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Böjtben.
Szegény fejem, hová hajtnálak, 
Ha a vallás ölére nem ?
Ha Tégedet nem óhajtnálak. 
Kit óhajtnék mást, Istenem? 
Te szánod a sebhedt szivet, 
Boldog, a ki Hozzád siet!

Tested piros vérrel virágzott,
Értem, ki száraz ág vagyok;
Szemed sűrű könyektül ázott,,
Értem, a ki meghervadok.
Szelíd olajfa, óh segíts:
Olts tenmagadba s idvezíts I

S á n th a  K á r o ly .

Hiú á l mo k .
Szemem, óh Isten, könybe lábadt, 
Hol leljek nyugtot, én szegény? 
Szivemben kél igaz bűnbánat, 
Hogy szent törvényed meg szeg ém. 
Óh, magas ég, rám ne szakadj, 
Irgalmas Isten, el ne hagyj!

A szép nap is homályba jő  fe l  
Nekem, bűnösnek ezután;
Gondolj, Atyám, a Szenvedővel,
S derítsd fé l én bús éjszakám! 
Vezérül mellém add, óh add 
Szép hajnali csillagodat!

Emlékezzélr te szent Fiadra:
Nem jött 0  az igazakért;
Hanem magát halálra adva,
A bűnösökért onta vért.
Kik eltévedtek az úton,
Azokért jöttél, Jézusom.

— Elbeszélés. —
I.

Nagy-Keresztes rendezett tanácsú városban volt, 
ha nem több, jó  egy tuczat asztalos-mester, kik egy
től egyig tisztességes munkát végeztek; de azért el 
kellett mindenkinek ismerni, hogy Gombos Mihály 
uram műhelyéből mégis csak a legfinomabb porté
kák kerültek ki.

Hasznát is látta csakhamar becsületes munká
jának.

Mint szegény kezdő néhány évig elég szükecskén 
élt ugyan szerény keresetéből, de három-négy év 
alatt annyira vitte már, hogy takaros feleséget hoz
hatott a házba.

Akkor még csak egy legénynyel dolgozott, meg 
egy inasgyerekkel, k it' főleg az ide-oda küldözgeté
sekre használt. Később egyre szaporodott a legények 
száma s mire Gyula fiuk, egyetlen gyermekük, fel
nőtt, már a ház is, melyben sok évig mint bérlők 
laktak, saját tehermentes birtokuk volt s szépen
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kitatarozva és kibővítve a Tulipán-utczának, mely
ben állott, legszembetűnőbb díszévé vált.

Az úri szobák, négy egy sorban, az utczára néz
tek, az udvaron balra a konyha volt a cselédszobá
val, jobbra pedig a tágas műhely, melynek ablakain 
át reggeltől estig kihallatszott a gyalú és íürész 
okozta zaj, kisérve a serény munkások vidám fütyö- 
részésétől.

Egy nyári estén a szokottnál korábban abbahagy
ták a legények a munkát. A mester nem volt otthon 
s a legényeken bizonyos izgatottság vett erőt. Mind
untalan hallgatództak, ki-kinéztek az udvarra, míg 
végre jobbnak látták a szerszámokat egészen félre
tenni s az udvaron élénk beszélgetés közt várakozó 
állásba helyezkedni.

Benn az első szobákban a háziasszony sem 
találja helyét. Majd az asztalon igazított egyet-mást, 
mely az ebédlőben szép színes virágokkal díszített 
kávésabroszszal megterítve várta az uzsonna felszol
gálását, majd végig járva a négy szobán, gondos 
szemmel nézegette, rendén van-e minden, a hogy 
illik s közbe közbe kitekintett egyik-másik nyitott 
ablakon, ezer gondolattal eltelten mindegyre dör- 
mögve magában:

—  No hiszen nemsokára megláthatjuk, mily Isten 
csodáját nevelt az a hóbortos öregasszony abból a 
sehonnai lányból. Tartok tőle, hogy nem nagy örö
münk lesz benne. Bizony máskép is kifejezhette 
volna atyafiságos szeretetét irántunk, meg a beczé- 
zett szive kedveltje iránt, mint azzal az ostoba tes
tamentummal. Jobban szeretném, ha tűzre dobná, 
vagy széttépné a rongyot, mintsem hogy miatta 
egyetlen fiamnak szárnyát szegték, mikor előkelő 
úr, vagy híres művész is lehetne belőle. Kapna ő 
akkor gazdagabb leányt is, mint a kit a néni min
den áron a nyakába akar varrni.

Egyszerre kocsizörgés hallatszott az utcza felől, 
mire Klára asszony egyszeribe elnémult és sietett 
kifelé a lornáczra.

Az alatt megállóit a kocsi a kapu előtt s Gom
bos Mihály uram egész legényesen leugorva róla, 
kezet nyújtott a vele együtt megérkezett piros arczű, 
ragyogó szemű fiatal lánynak, hogy neki a leszállás
ban segédkezzék.

Menten ott termett Gyula is, a család egyetlen 
sarjadéka, ki ez alkalommal levetette a kötényt s 
ünneplő kabátját öltötte fel.

— Isten hozott Minka! —  köszöntő az érkezőt, 
kezét feléje nyújtva s már készült egy csattanós 
csókot is nyomni a piros ajkakra, a miről azonban 
a leány mind a két kezével való határozott tiltako
zása folytán egyelőre le kellett mondania.

—  Ha, ha, h a ! —  nevetett Mihály mester — 
ne oly tüzesen, még egy kicsit vad a kedves húgom, 
kivált ilyen gavallérosan kinyalt urficskákkal szem
ben. Ha megmaradtál volna munkás öltözetedben, 
bizonyosan barátságosabban fogadott volna. De per
sze, fiam uram sehogy sem érzi magát jól az ing
ujjban és kék kötényben, még ha nem kell is benne 
a gvalút forgatni.

