, 
szellemi s anyagi gyors haladását, a melyet az utolsó 
századokban tett, az ezen elveken nyugvó protes
tantizmusnak köszönheti.

Emeld fel azért fejedet, evangélikus hitsorsosom, 
s légy büszke vallásodra!

Ráülik János.

Húsvét reggelén.
*És mikor a szombat elmúlt, 

Mária Magdaléna és Jakab anyja : 
Mária és Salómé . . . korán reggel 
a sírhoz ménének. (Márk 16.1—9.).

Fényes napnak aranyos sugára 
Ragyog alá derült, tiszta égről,
Sugár szárnyon bús szivek javára  
Vigasz száll le örök dicsőségből;
Röpke sugár azoknak hoz szent hírt.
Kiknek szeme annyi búkönyet sírt.

Kegyes nők t i !  nézzetek csak égre,
S ne a mélyre, hol a búbánat él,
Felülről jön  ír a szív sebére. —
Istenhez néz, ki 0  benne remél.
Értsétek meg néma sugár szavát:
Feltámasztó Isten az ő F iát!
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Kit a keserv meghajtott a földig 
Bántja annak szemeit is a fény,
Bár a fényár körültük özönlik, —
A  nők könyén nem tör át a remény.
Kétség árnya borult szemeikre,
Hiszen TJruk a sírba temetve!

*

Szent hely a sír! Üresedni bútól 
Oda a szív hőn vágyódva siet,
S az életben kit ne érne utói 
A  bú? Gyász ér, de mindenegy szívet! 
Gyászoló nők! Ti jó  helyre mentek,
Mert e sírnál bútoktól megmentnek.

Sziklasírba lövel a fénysugár,
Nők ajakán kiáltó szó fa k a d :
< Nyitva a sír, —  elmozdítva a zár ; 
Megismerjük Uram hatalmadat!
Nem bánt a fény, im halljuk angyalod: 
<Kit kerestek: nincs itt, — feltámadott!*

<Fel, —  feltámadt, a kit megsiratánk, 
Lelkünk üdve, Jézus, drága Urunk!
Jó Istenünk, jóságod áldja szánk,
Hogy felvirradt mai boldog napunk;
Örömre fordult szivünk nagy búja,
Néked szól az áldó halleluja !>

Király Mátyás.

Luther a feltámadásról.

«Menj téli időben a kertbe s nézd meg, hogy 
hogy néz ki, hogyan nőnek a növények és fák s 
látni fogod, hogy ott minden élettelenül fekszik; ha 
azonban nyáron lépsz oda, más dolgokat fogsz ta
lálni, minden zöldéi és virágzik s csupa öröm és 
élet van a zord tél halála helyén. Nem gondolod-e 
azonban, hogy ha előbb nem láttunk volna ilyet, 
mily nagy dolognak s csudának tűnnék fel az, hogy 
egy magból olyan szép alma- s cseresznyefa nő, a 
mely egy mag helyén ezer almát és cseresznyét 
terem ? De az ember ezt nem igen szokta észrevenni 
és megfigyelni, hanem csak elhalad mellette és eszik 
s iszik mindenből, a mi terem, hasonlóan az állat
hoz, a mely a mezőn futkos, vagy a kertben turkál 
és felfalja azt, a mi útjába akad. De a ki állat, 
legyen! Az ilyen kép nem az állatok számára van 
rajzolva és írva, hanem a keresztyének számára, 
hogy kedvüket s örömüket leljék abban, ha olyan 
szép virágokat s gyümölcsöket látnak s így szólja
nak: «Ej, mily kedves az, hogy minden olyan szé
pen zöldéi, virágzik és nő, —  mily csúnyán s 
nyomorúságosán nézett ki egy fél év előtt, a mikor 
élettelenül s megfagyva a földben feküdt. Hatalmas
nak kell lenni annak az Istennek, a ki a téli halál
ból ily szép életet tud fakasztani!*

Kedvesem, mit gondolsz ezzel, hogy mit akar 
ez még jelenteni ? Mert az tényleg a mi kedvünkért 
van így csinálva, hogy ezen Őt megismerjük; s az 
0  igéje élőképe annak, hogy velünk mi a szándéka 
s mi czélból alkotta Ő mindezeket. Mert a hogy az

élettelen magból minden évben ily szép új növényt 
kelt életre, úgy még inkább velünk fog így tenni, 
ha mi is úgy dermedten a föld alatt fekszünk s eljő 
az idő, hogy az örök nyár felderüljön, a mikor 
sokkal szebb és fenségesebb alakban kelünk életre.*

E g y  ú j  a p o s t o l .
•— Elbeszélés. —

II. Az apostol. (Folytatás.)

Hogy milyen rettenetes az ég haragjának meg
nyilatkozása, arról nemcsak az a rémület tanúskodott, 
a mely a vihar estéjén Kalangyoson minden szívet 
megrendített, hanem az a gyász is, a mely másnap 
a gazdákat tönkretett kertjeik és vetéseik láttára 
elfogta. S a vihar rombolásainak daczára is úgy 
látszott, hogy Kalangyos szegény népe számára egy 
szebb élet hajnala épen most kezdett derengeni. 
A vihar után következő naptól kezdve legalább még 
azokról az arczokról is remény és önérzet kezdett 
sugározni, a melyeken addig többnyire komolyság 
foglalt helyet. A figyelmes szemlélő azonban a remény 
által keltett derű mellett a bősz harag setét árnyát 
is felfedezhette., különösen azoknak arczán, a kik 
a gazdag földesúr kastélya előtt elhaladtak.

A vihar után harmadnapra a földesúr egészen 
felháborodva beszélt nejének a Józsi kocsis és Ferkó 
béres féktelen vadságáról. «Oly komorak és szót- 
lanok, hogy alig lehet egy szót kicsalni belőlük — 
mondá —  s egyik a lovakat, a másik az ökröket 
oly durván üti veri, hogy a szegény állatok csak 
úgy reszketnek tőlük. Hihető, hogy valamin össze
vesztek s most a szegény állatokon töltik ki a 
bosszújokat*.

«Dehogy vesztek össze, —  szólt a ház asszonya, 
— nézd csak, nézd, mily bizalmasan beszélgetnek 
egymással. Alighanem itt a kastélyban lesz az, a 
kire haragusznak, mert, nézd csak, mily komor, 
fenyegető pillantásokat vetnek erre, mintha csak 
valami halálos ellenségük rejtőznék itten*.

Két nappal később Kemenes László már arról 
panaszkodott nejének, hogy valaki minden cselédjét 
és zsellérjét megbabonázta. Még köszönteni sem 
akarják s a munkát ímmel-ámmal végzik s álmosak, 
mintha csak éjjeleken át nem aludnának. S e mel
lett minden pillantásukból titokzatosság és bizal
matlanság rí ki.

Még jobban feltűnt a munkás nép magatartásában 
beállt változás az ispánnak. Elbeszélte urának, hogy 
a mezőn a munkások csoportokba jönnek össze s 
ha mellettük nincs, órákig eltanakodnak; s azt is 
észrevette, hogy némelyik fenyegetésre emelte fel 
kezét. Különösen délben történnek a csoportosulások. 
Senki sem gondol arra, hogy a szünórát, mint más
kor, nyugalomra szánja. S egy egészen finoman 
öltözködött ember jár körül a mezőkön. Közvetlen 
közelben még nem látta ugyan, de azt észrevette, 
hogy a munkások tiszteletteljesen emelik le kalap
jaikat előtte, ő meg kezet fog mindegyikkel s mikor 
eltávozik, meg is éljenzik. Különösen Kertes István
nal szokott hosszasabban elbeszélgetni. Ezt egy ízben
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át is ölelte. S ha kérdi tőlük, ki volt az az idegen 
úri ember, azt felelik: «magunk sem tudjuk*. Minden 
oly titokzatos s különösen este és éjjel. A kocsisok

szorgalmas munkásaikat s különösen oly hűséges 
lelket, mint Kertes István, e vészes ragály megszáll
hatná, arra nem is akartak gondolni. Pedig bizony

és béresek eltűnnek, mintha csak a föld nyelné el 
őket s a zselléreket sem lehet hajlékaiban találni.