Ezzel mind a hárman a tornáczra mentek, hol 
Klára asszony mind a két felől ünnepiesen arczon

csókolta a leányt, ki neki viszont szerényen kezet 
csókolt; aztán bementek a szobába, hol várt már 
rájuk az ízletes uzsonna.

Az udvaron azalatt a legények és a cselédek 
összedugták a fejüket s nagy tűzzel tárgyaltak az 
új családtagról s a hatásról, melyet az rajok tett.

Különösen Márta, az öreg mosóné volt élénk 
beszélgetésbe merülve a süket Márton legénynyel. 
Minduntalan össze szokott vele veszni s gyakran 
szidta, mint a bokrot, mert valahányszor «Mártá»-t 
kiáltottak, mindannyiszor ő kiáltotta el magát: etes
sék!* De ha «Márton»-t kiabáltak, a füle hegyét 
sem mozdította; mindazonáltal szívesen helyt állott, 
a mikor csak tetszett Mártonnak vele szóba bocsát
kozni.

—  Isten ucscse, helyre egy vászoncseléd — erő
sítő Márton, fejével jobbra-balra bólintgatva. —  Aztán 
úgy hallom, van pénzecskéje is jócskán.

—  Meghiszem azt —  hagyja helyben Márta. — 
Tudja a meiszter uram, hogy mit csinál.

—  Hogyan . . . hogyan? . . .  a kocsinál? —  kérdi 
Márton száját is kitátva.

—  Mit-csi-nál ! —- kiált Márta a fülébe.
—  Ahá, ahá! —  bólintgat Márton. —  Hej, ha 

ilyen magamszőrü embert érhetne a szerencse, ilyen 
aranyos tubiczát nyerni feleségül, —  sopánkodik 
aztán egy nagyot sóhajtva.

—  Ej no, már mire nem gondol! Ettől ugyan 
nem vásik a foga az olyanféle legényeknek, mint 
kend. Ki van már csinálva minden.

—  Ki van csinálva ? mi ?
—  Hogy ki veszi el a kisasszonyt. Hosszú his

tória az.
—  Ahá, ahá!
—  Tudja, az öreg asszony Bálványoson, a Lujza 

néni . .  . hosszú história az! . . .  a mi ifjú urunkat, 
a Gyulát mindig nagyon szerette, de nem tetszett 
neki, hogy olyan . . . hogy is mondjam ? —  Jobban 
szerette volna, ha kissé komolyabb, szorgalmasabb, 
takarékosabb volna.

—  Takaros, nagyon takaros a kisasszony.
—  Vak apád! az ifjú úrról van most szó.
— Ahá, ahá!
—  Aztán Minka kisasszony is nagy grácziában 

van nála, mert a jó  Isten nem áldotta meg gyer
mekekkel, pedig gazdag, nagyon gazdag. Hát mint
hogy már elöregedett és közel áll a sírhoz, testa
mentumot csinált.

—  Hogyan . . . hogyan . . . tészta ?
—  Testamentumot ! . .  . vak apád!
—  Ahá, ahá !
— Felét a vagyonának rája hagyja, de kikötötte, 

hogy becsületes munkás emberhez menjen feleségül. 
Nos, hát mit gondol, miért is szorították a mi if|ú- 
urunkat az apja mesterségére, mikor egy csepp kedve 
sincsen hozzá, hé?

Ezzel szörnyen hamisan hunyorít jobb szemével 
a vén anyóka, Márton pedig bamba kifejezéssel, száj- 
tátva néz rája.
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—  Márta! — hallatszik most a tornácz felől 
Klára asszony hangja, mire Márton ijedten felüti 
a fejét.

— Hallom, megyek már, megyek!
—  Márta, nem Márton —  rivall rá Márta s elsiet. 
Márton pedig egy ideig utána bámul, aztán fejét

csóválva motyog magában :
— Az öreg asszony szereti ifjú urunkat, meg 

Minka kisasszony is. Hm, hm, különös, nagyon külö-
nöS eseL Torkos László.

(Folyt, köv.)

A hit.
Izzó napnak ka süt k ő  sugára :
Hervad' virág, lankad falevél,
De az égnek kűvös Harmatára 
Fű, fa, virág új életre kél.
Frngemet is, ka az élet napja 
Meg-meg esűggeszf, égetvén heve, 
Istenfélők gondviselő Atyja !
Benned kizom ; Hitem Istene !

Mi vagy ók k it? A  szivek virága, 
Gyökerestől égfíől sarjadott.
Annak keze kozott te alája,
{{épére ki engem alkotott.
Azért adott nékem a jó  Isten.
JSzép virág te égi drága kit.
Hogy vigaszom légy a földi léiken,
Ha rám méri sorsom kánatit.

Mi vagy ók kit ? Leszállt égi Harmat, 
Tőled üdül, éled a kekel,
Az életken kármi kárt is vall Hat;
I{eményteten még se esügged el.
Mert te mondod; él az Or az égken, 
Hatalmas ő  vészfelkök fölött.
Benne kizót tartja szent kezéken,
Bár Iáka a kőké ütközött.

Mi vagy ók k it? Biztató szivárvány 
Felhős égnek költözött ivén,
Elettenger vészei közt járván,
Onnan j ő  a kiztató remény. 
jS kizaímamat az Istenke vetve :
Bátran szátok kajkullámon át,
Mert a Hűnek vihar közt sínes veszte, 
Menedéket neki az Ür ád.

Mi vagy ók kit ? őrangyalom nékem,
Hű karátként kisérsz utamon;
Bú vagy öröm legyen osztályrészem ; 
Megismerlek igaz szavadon.
Egyre kérsz esak: legyek kű Isfenkez,
He felejtsem soka, sokaséin
JS mit te mondasz : ragaszkodom ehhez,
Tudom érte üdv vár oda fenn.