Ügy Kemenes László, valamint ispánja is hal
lottak már a szocziálistákról, de hogy az ő jámbor,

hirtelen megszállta őket! Alig töltött néhány órát 
Kalangyoson az a setét alak, a melyiktől Kertes 
Lidi annyira megrémült, már sok hűséges szivbe 
beoltatott a ragály csirája s oly rohamosan terjedt,
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mint a rossz seb, mely rövid idő alatt az egész 
szervezetet tönkreteszi. —  Mikor a jelzett viharos 
időben Kalangyosra érkezett, nagy halmaz nyomtat
ványt hozott magával s gondoskodott arról, hogy 
abból a szegény munkásnép kezébe minél több jus
son. Oly hallatlan nagyhangú feljajdulás volt ezek
ben az iratokban a munkásnép leírhatatlan nyo
mora és szenvedései felett, hogy szinte az egeket 
verte s a nép löldesurai oly szörnyalakoknak voltak 
bennük feltüntetve, hogy mellettük még a rengeteg 
bestiái is bárányszámba jöhetnének. S a munkások 
ezen iratok olvasásával töltötték az időt künn a

Kertesben a kitűnő tálentumok felismerésére, hanem 
neki is. Azt a vágyakozást és sóvárgást is felfedezte 
benne, a melynek kitörésétől öreg tanítója annyira 
féltette s a mely Kertest folyton arra ösztökélte, 
hogy ne csak a földesurak és telkesgazdák, hanem ő 
is emberszámba jusson és szerepelhessen.

Kertesné nagyot bámult, mikor férje tudtára 
adta, hogy kimegy a tanyai csárdába. «Ezt azonban 
nem mindenkinek kell tudni*, — súgta oda titokzato
san. Még azt is hozzá tette: « Vigasztalódj anyjuk, 
nemsokára üt a megváltás órája!*

Kertesné az utóbbi napokban némi titokzatossá-

LUTHER  BEVONULÁSA V ORMSBA.

mezőn, a helyett, hogy dolgoztak volna s egész 
éjjeleken át olvasgatták őket egyes félreeső épüle
tekben. ügy tekintették azokat, mint egy új evan
géliumot s minden sorát mohón szívták magukba, 
mintha édes méz lett volna. Arra senki sem gondolt, 
hogy az édes mézben is lehet méreg.

A következő vasárnap, estefelé, nagy tisztesség 
érte a tanyai csárdát. Annyi vendég tisztelte meg 
látogatásával, a mennyit máskor egész esztendőn 
át sem lát. Tized részét sem tudta befogadni kor
mos falai közé.

Ebből a vigasságból persze Kertes Istvánnak 
sem lehetett elmaradni, mert az az idegen úriember, 
a ki őt még mezei munkája közben is megtisz
telte látogatásával, őt erre különösen meghívta. 
Úgy látszik, nemcsak az öreg tanítónak volt jó szeme

got már vett észre férje magatartásában, a minek 
magyarázatát sehogy sem tudta megtalálni. Most 
még bonyolultabbá lett a rejtély előtte. Bámulva 
nézett férjére, mintegy kérdezve, vájjon mitől kell 
megváltódnak!

Kertes szótlanul indult el a csárda felé; vele 
menő két társához így szólván: «Mit ért ehhez az 
ilyen tanulatlan asszony ?»

A rejtélyes idegen úr, a kire a körülötte gyüle
kező népség a kegyelet és bizalom kifejezésével 
tekintett, úgy látszik, a gyűlést eddig csak azért 
nem nyitotta meg, mert Kertes Istvánra várakozott. 
A mint ez megérkezett, átölelte, testvériesen meg
csókolta s harsányan elkiáltotta: «Éljen Kertes István, 
a lelkes nép vezér!» —  a mire harsogó éljenek hang
zottak fel, Kertest egyik ámulatból a másikba ejtvén.
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Erre az idegen egy székre állt fel s elkezdett szó
nokolni, oly hangosan, hogy még a legtávolabb 
állók is meghallották.

• Testvérek! —  kezdé a szónok —  mindenek
előtt arról akarok nektek felvilágosítást adni, mi 
hozott engem ide tiközétek. Ha volna Isten az 
egekben, láthatná lelkemet. hogy engem ide nem 
ellenséges indulat vezetett. Ilyennek felkeltésére eddig 
nem is lett volna sem ok, sem alkalom, mert hiszen 
mi eddig egymást nem is ismertük. Aljas önzés és 
nyereségvágy sem vezérelhetett, mert hát ti mind
nyájan szegény munkások vagytok és súlyos terhe
ket hordoztok vállaitokon; így bizony őrültnek kel
lene annak lenni, a ki szíve önzésének kielégítését 
nálatok keresné. —  A mi engemet ide hajtott hoz
zátok, az nem más, mint a legtisztább testvéri szere
tet s a mélységes fájdalom szomorú sorsotok felett 
s azon komoly igyekezet, hogy gyenge erőmtől telhe- 
tőleg könnyítsék azon a borzasztó nehéz jármon, a 
mely benneteket a földig legörnyeszt s könnyítsék 
azokon a súlyos terheken, a melyeket nektek, sze
gény feleségeitekkel, fiaitokkal és leányaitokkal együtt, 
télen-nyáron, napról-napra hordoznotok kell. S ha 
szegénységiekben eddig mindenki a föld páriáinak 
tartott, lenézett és megvetett benneteket s ha eddig 
naphosszat kevély és kegyetlen uraitoknak békóba- 
hajtó zsarnoki parancsszava volt hozzátok az üdvöz
let: itt vagyok most én, a ti édes testvértek, hogy 
benneteket, mint édes jó  testvéreimet, szeretettel 
üdvözöljelek s szívemhez szorítsalak! >

E szavakra óriási lelkesedés támadt s Kertes 
István felkiáltott: «Éljen Virág Ernő, a mi aposto
lunk, barátunk, testvérünk!* —  a mire perczekig 
tartó egetverő éljenek harsogtak.

«Ej, de szép szavazatja van —  szólt oda Varga 
János szomszédjának: —  ez a mi igaz barátunk; 
ez majd segít bajainkon, azt .judom!»

«Én meg már azt is tudom —  jegyezte meg 
lelkesülten Bokor József aratógazda, — hogy az 
idén nem tizenkettedével, hanem tizedével aratok!*

‘ Eddig távol voltam tőletek —  folytatá a szó
nok félbeszakított beszédjét, —  de a távolba is el
hatott hozzám az a fájdalmas sóhaj s az a sok 
reménytelen panasz, a mely a lelketlen elnyomatás 
miatt kebletekből felszállott. S higyjétek el, édes jó 
testvéreim! hogy engemet s a központban velem 
együtt érző, szomorú sorsotok felett gyászoló test
véreket a legszebb zene hangjai sem vidíthatnak 
fel, mert mi csak egy szomorú zenét hallunk min
dig: a ti s a veletek hasonló elnyomatást szenvedő 
munkástestvérek nehéz, reménytelen sóhajtásait.

Vagy a ti bajotok talán csak képzelgés és valót
lanság? Sorsotok talán jó  és kedvező, mivel soha 
sincs rá eset, hogy a fájdalmak orvoslása miatt valaki 
panaszt emelne közületek? Óh, jól tudom én, jól, 
hogy sorsotok még az oktalan barmokénál is szá- 
nandóbb; —  jól tudom én, jól, hogy ha ti elkez
denétek panaszkodni, még a kősziklának is meg 
kellene lágyulnia ! Ti az égető nap hevében reggeltől 
estig viselitek a jármot s az, a ki munkátok gyümölcseit 
élvezi s benneteket egy barátságos szempillantásra 
sem igen akar méltatni, benn tivornyázik a hűvös

szobában s a felett gondolkodik, mikép rakhatna 
vállaitokra még súlyosabb terheket. S ha a tél 
hideg napjai elkövetkeznek, ő a bőséges áldásban, 
melyet ti nyár idején házában összehordtatok, meleg 
szobában dőzsöl, ti meg, —  édes testvéreim! — 
kiknek nyáron még a verejtékek letörlésére sem 
került idő, hideg szobában dideregtek és éheztek. 
Óh igen, fáztok és éheztek drága gyermekeitekkel, 
szerető véreitekkel!»

E pillanattól kezdve a szónok szava fokról-fokra 
lágyabb lett, hangja elkezdett reszketni, míg végre 
siránkozásba ment át. Melle zihált, mintha csak a 
részvét érzése súlyos kő gyanánt nehezedett volna 
szivére. Végre egy pár fuldokolva kilökött szó után 
néhány perezre elhallgatott s hogy a hatás még 
nagyobb legyen, a zsebkendőjét is elővette s szemeit 
kezdte vele törülgetni.

E jelenetre egy szem sem maradt szárazon. 
A lelki kábultság egy neme szállott a keblekre, 
melyeknek sóhajai egy tompa zúgássá olvadtak 
össze.

«Ej csak ezt a napot érhette volna meg az én 
szegény apám!* sóhajtott fel Berki József, a kis 
biró.

Itt-ott meg, mint zuhogó záporban a villám, a 
harag és bosszú lángja lobbant ki egy-egy kebelből.

‘ Közeledik a leszámolás napja, vén zsarnok!» 
—  szólt öklét felemelve Pintér Mihály kocsis, kit 
tavalyi gazdája lopás miatt becsukatott.

Pár pereznyi szünet után a szónok, mintha 
villámáram futott volna végig tagjain, újra kiegye
nesedett, felvetette villogó szemeit s elkezdett újra, 
fokozódó dörgelemmel szónokolni.

«De azért semmit se csüggedezzetek, szenvedő, 
édes testvéreim! Eljön a szabadulás napja; közel 
van a megváltás órája! Ma már milliók és milliók 
jajdulnak fel széles e világon s a feljajdulást nem 
sokára a karok felemelése fogja követni azok ellen, 
kik a szegény munkás népet eddig járom alatt tar
tották. S a győzelem? Óh az nem kétes! Tudjuk 
mi azt jól, hogy a munkások millióinak a munká
ban megedzett karjai erősebbek lesznek, mint annak 
a nehány ezer vérszopó zsarnoknak hatalma, a kiket 
a folytonos dőzsölés és könnyű élet testileg, lelkileg 
elnyomorított. Közel az idő, midőn a szegény is 
emberszámba fog menni s azok a lelketlen zsarno 
kok, a kik ma a szegény munkástól még a szabad 
levegőt és fényes napsugarat is elvonnák, temérdek 
földbirtokaikat, a munkát és örömöket veletek meg
osztják, vagy egyes-egyig vérárban fulladnak meg!*

A szónok még körül-belül egy óráig beszélt, 
vérlázító hazugságokat hozva fel egyes vidékek földes
urainak kegyetlenkedéseiről s a munkásnép szenve
déseiről s végre szavait így végezte:

‘ Szövetkezzünk, testvérek, szövetkezzünk! Tart
sunk össze, mint a kőszikla s akkor a mi méltó 
haragunk szélvész lesz a szegény munkásosztály 
zsarnokaival és kínzóival szemben, a mely azokat, 
mint silány porszemeket, elsöpri, a levegőbe röpíti. 
Le a jogtipró f ö l d e s u r a k k a l !  Százszor is mon
dom : le velük! Ők az anyaíöldet s mindazon java
kat a maguk részére foglalták le, a melyek annak gazdag
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emlőiből oly kimondhatlan bőségben áradnak ki 
az anyaföld minden gyermeke életének fentartására 
és megédesítésére! —  Le a h a z á v a l !  —  mindig 
is azt mondom, le a hazával! Annak törvényei csak 
a gazdagokat védelmezik, a szegénytől pénz- és vér
adót követelnek s az uraknak a munkásosztály le
igázására jogot és segedelmet biztosítanak. A mi 
hazánk m ás; a mi hazánk a világ összes munká
sainak egyesülete; ettől várunk mi igazságos törvé
nyeket és védelmet! — Le minden e g y h á z z a l  és 
minden v a l l á s s a l !  Le a papokkal akik a népet 
Isten nevében engedelmességre oktatják, türelemre 
serkentik, csak azért, hogy ők a nép felett az urak
kal együtt kedvük szerint uralkodhassanak! —  Le 
mindennel, a mi utunkban áll s az egyenlőség dia
dalát gátolja s legyen az bár fent, vagy alant, közel
ben, vagy távolban; le vele! fulladjon vérárba!*

E hévvel mondott szavakra a tömeg annyira 
nekitüzesedett, hogy alig birt magával. Az eddigi 
tetszés-nyilvánítás most már tombolássá s az éljen
zés ordítozássá fajult. Többen oda rohantak a szónok
hoz, vállaikra kapták s körülhordozták az ordítozó 
tömegben. Egy dörgő hangú munkás odakiáltotta 
neki : «Máradjon közöttünk, vezessen bennünket, 
hűségesebb követői soha sem voltak, mint mi leszünk!»

Erre Virág Ernő nagy sajnálkozással így felelt: 
«Sajnálom, testvérek, —  igen sajnálom, hogy a 
szívetekbe plántált e szent elvek ápolására hosszabb 
ideig közietek nem maradhatok. Engemet a szeretet 
és szánalom tovább hív, mert hát másütt is vannak 
kesergő testvérek. De mielőtt eltávozom, válasszatok 
magatok közül egy vezért, egy méltó vezért, a ki 
veletek együtt szenvedve együtt érez s a ki majd 
vezet, vigasztal, erősít benneteket s az összekötte
tést testvéries levelezés által a központi testvérekkel 
is fentartja. Én találtam egyet, ki méltó erre a ki
tüntetésre : színarany a szíve s jóvoltotok minden 
gondolatja; s ez nem más, mint Kertes István*.

E szavakra újra felharsant az «éljen*. Kertes 
Istvánt néhányan vállaikra emelték s körülhordozták 
a csárda udvarán.

Kertes csaknem elszédült a dicsőségmámortól. 
Különösen akkor volt egészen elbűvölve, a mikor a 
szónok a székről leszállva hozzálépett, átölelte s meg
csókolta, a mit intésére a szomszéd községekből 
Kalangyosra idézett népvezérek sorjában szinte meg
tettek, őt a szent ügy mellett való kitartásra lángoló 
szavakban buzdítván.

Egy kalangyosi kenyeres pajtása szinte hozzá 
lépett s izgatottságtól reszkető hangon mondá neki: 
« Istók, vezérünk lettél, vezess benünket; s mi eskü
szünk, hogy követni fogunk tűzön-vízen keresztül!»

Kertes még aznap megkezdette népvezéri tény
kedését, a mennyiben —  nyilván az apostolnak 
bizalmas felszólítására —  az összegyűltek között 
körüljárt, arra kérve őket, hogy a ki teheti, a test
vérek központi-pénztára javára, holnap egy kis sze
retet-adományt hozzon hozzá, hogy a szent czél 
az által is könnyebben elérhetővé tétessék.

A munkások még jó sokáig együtt maradtak. 
Oly jól esett nekik együtt zúgni és átkozódni. 
Hogy e zúgás és átkozódás semmivel sem jelzett

kellemesebb dolgot, mint a mit a távolban dübörgő 
vihar moraja jelez, azt előre tudni lehetett. Hogy 
azonban a vészes fellegek villáma épen arra csap
jon le, a ki attól legjobban biztosítva látszott lenni, 
azt előre senki sem gondolta. _

Fidesz.
(Folytatása következik.)

Monda-füzér a Krisztus keresztje 
körül.