K i r á ly  M á ty á s .

Az életmentő biblia.
— Igaz történet. —

Erdőd községben nyáron a komoly munka, a 
téli hosszú estéken a vidám, barátságos összejöve
telek járják. Hol itt, hol ott gyűlnek össze az atya
fiak, jó barátok, hogy a zord telet is kellemessé 
tegyék magukra nézve, mely összejövetelek alkalmá
val a jóízű kenyér is előkerül szives kínálásra, mert 
van azoknak télen kenyerük, kik szorgalmas fárado
zások között töltik el a nyarat.

Egyik este a derék Miklós István családja köré
ben gyűlt össze a szerető atyafiak s jó barátok 
társasága. Szólt az adoma, mulattató tréfa. Majd 
Róna János, a könyvek kedvelője kezdi el: «A na
pokban egy szép elbeszélést olvastam *Áz életmentő 
biblia» czímmel; elmondom, a hogyan tudom, hall
gassátok meg».

*
« . . .  A sziléziai óriás hegység lábánál volt egy 

magányos erdészlak. Terebélyes tölgyek, karcsú bük- 
kök és örökzöld fenyőfák vették azt körül. Ebben 
lakott sok, sok esztendőkkel előbb valami Gruner 
nevű erdész, édes anyjával, feleségével és kis leányá
val együtt. Csendes béke, zavartalan boldogság honolt 
e hajlék falai között.

Egy zord őszi estén egyedül voltak a nők otthon. 
Zúgó vihar rázta az erdő fáinak lombjait. Az erdész 
a közeli városba rándult még reggel s még késő 
estére se volt otthon Késői kimaradása aggodalmat 
okozott a családtagoknak, annál is inkább, mert 
épen az nap hallották meg, hogy az erdész által a 
hatóság kezébe juttatott vadorzók ravasz, gonosz- 
indulatú feje, kit a csendőrök elfogni nem tudtak, 
egy földmívelő ember előtt azt a kijelentést tette, 
hogy az erdészen irtóztató bosszút fog állani. Ez a 
nyilatkozat foglalkoztatá a magukban levő nőket; 
nem csoda, ha remegtek távol levő kedvesük életéért. 
A maguk meggyőzése, bátorítása végeit elővették az 
ősi bibliát, melyből fenhangon olvasta az édes anya 
a 71-ik zsoltárt ; majd térdre hullva ugyancsak fen
hangon imádkoztak a távollevő családfőért, sőt még 
a gonosztevőkért is, vajha Isten kegyelme által az 
igaz útra visszavezéreltetnének. S ím, alig végzik 
forró imájukat: hallatszik a visszatért erdésznek han
gos kopogása. A belépő erdészt csakhamar figyel
meztetik az aggódó családtagok a közelgő veszede
lemre, ki miután igyekezett megnyugtatni őket, a 
jóizű vacsorát elköltvén, álomra, nyugalomra tért 
velük együtt. Nem mulasztá el azonban lefekvés 
előtt a hajlék táját átvizsgálni, az ebeket szabadon 
ereszteni és a fegyvereket ágyához közel készíteni.

Körülbelül két óra elteltével a szobában, mely
ben a család nyugodtan pihent, az egyik ágy alól 
egy marczona alak mászott nesztelenül elő, az asz
talhoz lépett, melyre egy nagy, éles kést tett le, 
majd az ablakon beszűrődött hold fényénél a nyitott 
bibliát vizsgálgatni kezdé.

Hamarosan aztán a nagy vigyázattal kinyitott 
ablakon, a bibliát is magával vivén, kimászott, oly 
ügyesen, hogy még az ebek sem vették észre moz
golódását s végül az erdő sűrűjében eltűnt. Midőn
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reggel az erdész felébredt, nem győzött csodálkozni 
az ablak nyitott voltán és az asztalon levő kés miatt. 
Átvizsgálták az egész hajlékot, nem hiányzott más, 
mint az ősi biblia, mely hogy hova lett, talány ma
radt sokáig előttük. Csak azt az egyet látták bizo
nyosnak, hogy az Úrnak keze védte meg őket az 
éjszaka homályában s nem a töltött fegyverek, nem 
a lánczaikról eleresztett vérengző ebek. Az Úr oltal
máért buzgó szívvel rebegtek hát hálaimádságot.

A vadorzók vezére úgy eltűnt ez éjtől fogva, 
hogy hírt sem hallottak róla.

Évek múlva a történtek után a mecklenburgi her- 
czegségben levő Müritz tava mellett nagy, véres 
csatát vívtak az egymással harczban levő poroszok 
és francziák. A tő túlsó oldalán levő halásziakból 
igen jól látták, a mint végül a vadfutásnak eredt 
francziákat üldözőbe vették a győztes poroszok, a 
csatátéren hagyva sebesültjeiket, halottaikat. A ha
lász sietve csónakba szállott, hogy segítségére legyen 
a netán még megmenthető sebesülteknek.

És a mint a part felé evezett: tompa nyöszörgés 
hatott hozzá. Kikötvén, közel a parthoz, a holtak 
között, egy súlyosan sebesült hadnagyot talált vér
tócsában feküdni.

Erős karjaival a csónakba vivén őt, átevezvén 
vele a halásziakhoz, barátságos otthonába, hol ápo
lás alá vette jó nejével együtt.

Egy hétig, a golyó által okozott mell-sebláza 
miatt, hajszálon függött a beteg élete, de végre meg  ̂
szűnt a láz, a természet és a hü gondozás meg
mentették a sebesült hadnagyot, a ki nem volt más, 
mint Gruner sziléziai erdész.

Feleszmélvén, egyszerű, idegen hajlékban találta 
magát, jó indulatú halász családtól környezetten. A 
jó emberek előtt elmondta családi állapotát, kifejezte 
hő vágyát szerettei látása után. S íme, vágya betelt 
rövid idő alatt; a halász által titkon értesített hitves 
eljött beteg férjéhez szépen fejlődött leányával együtt, 
örvendetes, boldog találkozás volt ez, mert hiszen 
oly közel voltak ahhoz a sorshoz, hogy e földön 
sohase találkozzanak többé. Mily boldog volt a 
halász-család is, hogy e megható viszontlátásnak 
eszközlője lehetett!

Miután a beteg eléggé megerősült: hazafelé ké
szült az erdész-család, hol szerető édes anya imád
kozott gyermekeiért.

A halásziakban elkövetkezett a búcsú órája. Míg 
a hála szavai elhangzottak az útrakelők ajkairól, 
könyek tódultak a szemekbe. Az erdész ama sza
vaira: mily összeggel fizethetné meg némileg a hü 
gondozást, a gondos táplálási, a halász azt mondá: 
ő neki nemhogy nem tartoznak semmivel, sőt ő tar
tozik nekik még egy nagy tőkével, melyet beleegye
zésük nélkül vitt el tőlük. Erre a fali szekrényből 
egy ősi bibliát vett elő, melyet erdészék azonnal a 
magukénak ismertek fel; s midőn szemeiket a ha
lászra kérdőleg függeszték, következőképen beszélt:

»Én vagyok ama vadorzó, ki bosszút esküdtem 
ön ellen, erdész űr! Amaz emlékezetes nap, az alko
nyat óráiban bemászván a nyitott ablakon szobájába, 
egyik ágy alá rejtőztem, hogy éjjel meggyilkoljam 
családjával együtt. Ott hallottam az édes anyja által 
fenhangon olvasott 71-ik zsoltárt és az önért és

minden gonosztevők üdvéért mondott imádságot . . . 
Lelkem megrendült, kezem a gonosztett elkövetésére 
megbénult, szivemből a gyilkos vágyak végkép el
szálltak. Elhagytam házát, de a bibliát magammal 
hoztam, mert gondoltam, üdvömet találom meg általa. 
Hetekig bujdostam vidéken az erdők sűrűiben, tár
sam a biblia volt: ez tanított meg arra, hogy én 
bűnös ember vagyok. Olvasván a kereszten megtérő 
latorról, én is az Úr irgalmához folyamodtam, kegyel
méért könyörögtem s nem hiába, szivembe szállt az 
égi ajándék: a remény, hogy még boldog leszek. . .  
E vidékre jővén, egy halász segédje lettem, jó em
berré váltam; áldassék értea jó  Isten mindörökké! 
Van jó feleségem, ki velem együtt féli az Istent; 
van mindennapi tisztességes kenyerem és a mi leg
főbb : van megváltó Jézusom, irgalmas mennyei 
Atyám ! Mindezt, amaz éjszakának és ezen ősi bib
liának köszönhetem. Ön, erdész úr, amaz éjszakán 
fegyvereiben, ebeiben bízott, pedig semmit sem hasz
náltak volna ezek, ha az Úr karja nem oltalmazza: 
a biblia igéi és a kegyes nők imái által! Az Úré 
legyen hát mindnyájunk forró hálája! . .»

A halász elvégezé megható elbeszélését s immár 
kétszeresen nehézzé vált az elválás.

Megtértek erdészék kedves otthonukba, öröm- 
könyek között fogadtatva a jó  öreg édes anyától.

Ezentúl még inkább, mint eddig : a béke, a sze
retet, az imádság voltak az erdész-család szép tulaj
donai; legnagyobb tiszteletben tartott kincse pedig 
az ősi biblia maradt . . . »

*
«Eddig a történet* —  végzés elbeszélését Róna 

János, de nem hallgatta el a történethez fűzött e 
tanulságot sem: ‘ O l v a s g a s s á t o k  a b i b l i á t  
—  tévé hozzá komolyan — m e r t  ha  n i n c s  is 
m i n d i g  a l k a l m a  m e g m e n t e n i  a g o n o s z  
e m b e r e k t ő l  és  t o l v a j o k t ó l ,  de m e g m e n t  
s z i v ü n k b e  v é s ő d ö t t  i g é i v e l  a z o n  r o s s z 
a k a r ó i n k t ó l ,  kik b e l s ő n k b ő l  t ö r n e k  e l l e 
n ü n k :  a g o n o s z  vágyakt ó l ,  b ű n r e  k i s é r t ő  
g o n d o l a t o k t ó l ;  mert az ige Istennek hatalma 
minden hívőknek üdvösségére*.

Közli: Király Mátyás.

A régi keresztyének istentisztelete.
— Mai képünkhöz. —

Mai képünk kapcsán az ősi múltba vezetem 
vissza az olvasót; abba a korba, a melyben még 
nem emelkedtek minden faluban kér. templomok a 
háromságos szent Isten tiszteletére, de azért Krisztus 
akkori hívei sűrűbben és buzgóbban imádták Őt, 
mint azt a mai keresztyének nagy része tenni szokta. 
Megható és elbájoló jeleneteket tár elénk a keresz- 
tyénség ifjú kora. Milyen hit, az Üdvözítő iránt mi
csoda szeretet hevíté Krisztus híveinek kebelét! . . . 
Zúgott, csattogott a vihar körülöttük, melyet a rájok 
görbe szemmel néző gyűlölség támasztott s el is 
söpört közülök ezreket, de a kik_ halni mentek s a 
kik megmaradtak egyaránt az Úr iránti szeretetet 
s hűséget tanusíottták. Az ellenségtől üldöztetve,
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erdőkbe, elhagyott pusztaságokba vagy földalatti 
barlangokba vonultak el, hogy —  ha nyilvánosan 
nem lehetett —  titokban tartsanak istentiszteleteket. 
Róma körül még ma is láthatók azok a több száz 
kilométert kitevő földalatti folyosók, a melyeket «kata- 
kombáknak* neveznek s melyek az üldözött régi 
keresztyénségnek temetkezési, rejtek- és istentiszte
leti helyül szolgáltak s tele vannak az ő szenvedé
seik s hitbeli buzgalmuk emlékjeleivel.