A Szentírás beszéli, hogy mikor az Üdvözítő 
a keresztfán függött, fájdalmában részt vett még a 
természet is, mivel „hat órától fogva setétség lón az 
egész tartományban, mind lálencz órakorig ;  a tem
plom kárpitja ketté hasada . . .  a föld megindula és 
a kősziklák megrepedezének“ (Máté ev. 27, 45, 5L v.). 
S a hol a Szentírás elhagyta, újra felveszi s tovább 
fonja a fonalat a néphit s a fantázia gyermekes, de 
kedves virágaiból: a • mondákból fon koszorút az 
Üdvözítő keresztje köré, a melyekben az állat- s 
növényvilág egyes tagjait is kapcsolatba hozza a 
Megváltó halálával. A midőn előre is kijelentjük, 
hogy ezeknek semmi közük a Szentírásban lévő igaz 
történeti feljegyzésekhez, néhányat e nagypénteki 
mondák közül ide iktatunk.

E mondák egyike azt beszéli, hogy a mikor az 
Üdvözítő a keresztfán csüngött, egy gólya repült 
keresztjére s meglátva az ő nagy szenvedéseit, szána
kozva kelepelte: «Erősítsd őt, erősítsd ő t !» Ez időtől 
fogva e madár szent madarává lett az embernek. 
Örömrivalgással fogadják, a hova száll. A hol fész
ket rak, oda nem üt be a villám. A ki egy gólya
fészket feldúl, annak tehene véres tejed ad. S e 
madár jámbor szivét mutatja, hogy Afrikában a 
mosék (templomok) tetején szeret ülni s itt nálunk 
is különösen a templomok tetején szereti felállítani 
a bölcsőt kicsinyei számára.

A gólyához csatlakozott egy fecske is s látva a 
Megváltó gyötrő lázát, folyton azt csicseregte: «híve- 
sítsd, füvesítsd, füvesítsd!* S ennek is az lett jutalma, 
hogy az emberek kedvenczévé lön. «Hol fecske fész
kel, ott nem gyújt a villám; a honnan ö kivonul, 
oda a halál vonul be. A ki a fecske fészkét feldúlja, 
saját szerencséjét dúlja fel.* így tartja még máig is 
a néphit.

De egynéhány fecske nem vette figyelembe az 
Isten-ember kínos szenvedését s vígan csicsergett a 
kereszt közelében. Ez nagyon rosszul esett az Üdvö
zítőnek s azért kimondotta az átkot e részvétlen 
madarak fölött s azóta ők és utódaik szünet nélkül 
nyugtalanul szálldosnak a levegőben.

A kereszt közelében ült az a kis madárka is, a 
mely nyarankint egész késő alkonyig szokta zengni 
ábrándos dalát, t. i. a veresbegy. Ez látva a Meg
váltó ártatlanul kiömlő vérét, oda repült hozzá s azt 
megállítani igyekezett, a mi azonban nem sikerült 
neki, sőt néhány csepp belőle tollára ragadt s azóta 
a nyakán, kis gyermek szakállkájához hasonló veres 
foltot visel, a melyről mai napig is «veresbegy*-nek 
hívják.
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Egy más madár a Krisztus kezeibe s lábaiba 
vert szögeket akarta kihúzni; a szögek azonban 
ellenállottak s neki a nagy igyekezetben csőre is 
elhajlott. A Haldokló hálás tekintettel nézett a kis 
madárra. A szeretet ezen müvének örök emlékére 
csőre keresztben áll, a mitől azután ♦keresztcsőr* 
nevét vette.

De nemcsak a madárvilág, hanem a növény
világ is kifejezést adott —  a monda szerint —  az 
Üdvözítő kínos szenvedései felett való részvétének.

A közelben álló fűz látva, hogy az Isten-ember 
halálra válva lehajtja töviskoronás fejét, bánata jeléül 
szintén lehajtotta ágait s azóta sohasem akarja azo
kat ég felé emelni. Ez a «szomorú fűz*.

A «cziprus> pedig az időtől fogva, a hogy az 
Üdvözítő halálsápadt arczát meglátta, csak a sírdom
bon akar lakni, mint a gyász s halál virága.

Közeledett a Megváltó életének legszomorúbb 
órája. ♦ Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engemet!* —  hangzott le a keresztről az elhagya- 
tottság fájdalmas szava. Erre elsötétült az éj és a 
föld, fák levelei reszkelni kezdtek megindulásukban. 
Csak a büszke nyárfa állott mozdulatlanul, ügyet 
sem vetve a nagy fájdalomra. Az Úr azért meg
átkozta őt, mondván, hogy soha nyugta ne legyen. 
S azóta a «rezgő nyárfa*, bár körülötte minden 
csendes, nyugtalanul mozog s levelei folyton rezegnek.

Ezek a nagypénteki, Krisztus keresztjéhez fűződő 
mondák; sok szép és megható vonás van bennük, 
oh de mennyivel meghatőbb az alapjukat képező való!

Paulik János.

Péter.
Megtelt a főpap fényes palotája,
Bent és kívül zsibong ezernyi nép;
Világ bírája, menny-föld Ura várja 
Földi bírák gyarló ítéletét.
A  levegőt zaj reszketteti meg:
♦Halál reá /» — ordít a vad tömeg.

Ott Péter is, Krisztust követve távol, 
Távol most a rettentő éjszakán.
Oh Péter, egykor nem így látta Tábor:
A fényben ott csüngtél az Úr nyakán.
A  ki hiszen, megáll mint sziklaszáll — 
Péter, Péter, beh megfogyatkozál!

Szólít egy lányka, majd szólít egy másik, 
Szólít a tömeg nagyja-apraja:
«Ismerjük szód, ismerjük arczvonásid. 
Imé, ez is a Jézussal vala».
S te nem tudsz róla és nem ismered,
S magodat még átkozni is mered!

A  kakas szól. A  hajnal hirdetője
Szegény Péter, neked éjt hirdetett!
El e házból, mely békéd temetője,
Míg szíved a kíntól meg nem reped.
Kiméne. S mint zápor hull sebesen:
Péter ott síra nagy keservesen.

* **

Nehéz napokra jutottunk. A z Isten 
Kemény próbára teszi a hitet.
Hol a hit, mely munkáljon és hevítsen?
Ah, alszik a hit s a szív jéghideg.
Szenved a Krisztus: szentegyháza reszket, 
Hol a váll, mely emelje a keresztet?

Hol a szív, ajk és tett, mely érzi, vallja: 
Én Krisztusé, én keresztyén vagyok! 
Vallásom a nagy Istennek hatalma,
K i őt nem hagyja, nem lesz elhagyott.
Hol, ki a bűnt lerázva, e dagályon 
A  hit sas-szárnyán az egekre szálljon ?

Elhagytad Istent, törpe kor szülötte,
Elet-e e z : a testnek élni csak ?
A  század őszül, újabb jő  helyette,
Hallom szelét, mely a világra csap,
Ledönti korhadt, vén oszlopait,
S ős alapon újat teremt a hit.

A fundamentom: Krisztus és Igéje,
Ezen épül fe l újra a világ;
Meglesz, mit Isten Lelke megigére:
Vad fába lesz beoltva szelíd ág.
Mily áldott kor jövend, én Istenem!
Lélek gyümölcse mily bőven terem!

K észülj! Sirasd meg, ember, a te vétked. 
Üdv, ha bűnbánó szívből köny pereg :
Ez a tavaszt jelentő fecske néked,
S a szomjas földre termő permeteg.
Tégy úgy mint Péter: hite szikla lett,
S  mondd: oh Uram szeretlek tégedet!

Sántha Károly.

A húsvéti harangok.

Nádas Pál, az a kedélyes öreg úr, sokszor emle
gette fiatal barátai előtt: «Könnyü nektek, a kik 
minden küzdelem nélkül vettétek át apátok örök
ségét, de csak éltétek volna azt át, a mit én!»

♦ De hát, Pali bácsi, mondja már el egyszer, hogy 
mi az, a mit mindég emleget, — szólt a társaság 
egy tagja —  és soha sem akar elmondani*.

♦ Halljuk, Pali bácsi* —  kiáltották közbe többen 
s addig-addig nógatták az öreg urat, míg végre az 
engedve a sok kérésnek, hozzá kezdett az elbeszé
léshez.

*

♦ Egy félreeső, elhagyott faluban születtem. Az 
apám korán elhalt; szegény anyám varrásból tartotta 
fenn magát és engem; de ő is hamar elhagyott. 
Egész árva voltam. Nehéz volna elmondani azt a 
sok nyomort, a min keresztülmentem ; a míg végre 
oda jutottam, hogy itt a fővárosban egy jóhírű keres
kedő czégnél nyertem alkalmazást. Itt mosolygott 
én rám először a szerencse, főnököm szeretett s tár
saim becsültek*.

♦Kezdtem már kissé elfelejteni a sok küzdelmet, 
mikor egy véletlen esemény ismét visszalökött előbbi



kétségbeesett helyzetembe. Egy reggel korábban akar
tam bemenni az irodába, hogy a rendkívül sok ösz- 
szegyült munka-anyagot feldolgozhassam. Egy-két órá
val korábban megyek —  gondoltam — s elkészülök 
vele; sarkalt az is, hogy főnököm mindég dicsérte 
szorgalmamat. Az irodaszolgától elkértem a kulcsot 
s beültem a szobába dolgozni; a többiek csak később 
jöttek.»

‘ Senkinek sem tűnt fel az én ottlétem, csak 
mikor a pénztárnok bejött, támadt nagy zűrzavar. 
A pénzszekrény ki volt rabolva! Persze mindenkit 
elővettek, kitűnt, hogy én már régen itt vagyok s 
az engem is oly zavarba hozott, hogy visszás, össze
vissza feleleteket adtam. Hiába védekeztem, elfogtak. 
A dolgot ugyan nem tudták reám bizonyítani s visz- 
szaadták szabadságomat, de örökre meg voltam bélye
gezve. Főnököm természetesen elbocsátott s nem 
volt reményem, hogy valahol más állást kaphassak.*

«Húsvét szombatja volt épen s én egyedül bo
lyongtam az utczákon, vad elkeseredéssel szivemben. 
Éreztem, hogy becsütetes vagyok és a társadalom 
mégis kilök magából s az, a ki a bűnt elkövette, az 
elrablott pénzzel talán tisztelettel környezve é l ! Ott 
kóvályogtam szememre húzott kalappal régi irodám 
körül; a kivilágított ablakokon át láttam egykori 
társaimat: láttam, a mint volt főnököm átvett pénz
tárnokától egy csomó pénzt s azt tárczájába gyűrve 
kilép az üzletből. Tudtam, hogy ilyenkor tavaszszal 
már kint lakik családjával a villájában s odáig még 
meglehetős elhagyott utczákon kell keresztül mennie. 
Egy gondolat villant át agyamon.*

‘ Legyek hát valóban gazember, ha már úgy is 
annak tartanak! S csendesen követtem a házakhoz 
lapulva főnökömet, hogyha majd a legelhagyatottabb 
helyre jutunk, megrohanjam s elraboljam a pénzét, 
ö  nem vette észre, hogy követem, már közeledtünk 
az elhagyott részekhez, ő megállt, hogy szivarra gyújt
son. Itt az alkalmas pillanat! —  gondoltam én s 
készültem felé rohanni, hogy hátulról megtámadjam.*

«E perczben a városban megkondultak a haran
gok, a húsvét ünnepét, a feltámadást hirdető haran
gok és az én szivemben is megcsendült mind az 
az emlék, a mi csak kedves volt nekem. Mikor még 
otthon voltam kis falumban, kint játsztam kis ker
tünkben s egyszerre megszólalt az ünnepet hirdető 
harangszó, anyámhoz futottam, áhítatos arcczal tér
deltem mellé és imádkoztam. Anyám megsimogatta 
a homlokomat.*

«Szegénv vagyok, édes fiam, —  szólt ilyenkor 
az ő nyájas, kedves hangján, —  nem adhatok neked 
egyebet, csak a jó  Istenbe vetet hitet; de ezt ne 
feledd el soha! Ez segített engem is egész életemen 
át s ez lesz néked is a legjobb vezetőd. —  Az élet
ben sokszor kisérti az embert a gonosz és az embe
rek is sokszor megbántják, félreismerik, de te sohase 
távozz el az Isten törvényétől, mert az Isten min
denütt lát s az emberek igazságtalansága se ejtsen 
kétségbe, a jó  Isten látja az igazságot is s hű gyer
mekét nem hagyja el soh a !»

«Oh, legyen áldott jó  anyám, hogy engemet ezekre 
tanított!

Most is, midőn meghallottam ezt az ünnepi harang
szót, a mely a feltámadásról, az örök életről beszél,

eszembe jutottak édes anyám szavai s kezeim, a 
melyeket már ütésre emeltem, lankadtan hullottak 
alá . . .

«E perczben főnököm, a ki szivarját a szél miatt 
nem tudta meggyújtani, megfordult s egyszerre szem
ben találta magát velem; meghökkent elvadult kül
sőmet látva, de csakhamar felismert, arczán az öröm 
kifejezése villant fe l; vállamra tette a kezét:

«Ön az, fiatal barátom ? Már nehány napja 
keresem; én nagy kárpótlással tartozom önnek. Meg
van az igazi bűnös, minden kiderült. Bocsásson meg, 
kérem, és térjen vissza hozzám előbbi helyére.*

<Én nem tudtam szólni egy szót sem, csak hall
gattam a húsvéti harangok bugását, a mely csak 
hangzott tovább tisztán, világosan, hirdetve a nagy 
Isten örök igazságát, hirdetve a feltámadást.*

Dr. MoravcsiJc Gyuláné.

Hazai és külföldi hirek.

L u th er-tár sasági új tagok  Utolsó jelentésünk 
óta a Luther-társaságba a következők léptek b e : 
alapító tagnak: Hermann Gusztáv; rendes tagnak: 
Lajosfalvai ev. egyház; Korossy Emil ev. lelkész, 
Szabadka; Doleschal Lajos ev. lelkész, Lajosfalva; 
diósgyőri ev. egyház; Gziglan János kereskedő, Baka
bánya ; Brózik Titusz ev. lelkész, Háj; Miklóssy János 
ev. lelkész, Csővár; Ferenczy Izabella óvónő-képezdei 
tanárnő, Budapest. — A tagok száma jelenleg: 462.

A h egya lja i ág. h. evan géliku s egyházm egye 
Miskolczon közgyűlést tartott, a melynek főtárgyát 
a lelkészeket leginkább érdeklő tárgy: a lelkészi 
javadalomnak az állam által tervbe vett kiegészítése 
képezte. E pontnál a közgyűlés azt a határozatot 
hozta, hogy miután a kormány benyújtott törvény- 
javaslata nemcsak hogy az 1848-iki törvény 20. 
t.-czikkének nem megvalósítása, de annak még szel
lemében sincs tartva, s miután az ág. h. ev. egyház 
a tervezett adomány által csak koldusfilléreket kapna 
s ezek fejében az ősi autonómiája önrendelkezési 
jogaiból nem egyet föl kellene adnia, megkeresi a 
kerületet aziránt: hasson oda, hogy a papi fizetések 
rendezése ügyében a képviselőház elé benyújtott 
törvényjavaslat az 1848-iki törvények szellemében 
és értelmében legyen végrehajtva, úgy, hogy az 
a magyar protestáns egyháznak, mely mindig hű 
támasza és zászlóvivője volt a magyar haza szabad
ságának és alkotmányának, az az állami segély adassék 
meg, mely hazafias munkája értékének és méltósá
gának megfelel.