Egy ilyen katakomba-részletet mutat mai képünk 
is. Egy kápolnaszerűen feldíszített tágabb barlangban, 
a minők a katakombákban több helyen találhatók, 
látjuk összegyűlve a kér. hívők seregét. A kereszt
tel feldíszített oltár előtt pap áll, akkor divatos orná- 
tusban, s épen megáldja híveit. A bejáratnál meg az 
üldöztetés egyik tanujelét: a hallgatódzó őrt látjuk, 
a minők e barlangok más helyein is el voltak he
lyezve, hogy a híveket a netán közeledő veszélyre 
idejekorán figyelmeztessék. Persze azért a legnagyobb 
elővigyázat daczára is többször megrohanta őket az 
ellenség, hogy aztán vadállatok elé hurczolja —  a 
szegényeket.

Nagyon sajnálhatjuk, hogy az első keresztyének 
istentiszteletét illetőleg nincsenek részletes adataink; 
mindazonáltal a meglévő hézagos feljegyzésekből is 
arra nézve egyet-mást megtudhatunk. Megtudjuk 
első sorban is azt, hogy az ő naponként —  néha 
kétszer is —  tartott istentiszteleteik emelkedett, áhí- 
tatos szellemben folytak le s azokon, míg az apos
tolok éltek, ezek Krisztussal való együtt járásuk 
alkalmával hallott s tapasztalt dolgokat beszélték el 
a hallgatóknak, majd pedig a Szentírást fejtegették; 
később meg a gyülekezetek vénei az apostolok leveleit 
olvasták fel s magyarázták. Ennek keretéül a gyüle
kezet éneklése s imája szolgált, befejezésül pedig 
—  a Krisztus szenvedéseire való megemlékezéssel 
kapcsolatban — az Úrvacsora s a szeretetvendégség.

S volt-e nekik istentiszteleti zenéjük s ha volt, 
milyen volt az?

A rendelkezésünkre álló adatok arra engednek 
következtetni, hogy ha talán általánosan nem is vol
tak még náluk használatban a hangszerek, egyes 
nagyobb gyülekezetek istentiszteleteinél már jó 
korán hangszereken kisérték az éneket. Eusebius és 
Alexandriai Kelemen említik, hogy a keresztyének 
összejöveteleik alkalmával a hárfát és az úgyneve
zett pszaltert használták. S nagyon valószínű, hogy 
a rómaiak előtt ismeretes orgona is csakhamar utat 
talált a keresztyén templomokba. A Karolingok idejé
ben (Vili. század) e hangszer már általánosan el 
volt terjedve; persze nem oly alakban, a minőben 
ma ismerjük. S nem is oly összefolyó és összhang- 
zatos zenei vezetésre szolgált, mint ma, hanem in
kább csak, hogy az énekeseknek a hangot megadja 
s időnként az énekbe belevágva azt kellő magas
laton megtartsa, a mi abból is látszik, hogy annak 
billentyűi nagyon szélesek voltak s igen nagy nyo
mást igényeltek. Eleinte az úgynevezett víz-orgonák 
voltak használatban, melyeket később a légfuvású 
orgonák szorítottak ki. Ilyen orgonája volt már a 
hite-hagyó Julián császárnak ( f  363.), minek folytán 
hibás az a nézet, mintha az ilyenek csak Theofil 
császár idejében (f  842.) fedeztettek volna fel.

S milyen volt a régi keresztyének istentiszteleti 
éneke ?

A legrégibb korból egyetlen egy kér. templomi 
ének-melódia sem maradt ránk s azért e dolog vizs
gálatánál következtetésekre vagyunk utalva. S e 
tekintetben kiindulási pontul a zsidónép egyházi 
zenéjét kell felvennünk. Tudnivaló ugyanis, hogy a 
keresztyénség első sorban a zsidóságból toborozta hí
veit; természetes tehát, hogy a zsidó népnek zenei 
sajátságait, zenei birtokát magukkal vitték a zsidók
ból lett keresztyének új egyházukba is. A zsidókról 
meg tudjuk, hogy istentiszteleteiknél a zene jelenté
keny szerepet játszott s nekik e czélra külön szer
vezett zenekaruk s többféle hangszerük volt. A hang
szerek azonban náluk is csak arra szolgáltak, hogy 
az ének hangját megadják s az ütenyt maszkírozzák; 
s a zenészek játéka csak elő-, utó- és közbe-játékokra 
szorítkozott. A mai értelemben vett összefolyó melo
dikus zenére náluk gondolni sem lehet. Afféle éne
kes beszéd (recitativ) volt az ő éneklésük, a milyen 
ma a pápista papok létánia-olvasása, vagy a nálunk 
is néhol szokásos textus-éneklés, a mely meglehetős 
egyhangú lehetett s hangja csak itt-ott emelkedett, 
vagy szállott le egy pillanatra. Az ének-szöveget, 
legtöbbnyire zsoltárt, egy előénekes énekelte s a 
gyülekezet hallgatta s végül karban az egész gyüleke
zet felelt rá egy oda illő szöveggel. Erre enged követ
keztetni a zsidó nép költészete, a melynek jellemző 
sajátsága az úgynevezett gondolat-párhuzam; s erre 
enged következtetni a mai palesztinai népek éneklési 
modora, a mely —  híven az ősrégi formákhoz —  
ma is ilyen váltakozó éneklés, a mely szerint egy 
énekes megkezd valami éneket s elénekelvén egy
két sorát, egy másik belevág s megfelelő szöveggel 
felel rá ; úgy hogy ott még a világi dalt is legalább 
kelten éneklik, a mint azt Schneller volt betlehemi 
ev. lelkész a Szentföldről írt munkájában kimutatja.