Jótékonyság. Moravcsik Mihály aszódi ev. lel
kész a rozsnyói ev. főgymnasium iránt való tanít- 
ványi hálából ez intézetnek 300 koronát küldött át 
azon czélzattal, hogy ez összegnek évenkénti kamatai 
egy oly ‘ hazafias érzelmű, jó  erkölcsű s szorgalmas* 
tót származású növendékek jutalmazására fordíttas- 
sék, a ki a magyar nyelvben legszebb előhaladást 
tanúsít; ezáltal is oda akarván hatni, hogy az idegen 
ajkúak a magyar nyelvet minél tökéletesebben el
sajátítani iparkodjanak. Az alapítónak e hazafias jó 
tette nem szorul dicséretre; csak azt jegyezzük meg,
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hogy a fenti lelkész úrnak ezen cselekedete egy 
újabb lánczszem azon a fényes, hosszú lánczon, a 
mely az evangélikus tanügy terén való áldozataiból 
az idők folyamán előállott, a mikor saját egyházá
nak már-már pusztulásnak induló gymnásiumát, 
részint anyagi áldozataival, részint erkölcsi közben
járásával egyházunknak nemcsak megmentette, de 
lassanként megerősítette s felvirágoztatta. —  Az 
Isten áldása legyen az adományon és adományozón !

Egy kis tanulságos statisztika. A míg újab
ban majdnem minden országban a protestántizmus 
izmosodását s szélesebb térfoglalását látjuk, addig
—  fájdalom —  hazánkban e tekintetben csakis 
fokozódó veszteségről beszélhetünk. Az új egyház- 
politikai törvények egyházunkra nézve egyáltalában 
semmiféle nyereséget sem jelentenek. Egy statisztika 
fekszik előttünk, a melyből egynéhány adatot idézünk.
—  Az új egyházpolitikai törvények által szentesített 
reverzálisok következtében az ág. h. evangélikus egy
ház vesztesége az 1896/7. években 632. E szám így 
magában véve nem nagy, de számítsa ki bárki, 
hogy hosszú éveken át az ilyen veszteségek mennyit 
tesznek ki. S e mellett —  a min az új törvények 
segíteni akartak —  az elkeresztelés csak úgy meg
történik, mint azelőtt, mert az ág. h. szülöttek közül 
egy év alatt 280 nem volt egyházunk papja által 
megkeresztelve. S ezek nagyobb része szintén egy
házunk veszteség-számlájára írható. —  1896. évben 
ev. tiszta és vegyes házasság volt 10,449 s ebből 
nálunk megáldatott 10,419, tehát csak 30 pár vette 
igénybe másutt az egyházi áldást. Az egyházi áldást 
különben igénybe szokták venni a jegyesek s csak 
kevesen mellőzik. Az 1896-ban Magyarországon 
kötött 255,789 házasság közül csak 7763 nem volt 
egyházilag megáldva s ezen számhoz a pápista egy
ház 3410-el, a zsidó felekezet 2079-el járult hozzá. 
E tekintetben tehát mi még meg lehetünk elégedve. 
A bűnügyi statisztika is mi reánk nézve aránylag 
igen kedvező, mert a míg nálunk 7 % -ot, addig a k a t o 
likusoknál 45% . a reformátusoknál 13% . tesz ki. A fele- 
kezetnélküliség mérge, bár lassan, de mégis terjed. 
Az 1896. évben a r. katholikus egyházból 923, a 
reformátusból 1540, a mi egyházunkból 755 lett 
felekezetnélkülivé. Összes veszteségünk tehát a múlt 
évben 1843. —  E számok arra intenek, hogy résen 
kell állania minden egyházát, üdvét szerető evan
gélikus embernek, ha azt akarja, hogy a jelenkornak 
ellenséges áradata még mélyebben alá ne mossa 
hazai egyházunk falait! Olyan országban, a hol az 
egyik egyház hatalmas, gazdag s a mely a rábeszélés 
s kényszer minden nemét felhasználja a többi vallás
felekezetekkel szemben, —- mint azt a pápista egyház 

teszi — csak is hátrányára lehet a prot. egyháznak 
minden olyan intézkedés, a mely a fentieknek tárt 
kaput nyit. A mi Sionunk őreinek is ébren kell len
niük. Egy menthet meg minket attól, hogy e nagy 
áradatban mélyen el ne merüljünk s e z : belmissió- 
nak minden vonalon való bensőbbé-tétele, híveink
nek a templomon kívül való lelkes gondozása, gon
dos valláserkölcsi nevelése.

Ez is szép;; dolog! Újbánya, Barsmegyében 
katholikus község s csak néhány evangélikus család 
él benne, a kiknek azonban sem papjuk, sem tanító

juk, a ki őket evangélikus hitben gyakrabban erő
sítené, ez ideig nincsen. Az ev. gyermekek ilyen 
körülmények között természetesen hitbeli tekintetben 
nagyon elcsenevésznek s lassanként elpápistásodnak. 
Ez nagyon fájt az ottani postamester kisasszonynak, 
Gyuris Eveimnek s ezért a gyermekeket vasárnapon
ként összehívja a saját lakásán, ott őket az evan
gélikus vallásban oktatja, erkölcsnemesítő s hiterősítő 
olvasmányokat olvas fel nekik, énekel velük s imád
kozik; s mi több, saját megtakarított pénzecskéjén 
vásárol nekik valláserkölcsileg építő könyveket is. 
A múlt karácsonykor pedig még ajándékokat is ki
osztott vasárnapi iskolája növendékei között. El kell 
ismernünk, hogy ez nagyon szép dolog. A Luther- 
társasági kis bizottság e lelkes kisasszony szép törek
vésének előmozdítására legközelebb rendelkezésére 
bocsátotta az ilyen alkalmakkor haszonnal forgatható 
kiadványait. Jól esik tudnunk, hogy ezen kis lapunk
nak ilyen gyümölcsei is vannak s hogy hitközömbös 
korunkban az egyházszeretet egyesekben így is mű
ködik. E nemes törekvésen, a mely példányképül 
szolgálhat másoknak is, az Úr áldása nyugodjék!

A Zpevnik-bizottságból. Ismeretes dolog, hogy 
a felvidéki ev. hívek áldozatkészségéből már régebben 
egy társulatszerű kis intézmény létesült, a mely azt 
tűzte ki czélul, hogy a tót ajkú evangélikus híveket 
az újabban szerkesztett «Zpevnik» czímü énekes
könyvvel lássa el. E társaság, melynek élén dr. Baltik 
Frigyes püspök, mint elnök, Bachát Dániel esperes 
s luthertársasági alelnök mint jegyző s Raáb Károly 
esperes, mint pénztáros állanak, évről-évre jobban 
és jobban izmosodik, úgy hogy munkásságát széle
sebb körre is kiterjeszthette, vallásos iratkákat adván 
ki a nép számára, a melyeket részint ingyen, részint 
alig valaminek nevezhető csekélységért terjeszt a 
tótajkú ev. hívek között. E bizottság eddigi működése 
az evangélikus ember rokonszenvét, pártfogását, tel
jesen megérdemli, mert a vallásosságnak ápolásán 
igazán szépen közreműködik. Múlt évről szóló jelen
téséből egynéhány adatot idézünk. A Zpevnik-bizott- 
ság a múlt évben, Melanchton születésének négy
százados évfordulója alkalmából az általa kiadott 
«Melanchton népies életrajzát* 3000 példányban 
osztotta ki híveink között. Ugyancsak az általa ki
adott «Konfirmácziói emléklapokból* 699 példányt 
osztott szét. Az új énekeskönyvet 51, a Tranovszkyét 
17 példányban; a Lesko által tót nyelvre fordított 
« Apológiát* 44 példányban. 1898 új év óta Luther 
«kis kátéjából* 100 példányt, énekes könyvéből pedig 
51-et osztott szét ingyen a szegényebb sorsú evan
gélikusok között. S a nemrégiben összeült gyűlésen 
—  a melyen dr. Baltik, Bachát, Raáb, Szeberényi 
L. Krnó, Vansza lelkészek voltak jelen —  elhatározta, 
hogy összes hitvallási iratainkat is kiadja tótfordí
tásban, a tót ajkú hívek használatára s a békés
csabai ‘ Egyházi könyvkereskedésnek* e czélra már 
600 irtot előlegezett. Gondoskodott továbbá arról, 
hogy «Melanchton életrajza* Il-ik s ‘ Luther élet
rajza* pedig V-ik kiadásban megjelenjék; mindkét 
művet dr. Baltik püspökünk írta népies, építő modor
ban. A bizottság ez idő szerinti vagyona 10,975 Irtot 
tesz ki; ennek a kamatait szokta könyvkiadásra 
fordítani.
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Mennyi bibliát adtak el a múlt évben ?
A brit- és külföldi bibliaterjesztő társaság az elmúlt 
évben a magyar korona országaiban 18,760 egész 
bibliát, 51,740 újtestamentomot és 24,222 bibliai 
részt (evangéliumok, zsoltárok) árusított el. Az el
adott példányok száma, daczára a kedvezőtlen anyagi 
viszonyoknak, emelkedés mutat az 1896-ik évvel 
szemben. Az eladott bibliák és bibliai részek közt 
volt 40,222 magyar, (75 ó-szláv, 8393 cseh-tót, 
5219 horvát, 9312 Euther-féle és 3847 kath. német, 
215 angol, 49 franczia, 1034 héber. 158 olasz, 324 
lengyel, 9408 román. 62 orosz, 28 ruthén, 5711 
szerb, 123 szlovén és 25 különböző nyelvű példány.) 
—  A skót nemzeti bibliaterjesztö társaság pedig eze
ken kívül eladott 2383 egész bibliát, 10,444 új- 
testamentomot, 4918 bibliai részletet. így a magyar 
korona országaiban az 1897 év folyama alatt ösz- 
szesen 102,467 példány biblia és bibliai rész jött 
forgalomba. Ezek tehát azt tanúsítanák, hogy a 
magyar ember is veszi a szentiratokat; csak azután 
olvasná s követné is azok magasztos tanácsait.

Bámulatos áldozatkészség. A hernhuti test
vérek felekezete, a mely csak 23.614 tagot mutatott 
ki, az 1896-ik év folyamán nem kevesebb, mint 
404,285 dollárt áldozott külmissziói czélokra.

A legnagyobb diakonisszaházak. A dia
konisszaügy, a mely nálunk eddigelé csak 4 helyen 
honosult meg, Németországban gyönyörű, óriási fává 
fejlődött. Kimutatják a következő számok. A leg
nagyobb diakonissza-intézetek: Kaiserswert, az első 
ilyen intézet, mely a többieknek magvát képezi: ma 
959 diakonisszával, Bielefeld 755-el, Stuttgart 612, 
Königsberg 511, Drezda 470, Neuendettelsau 443 
és Boroszló 395. Hol vagyunk mi ezektől!

A protestantizmus hódításaFrancziaország- 
ban. Említettük már, hogy a protestáns vallás iránt 
való szeretet újabban olyan országokban is kezd 
terjedni, a melyek azelőtt teljesen katholikusok vol
tak, sőt a protestánsokat elnyomták, pusztították. 
Hogy a protestantizmus Francziaországban mily örven
detes lépéseket tesz előre, az egy r. katholikus lapnak 
következő feljajdúlásából tűnik ki. A «Verité» czímű 
franczia pápista újság ugyanis így panaszkodik: 
«Szerencsétlen elpártolások mindég akadtak; de el
szigetelve. Most azonban e baj sokkal nagyobb, mint 
valaha. Nemcsak egyes esetek miatt lehet most panasz
kodni, hanem ilynemű általános törekvések, általános 
mozgalmak láthatók már e tekintetben; a r. katb. 
klérusban egy bizonyos párt képződik, a melynek 
czélja —  elszakadni az egyháztól. A mi, eddigelé 
erősen s egyedül álló katholikus papságunk meg
rendült ; az egészen a protestantizmus felé való haj
lam vonul át. Nemcsak, hogy hat katholikus pap 
ült le a párisi protestáns theologia padjaira hittu
dományt hallgatni, hanem még más négy hitjelöl
tünk a montaui protestáns theologiára iratkozott be. 
Tíz egyszerre! S ezzel még nincs vége a dolognak. 
Még többre is el kell készülve lennünk* . .. Ezt irja 
a pápista újság. Hja bizony pápista Uraimék, el 
kell még többre is készülve lenni, mert jól mondja 
az írás, hogy «a mi Istentől született, meggyőzi a 
világot* —  s ez pedig a mi sokat csúfolt, üldözött 
Krisztusi alapon álló ev. hitünk!

Olaszországban — a mint már jeleztük — 
szintén előtérbe léptek az evangéliumi mozgalmak 
s a mint most olvassuk, a pizai pápista érsek 
domonkos, ferenczrendi és jezsuita szerzeteseket ren
delt ki, hogy a környékén feltünedező evangélizáczió 
ellen prédikáljanak, síkra szálljanak. S ennek csak
ugyan lett is eredménye, az t. i.; hogy az még inkább 
terjed. A ílórenczi protestáns theologiára hét olyan 
pápista lelkész iratkozott be, a kik azelőtt egyhá
zukban nemcsak hogy jó parókiával, de magasabb 
ranggal is bírtak. A t. olvasóink által úgyis nehezen 
olvasható olasz neveket mellőzzük, csak azt említ
jük, hogy köztük van egy Antonio Cornelio nevű 
pap is, a ki magas rendjelek tulajdonosa s a böl
csészet tanára volt —  s a ki ugyancsak megjárta, 
mert kiküldetvén egy művelt evangélikus embernek 
az áttérítésére, nem ezt térítette át a katholikus val
lásra, de megfordítva, ő lett evangélikussá annak 
beszédje folytán.

Chinából írják, hogy a legutóbbi években a kér. 
missió sikeresen működik. 1896-ban csak a Fuhkien 
nevű kerületben 3441 felnőtt pogány keresztelkedett 
meg s 16 ezer ifjú és gyermek vezetteték be a 
keresztyén vallás ismeretébe. E kerület új keresz
tyénéi 150.000 márkát adtak össze kér. templomok 
s iskolák alapítására. Schorroks hittérítő beszéli, 
hogy egy napon meglepetésére néhány ottani ember 
kopogtat be hozzá s átadnak neki egy iratot, a 
melyben nem kevesebb, mint 200 község kért hit
térítőket a maguk részére.

Bibliát a konfirmándusoknak 1 Ismét közel- 
get a konfirmáczió ideje, a mely sok ezer gyermekre 
nézve az iskoláztatás, de különösen a vallásoktatás 
befejezését jelenti. Most az a feladat vár reájok, 
hogy a mit eddig tanultak, azt az életben gyakorol
ják s az egyház dolga, hogy ehhez folytatólagos 
működése által, az ige hirdetése s a lelkipásztorko
dás által a fiatalságnak segédkezet nyújtson. Nagyon 
fontos tehát, hogy a fiatal keresztyének szivébe plán
táljuk s ápoljuk az egyházuk iránti igaz és hű 
szeretetet, s hogy a gyülekezet részéről is tapasztalják 
a további boldogulásukat czélzó jóakaratot és szere
tetet. Ezt a jóakaratot már néhány év óta sok 
helyt az által tanúsították, hogy a konfirmáczió 
alkalmával a fiatal keresztyéneknek az újtestamentom 
egy példányát adták át emlékül. Reméljük, hogy a 
gyülekezetek ez évben is hajlandók lesznek erre. Az 
ezernyi kisértésekben, a melyeknek a gyermekek ki 
vannak téve, mi védelmezhetné őket jobban, mint 
az Isten igéje, a mely «hasznos a tanításra, a fed
désre, a megjobbításra, a fenyítékre, mely igazság
ban vagyon.* (II. Tim. 3, 16.) «Vájjon mi módon 
jobbítja meg az ifjú az ő utát, hanem a te beszé
dednek megtartásával* mondja helyesen a 119. Zsol
tár 9. v. Az áldozat, melyet a szülő, a gyülekezetek 
ezen fontos ügyben hoznak, oly csekély, hogy ezzel 
egyik sem vesz nagy terhet magára. A brit és külföldi 
bibliatársaságtól (Bpest, Deáktér 4.) és dr. Moody 
András ref. lelk.-nél Bpest, (Rudolf-rakpart 8.) igen 
jutányos áron kaphatók a szentírás példányai. Az új
testamentum á ra : zsoltárral 20 kr., zsoltár nélkül 
12 kr., bérmentesen küldve; nagyobb megrendelő-
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seknél külön mérsékelt árakat enged a társaság. 
Ez által a bibliatársaság nagy áldozatot hoz, de 
örömmel teszi, hacsak eléri a czélját, hogy az Isten 
igéje által igaz keresztyén életet ébreszszen és elő
mozdítson.