így volt ez a régi keresztyéneknél is. Tanúja 
ennek Eusebius IV. századbeli történetíró, a ki azt 
mondja, hogy «a gyülekezet elöljárója felállott, félig 
vagy egészen elénekelt egy zsoltárverset s a gyüle
kezet arra —  annak a versnek másik felével, vagy 
a következő verssel —  karban válaszolt*. S a Zsol
tárok könyvében tényleg találhat az olvasó akárhány 
ennek megfelelő szöveget. Például csak a 136-ik 
Zsoltárt említem: * Dicsérjétek az Urat, mert jó !*  
A zsoltár minden versének második fele ez: «Mert 
örökké megmarad az 0  irgalmassága». Ez volt a 
gyülekezet éneke. Római Kelemen, Pál apostol egyik 
tanítványa is azt írja, hogy egy énekes előénekelte 
a zsoltárt s a hívek időközönként belevágtak a *Kyrie 
eleison*-nal, —  *Uram könyörülj rajtunk!* Szóval 
olyan antifona-szerü éneklés volt az, a minő tót ev. 
templomainkban még ma is hallható. Meghonosító
jának a kér. egyházban Ignatius antiochiai püspököt 
mondják.

Később azonban, a mint a pogányság mind na
gyobb számban tért be a kér. egyházba, annak 
zenei sajátságai is bevonultak oda s zenéjére befo
lyást gyakoroltak. így nevezetesen a pogányok régi 
isteneihez írt lendületes hvmnusai mintájára kezdtek 
itt is új hymnusok keletkezni az egy Isten dicsőíté
sére s ezeknek zenéje már a görög ritmus és har-
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monia szabályai szerint készült. így tehát az isten- 
tiszteleti éneklésnek két neme honosodott meg a 
kér. egyházban: a recitativ zsoltár- vagy prózaének
lés és a melodikus verses hymnus-éneklés. S ez 
utóbbi tetszetősebb s lendületesebb alakjánál fogva 
az előbbenit mindinkább háttérbj szorította. A leg
régibb ilyetén ismeretes vallásos hymnus Alexandriai 
Kelementől ered. —  A kér. egyházi zene terén azután 
a nyűgöt szerzett magának kiváló érdemeket, külö
nösen Ambrozius és Nagy Gergely után, a kik a 
ritmust és harmóniát vitték be az egyházi éneklésbe 
s kezdeményezésük folytán külön iskolák kezdték 
ápolni s finomítani az egyházi zenét.

Paulik János.

Hazai és külföldi hírek.

Tanácskozások. E hó 6 — 9. napjain püspökeink, 
kér. felügyelőink kara, illetve az egyházegyetem állal 
kiküldött bizottság itt Budapesten Prónay Dezső báró 
egyet, felügyelő elnöklete alatt értekezletet tartott. 
Az értekezlet először a reformátusokkal egvült a 
nagy-gerezsdi, illetve újabban a pápai egyezség felett 
tanácskozott s azt mind a két bizottság elfogadván, 
keresztül vitelét illetőleg a püspökökhöz tette át. 
Szóba került az egyetemen felállítandó prot. theologiai 
fakultás kérdése is; miután azonban ez református 
részről nincs kellőleg előkészítve, annak megvitatása 
későbbre halasztatott. Az ev. egyetemes bizottság 
még a papválasztási szabályzat, a horvát-szlavon- 
országi egyházak hovatartozandóságának kérdéséről 
tanácskozott s véleményt adott a késmárki lyceum 
örökösödési ügyében is. Püspökeink itt időzésük alatt 
a kormányelnöknél is tisztelegtek.

A protestáns országos árvaházra a kará
csonyi gyűjtés alkalmából pénzben összesen 2501 frt 
71 kr. gyűlt össze; természetbeni adományokban 
(ruha, élelmiszer, fűtő, tanszerek stb.) pedig közel 
annyi értékű. Pénzbeli adományokból gróf Teleky 
Sandorné 160 irtot, báró Dániel Ernőné 592 frtot, 
Domanovszky Endréné 175 frt 50 krt, Geduly 
Gyuláné 25 frtot, Gregersen Gildbrandné 125 frt 
50 krt, Gouth Sandorné 25 frtot, Gvöngyélyi Jánosné 
83 frt 80 krt, Haberern Jonathánné 109 frtot, 
Hunfalvi Pálné 171 frot, Huzella Elekné 15 frtot, 
Kovács Sándorné 420 frt 91 krt, König Gyuláné 
85 frtot, Liedemann Sámuelné 140 frt 50 krt, Lux 
Edéné 42 frot. Rik Gusztávné 30 frtot, Szilassv 
Aladárné 89 frt 50 krt, Végh Arthurné 36 frt 50 krt 
és Brocskó Lajos 143 frt 50 krt gyűjtött. A vá
lasztmány mind a gyűjtőknek, mind az adakozóknak 
az árvák nevében szives köszönetét nyilvánítja.