Konfirmácziói emléklapok.
Újabban magyar konfirmácziói emléklapokat készít

tetett az angol traktátus-társaság. Ez emléklapok 
nagyon szépen vannak kiállítva. A 4° kemény 
papírlap felső szélén szép rózsacsokor közt arany 
kereszttel s a szükséges szöveggel. Egy emléklap ára: 
8 kr. Tömeges megrendeléseknél azokat postadíj
mentesen szállítja a traktátus-társaság. Melegen ajánl
juk a lelkész uraknak.

Megrendelések Gladischefslcy Károly lelkészhez 
intézendők. (Budapest, V. • Alkotmány-u. 15. sz.).

Alkalmas konfirmácziói ajándékok.
A közeledő konfirmácziók alkalmából szives figyel
mébe ajánljuk t. olvasóinknak a L u th er-társaságn ak  

alanti kiadványait:
1. A z élet könyve. — .Enyém  a bosszuállás.* Elbe- 

beszélések. írta L u d ig  E m ánuel. Ára 2 kr.
2. A z első m áglya. Elbeszélés a magyar reformáczió elő- 

idejéből. írta B ex a  D ezső . 4l 11/8 ív. Ára 4 kr.
3. Szózat a jó  m agyar néphez. Ára 1 kr.
4. A  k i a h itét eladta. Elbeszélés. írta D r. M ora vcsik  

G yuláné. Ára 3 kr.

1. G yu rá tz  F e r e n c z : «H it o ltá ra , czímü imakönyv II. 
kiadás. Egyszerű fekete kötésben 80 kr. (Kapható bőr
kötésben és chagrin díszkötésben is 1 frt 5Ö krtól 4 írtig.)

2. Sántha K á r o l y : .B u zgóság kön yve, czímü imakönyv 
fekete bőrkötésben 3 frt, chagrinbőrkötés 4 frt.

3. Töröli J ó z s e f : Luther M árton életrajza. 30 kr.
4. H örk József-. .H Ő S  K eczer A n d rás ev. vértann  

és csa lád ja , czímü népiratka. 15 kr.
5. B ereczk y  S á n d o r : .B ib lia i történetek prot. népiskolák 

számára, képekkel, kötve 40 kr. (Bevezetés czéljából 
szívesen szolgálunk ingyen mutatvány-példánynyal.)

6. Z ath ureczky A d o lf: .E v a n je lick y  rozpravnik, tojest: 
Nábozenstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok I. — 20 kr.

7. D r. M a szn yik  E n d r e : .B a h il M á ty ás. Életkép a 
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldöztetésének ide
jéből. 25 kr.

8. Fam ler G. A . :  .C h ristian  Traugott, Leidens- und 
Lebensgeschichte eines ev. Predigers in Ungarn.. 30 kr.

9. K ev iczk y  L á sz ló : .E lb eszélések  a magyar reformáczió 
történetéből.. 12 kr.

10. Pálm ay L a jo s :  .A z  Isten  m egsegít,. 10 kr.
11. Fam ler G usztáv A d o l f :  «Gott verlasst die Seinen  

n ich t.. 25 kr.
12. H örk  J ó zse f: «A  nagysárosi vár u ra .. 10 kr.
13. F am ler G usztáv A d o l f : .H ochm nth kom m t vor dem  

F a li ,. 30 kr.
14. P a y r  S ándor : Fábri G ergely. 30 kr.
15. S artorius C sep reg i: V irág ok  a szentírás kertjéből

30 kr.
16. B ierbru nn er G u s z tá v : M atth ai am Eetzten. 20 kr.
17. Böngérfi, János. A z  árva. 20 kr.
18. P a u lik  J á n o s : A z ágostai h itvallás. 25 kr.
19. K eresztyén  házi áldás, szép nagy színnyomatú díszkép. 

Ára csomagolással 1 frt 30 kr.

20. Evang. családi lap, III. évfolyam, szerkeszti Paulik 
János. Ára egy évre 1 frt. Előbbi évfolyamok 50 krért 
kaphatók. 10 gyűjtött előfizető után egy tiszteletpéldány- 
nyal szolgál a társaság.

21. H örk J ó zs e f: Farkasok a juhok között. 30 kr.
22. Iírizk o  P á l :  M elanchton Fülöp levele. 10 kr. — 

(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)
23. Pethes J á n o s : M elanchton Fülöp élete. Ára 40 kr.
24. Schrödl J ó z s e f: A  m agyarhoni protestantizm us  

hatása a m agyar nem zeti szellem  fejlődésére.
12 ív. Ára 50 kr.

E könyvek és népies kiadványok kaphatók bizo
mányosunknál, Hornyánszky Viktor könyvkeres
kedésében (Budapest, V., a M. T. Akadémia épüle
tében). Nagyobb megrendeléseknél 10%  engedmény.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
április 6-án.

G a b o n a f a j
E g y  h e k t o l i t e r  

s ú ly a  k i ló k b a n
Á r a  100 k g r n a k

le g k is .á r |  le g n . á

B á n s á g i  b ú z a  . . . .  
T í s z a v i d é k i  b ú z a  . .

7 4 - 8 1
74— 81 12.85 13.65

P e s t v id é k i  „ . . 7 4 - 8 1 12.80 13.60
F e l i  é r m e g y e i  „  . . 7 4 - 8 1 12.85 13.65
B á c s k a i  „ . . 
R o z s ,  I . r e n d ű  . . .

74— 81 — .— — . __
70— 72 8.85 8.90

„ 1 1  „ . . . — 8.80 8.85
Á r p a ,  t a k a r m á n y  . . 60— 62 6.60 6.90

» é g e t n i  v a ló  . . 62— 64 7.— 7.50
„ s e r fö z é s r e  . . 64— <6 8 .— 9.50

Z a b ,  ó ................................ 39— 41 — .— — . —
U Ú j ................................ 39— 11 6 90 7.20

T e n g e r i ,  b á n s á g i ,  ó — 5.40 5.50
„ m á s n e m ű , ú j . — 6 .35 5.40

R e p c z e ,  k á p o s z t a  . . — 11.50 12.—
„ b á n s á g i  . . . — — — — . —

K ö le s ,  ó ............................... — 4.70 5 .—

Nyomatott Hornyánszky Viktor könyvnyomdájában Budapesten.

FERENCZI B.
protestáns egyházirodalmi könyvkiadóhiva
talában Miskolczon megjelent és minden 
könyvkereskedésben kapható az új ev. imád- 

ságos könyv

BALZSAM.
Yasárnapi, hétköznapi, ünnepi és az élet 

koraihoz és viszonyaihoz alkalmazott
I M Á D S Á G O K .

írta :

KOVÁCS ANDOR,
hernád-vécsei ág. hitv. ev. lelkész.

M élt. és főtiszt. ZELENKA PÁL püspök ú rn ak  a já n lv a .
Ára csinos vászonkötésben 80 kr. 

Díszes bőrkötésben 2 írt.
Az imakönyv kiváló egyházi szaktekintélyek : 

Szász Károly nagynevű püspök, író és költő, Sántha 
Károly és Kemény Lajos egyházi költőink és ima
szerzőink elismerő bírálataiban részesült.

A lelkész uraknak szívesen küldök több pél
dányt bizományi elárusítás czéljából Kezelési en
gedmény 10%.