Az országgyűlés körül, a hol még mindig a 
költségvetéseket tárgyalják, puskapor felhők szállin
góznak. Tudniillik korunk legnagyobb képmutatójá
nak : a politikának számos olyan vonása van, a 
mely nem épen tetszetős. A belügyminiszteri tárcza 
költségvetése tárgyalásánál szóba hozta egy kép
viselő Ugrón Gábornak valami zabszállítási ügyletét, 
azzal vádolva utóbbi képviselőt, hogy a hadseregnek 
32 ezer mázsa zab szállítását vállalta el. de neki 
tizedrésznyi zabja sem terem s ő egy gabonakeres

kedőre bízta az üzletet, a ki a zabot összevásárolta 
s eladta a hadseregnek jó árért s Ugronnak minden 
mázsa után jutalmat fizetett. Ebből aztán nagy 
patába támadt s folytak a mérges nyilatkozatok. 
Ugrón, hogy —  a mint írják —  a kölcsönt vissza
adja, egy német lapban Bánffy volt kormányelnököt 
támadta meg, bizonyos pénzek elköltéséért. Az el
mérgesedett kedélyek bosszúvágya, vagy a mint ma 
nevezik: *a becsület kérdése* aztán egész hosszú 
sorát idézte elő a párbajoknak, a hol képvise
lők, Ugrón és Bánffy is pisztolyokkal döntötték el 
az így támadt kérdéseket. Hát iszen nekünk semmi 
közünk ahhoz, hogy életét ki mennyire becsüli, 
hanem azért elszorul szivünk, ha látjuk, hogy «a só 
megizetlenült*.

Egygyel kevesebb lett azoknak a kendőző sze
reknek a száma, a melyekkel egyes hiú hölgyek 
egészségüket pusztítani szokták. Azt olvassuk ugyanis, 
hogy a Spitzer-féle arczhenöcsöt a miniszter eltil
totta. Minden újság ökölnyi betűkkel hirdette ennek 
a csodaszernek a nagy erejét, a mely szerint a ki 
használja, mindjárt Tündér Ilona szépségéhez jut.
S vette is a sok boldog-boldogtalan hiú teremtés; 
s hogy szebb lett-e tőle, nem tudjuk, de hogy mér
ges, az arczot s a szervezetet megtámadó anyagokat 
tartalmazott, az az orvosi véleményből tűnik ki. —  
Ennek kapcsán csak arra szeretnők figyelmeztetni ' 
azokat, a kiket illet, hogy ne komédiázzanak s holmi 
szépítő szereknek hagyjanak már békét! Az Isten 
tudja, hogy az egyik embert miért teremti szép
nek, a másikat meg nem. Csak hagyjuk azt Ö reá. 
És hogy továbbá nekik a titkot megsúgjuk: a ken
dőző szerekkel maguknak ugyan egy cseppet sem 
használnak, legfeljebb csak benső ürességüket árul
ják el. A mi minden komoly férfiúnak és —  meg
fordítva —  nőnek igazán tetszik s mi benne mara
dandó rokonszenvet támaszt, az nem a bőrnek ilyen 
vagy olyan volta, hanem a léleknek az arczon, a 
szemekben is visszatükröződő nemessége. Hogy pedig 
az meglegyen, azt nem a patikában szerzik meg, 
hanem úgy, ha Kr i s z t us ho z  j á r n a k  i s k o l á b a .  
Mindenesetre komoly kötelessége a szülőknek, hogy 
erre a falun és vidéken egyaránt elterjedt kendő
zésre figyelmet fordítsanak s attól gyermekeiket 
visszatartsák.

A délafrikai háború alighanem forduló ponthoz 
ért. Múltkori híradásunk óta ugyanis a búrok sorsa 
búra fordult. Cronje búr tábornok megadta magát 
a túlnyomó angol haderőnek s azóta ö és serege 
fogságban van. Kimberley és Ladysmith felszabadult 
s a búrokat angol területről teljesen visszaszorították. 
Joubert búr tábornok azonban nem csügged s össz
pontosította a búr hadsereget, hogy a legvégsőig 
harczoljon. Sokan sürgetik már a békekötést, mert 
—  a mint mondják —  a búr megmutatta már vitéz
voltát s az angol is megmutatta, hogy mit tud, hát 
jó  volna már valami utat-módot találni a békekö
tésre. S hogy a búrok erre hajlandók lennének, azt 
Leyds transvaali nagykövetnek a szavaiból tűnik ki. 
a ki legközelebb így nyilatkozott: *Krüger elnök 
mindig kész volt a békés kiegyezésre. Ezt bizonyítja 
az is. hogy választott bíróság döntését hozta javas
latba. Épen úgy üdvözölné most is a békeközvetítést,
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de csak a b ú r á l l a m o k  f ü g g e t l e n s é g e  a l a p 
j án.  E nélkül azonban soha sem fogad el békét. 
Cronje kapitulácziója a búrokat csak inkább meg
erősítette abbeli elhatározásukban, hogy a békéért 
tovább küzdjenek >. Az angolok a jelen diadalmi 
mámora egyelőre kizárja azt, hogy Anglia békére 
volna hajlandó a búrok teljes leigázása előtt. Ma 
még csak a puskáé s az ágyúé a szó. Ök beszél
nek, ők tárgyalnak s valószínűleg ők is fognak vég
legesen dönteni. —  Bárcsak mielébb vége volna 
már az ember-irtásnak !

A protestantizmus terjedése. Egy híres né
met földrajz-tudós (Ravenstein) egy kimutatást közöl 
a nagyobb kér. felekezetek számarányáról s kimu
tatja, iiogv a római katholikus egyháznak 199 millió, 
a görög katholikusnak 105 millió, s a protestáns egy
háznak 195 millió híve van ez idő szerint. 1800-ban 
volt a róm. katholikusnak 120, a prot. egyháznak 
60 millió hive. E szerint tehát a XIX. század folya
mán a növekedés a róm. katholikus egyháznál 80, 
a protestáns egyháznál 136 millió.

Egy kis orvosság a földuzsora ellen. A mint 
olvassuk, a vidéken sokfélé használják a szegényebb 
parasztgazdák ellen az uzsorának azt a veszedel
mes módját is, hogy a megszorult paraszt, például 
200 korona kölcsön fejében egy hold földet enged 
át ingyen használatra kamatképen mindaddig, a míg 
a pénzt vissza nem fizeti. A dolog vége az, hogy 
az a föld utóvégre is a hitelező kezére vándorol. 
Most a kir. kúriának újonnan megjelent IX. számú 
döntvénye ez ellen is tartalmaz orvosságot. A dönt
vény kimondja, hogy az olyan kötelezvényt, a mely
ben az adós kamat fejében ingatlana haszonélvezetét 
engedi át a hitelezőnek, telekkönyvileg bekebelezni 
egyáltalán nem lehet. Ebben a döntvényben még 
ennél is több van kimondva; az tudniillik, hogy az 
ilyen kölcsönügyletek a biró előtt semmisek s azok
ból semmi jog sem származik. Az az adós tehát, 
a kit ilyen uzsorába kevertek, ha már uzsoravádat 
nem akar emelni, a földjét egyszerűen visszaveheti 
s ha a hitelező perbe fogja, nem tartozik mással, 
mint épen csak a tőkével. Mindezt jó  tudni a köz
ségi jegyzőknek, lelkészeknek, tanítóknak és földbir
tokosoknak stb., a kik állásuknál fogva a gyámol
talan köznépet védelmezni tartoznak.

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
pályázatot hirdet tíz füzet népies vallásos iratkára. 
A füzetek az evangyéliomi keresztyén nép hitének 
és erkölcsének védelmére, szilárdítására és nemesí
tésére vannak szánva. Tartalmi főkellékök a szilárd 
evangyéliomi lélek és erő, nyelvezet tekintetében 
pedig zamatos, népies magyar nyelv. Műfajra nézve 
lehetnek elbeszélések, életrajzok, rajzok, életképek, 
párbeszédek versben vagy prózában. Terjedelműk: 
egy vagy legfölebb másfél nyomtatott ív, kis nyol- 
czadrétben. —  A mértéket megütő dolgozat a M P. 
1. Társaság tulajdona lesz, a «Koszorú* czímű kiad
ványsorozat 1900. évi folyamában jelenik meg, és 
kis nyomtatott ívenként 40— 50 korona tiszteletdíj
ban részesül. Beadási határidő folyó évi július 1. 
A kéziratok dr. Kecskeméthy István ideológiai tanár
hoz, a «Koszorú*-füzetek szerkesztőjéhez Kolozs 
várra küldendők.

A nt. lelkész urak figyelmébe.

A közeledő konfirmácziók alkalmából a Luther- 
társaság kiadásában megjelent

konfirmácziói emléklapokra
hívjuk fel újra a nt. lelkész urak figyelmét.
Ez emléklapok berámázva bármely szobának díszére 

válnak. Nagyságuk 42/32 cm. Az alkalomszerű szöveg és a 
névre s aláírásra szánt helyek díszes arany keretbe vannak 
foglalva; felül elmosódó kék égbolton, angyalfejek és a 
kehely látszanak ; oldalt gothikus stílű czifrázatban. egy 
templom-részlet s a konfirmáczió jelenete látható, a mint a 
lelkész az oltár előtt térdeplő gyermekeket megáldja ; alul 
pedig a Leonardo da Vinici-féle, úrvacsorái ábrázoló ismere
tes kép látható. Azonkívül az emléklapot rózsák, búzavirág 
s szőlőágak fonják át. Az emléklapok színesek s gazdagon 
aranyozottak.

Egy emléklap ára 12 kr.
Tömeges megrendeléseknél 20 százalék engedmény 

Megrendelések

Majba Vilm os ev, lelkész-vallástanárhoz
(Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 12 szám) 

intézendők.

Biblia-olvasási kalauz.
♦ Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, 

hogy azokban örök életetek vagyon !» (Ján. 5, 39.)
Márczius R e g g e l . E ste.

'  16. János 11, 17 — 31. János 11. 32—46.
17. János 11. 47 — 57. Zsoltár 121.
18. Lukács 11. 14—28. Efez. 5, 1—H.
19. Máté 26, 6 -1 3 . 

Márk 11, 11-19.
Lukács 19, 29—4'

20. János 12. 20—33.
21. János 12, 34—52. Máté 21, 23-32.
22. Máté 21, 33—46. Máté 22, 23—33.
23. Máté 23, 1—12. Máté 23, 13—28
21. Máté 23, 29-31. Zsoltár 145.
25. János 6, 1—15. Gálát. 4, 21—31.
26. Márk 12, 41—44 Máté 24, 1 -14 .
27. Máté 24, 29—36. Máté 25, 14—30.
28. Máté 26. 1 -5 Lukács 22, 1 — 6.
29. Lukács 22. 7—13 Máté 26, 20-29.
30. Lukács 22, 24—38 János 13, 16—30.
31. ‘ János, 13, 3t—38. Zsoltár 26.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
márczius 13-án.

G a b o n a f a j
Egy hektoliter 

súlya kilókban
Ára 100 kgrnak

.legkis.ár | legn. ár

Bánsági búza . . . . 74 — 81 14.30 1» 60
Tíszavidéki búza . . 74—81 14.80 16.40
Pestvidéki „ . . 74-81 14 30 16.—
Fehérmegyei „ . . 74-81 14.70 16.20
Bácskai * . . 74—81 14.1D 15.50
Uozs. I. rendű . . . 70—72 12.50 12.70

„ 1 1  n . . . — 12.20 12.40
Árpa, takarmány . . 60 — 62 11.30 11.40

» égetni való . . 62-64 10.90 11.10
„ serlozésre . . 64— <6 —.— — .—

Zab, ó ........................... 39—41 10 60 11.60
e ú j .......................... 39— 11 10.70 10.90

Tengeri, bánsági, ó — 10.— 10.60
„ másnemű, új . — —.— —.—

Repcze, káposzta . . — 24.— 25.—
„ bánsági . . . — —.— —.—

Köles, ó .......................... — 10.70 11.60
Tojás (a vásárcsarnokban) 100 darab 4 kor. 70 fii 1.

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten.


