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HUSVÉTI ÉNEK

^  ja tta l

Megnyugodva nézhetek!' ?&$'

Testem egykor sírba szállhat,

A  mi por volt, porrá válhat,

Lelkemet nem sebzi meg!

Sírja — Bírja

Bár a testet, az elestet, még se félek! 

Krisztusommal újra élek.

Már ha kedvest kell siratnom,

Drága hamvát földnek adnom,

Fáj a szív, de hisz s remél! • •

Bús a földön itt a válás,

Oh de vár uj megtalálás,

Fenn, hol ő örökre él.

Hallom — Vallom,

így vígasztal, igy nyugasztal e nap minket,

Áldjuk érte Istenünket.
CYŐRY VILMOS hagyatékából,

• > ' . •  ^ ; . ; / .  =

. Alájuk a menny Istenét!
’ s? i  ■- < *  -  • . " ' ^ V -  ■ ■ . ; •  • '

Hála Hassa át szívünket;. ?;\:

Híven ülni ünnepünket 

V Husvét drága ünnepét! 

f  Száll a  — Hála

Áldva őtet, jótevőnket, Krisztusunkat 

A mi Megváltó Urunkat!

H^l vagyon halál hatalmad ?

Hol koporsó diadalmad?

Krisztusunk mind széttörő!

Őt is a kősír fogadta.

Ámde újra visszaadta,

Mert az Isten rendelő!

Élet — Éled

A halálból s a homályból fénynek árja 

Hint reménvt a földi tájra.
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Tamás.
Mivelhogy láttál engeniet Tamás, 
hittél; boldogok, a kik nem lát
nak és hisznek. Ján. 20, 29.

Hogy keresztre feszítették és a sírba tették s 
annak szája elé a nagy követ is odagörditették, — 
mintha csak legédesb álmuk, — éietük egyetlen 
reménye tűnt vén örökre el. Soha náluk boldog
talanabb nép nem volt még ezen a világon. Szivük, 
lelkűk keserves nagy fájdalmában, csalódva, csüg
gedve, szint’ kétségbeesve el szerte széledtek, mint 
pásztortalan nyáj. Egy döbbenetes, őrjítő gondolat 
cikázott át mindannyiuk lelkén: az Isten elhagyta, 
ő sem volt hát, ő sem lehetett hát az Istennek 
Fia, a mi Messiásunk 1 S e gondolat terhe alatt 
nyögve és jajgatva ment mindenik tovább a maga 
útjára.

Hanem aztán mikor ama nagy reggelen az 
asszonyok egy s más csodás dologról kezdtenek 
beszélni, hogy ama bizonyos nagy követ valaki 
félre gördítette, hogy a sirt üresen találták, az az 
hogy angyalokat láttak vala abban, őt magát pedig 
sehol sem találták, csak halotti leplét, meg a szem
fedőjét s mikor bent a szent városban a főpapok, 
írástudók s az egész nép körében is riadó-.hir 
támadt, hogy ama bizonyos názáreti Jézus, kit 
keresztre feszítettek, — feltámadott: szint’ ösztön- 
szerűleg az elszéledt pásztortalan nyáj, a tanítvá
nyok kicsiny serege is összeverődött.

Husvét napjának estvéjén a zsidóktól félve és

A -agaftfV^najíSkban.s sak az egf^Tahciíá fiianyó 
zott közülö^. És az ajtót magukra zárva izgatottan, 
csendben beszélgettek a nap nagy eseményeiről. 
Péter vitte a szót, hiszen ő már látta is a feltámadt 
Urat. De biz .-nem igen hittek szavának. Majd — 
a kik sietve szinte hozzájok tértek be — meghall
gatták az eamauszi tanítványoknak, Kleofásnak és 
társának elbeszélését, de azoknak sem hittek. 
Pedig ugyancsak erősitgették, hogy az a bizonyos 
idegen, a ki Emmauseba menet hozzájuk csatlako
zott és az egész úton az írásokat magyarázta nekik, 
az bizonynyal a feltámadott Jézus, az Úr vala, 
hiszen ráismertek a kenyérszegésről, mikor velük 
együtt vacsorázott.

Mind hiába! Hitet a feltámadott Úrban ember 
szava s bizonysága nem támaszthat soha. Ezt egyn
egyedül. Ő maga, az Ő Igéje cselekedheti meg. És 
megcselekedte.

Még beszélgettek, mikor nagy hirtelen, maguk 
sem tudják, hogy s mikép, hiszen az ajtó, igen a 
szivük ajtaja is bezárolva volt, — egyszerre csak 
ott terem közöttük maga a feltámadott Úr Jézus és 
hallják gyönyörűséges igéjét: „Békesség néktek 1“

A szokatlan látományra, a nem földi jelenésre 
mindannyian összerezzentek és a hangra s szóra 
ügyet sem vetve (pedig oly ismerős hang és szó 
vala az) szivszorongva s álmélkodva összenéztek, 
állítván, hogy valami lelket látnának. Jézus azon
ban legott megnyugtatja őket, mondván: „Miért 
háborodtatok meg és miért támadnak szivetekben 
vetekedések ? Lássátok meg az én kezeimet és 
lábaimat, mert én vagyok; tapogassatok meg enge-

met és lássátok, mert a léleknek nincsen húsa és 
csontja, a mint látjátok, hogy nekem vagyon4*.

S hogy csakugyan meggyőződhessenek arról, 
hogy valóban ő volna közöttük, legott meg is 
mutatá nekik kezeit és lábait. S ime erre a tanít
ványok kezdőnek örvendezni, mivelhogy látták az 
Urat. Igen, — ők hittek, hitték, hogy Jézus fel
támadott, mert látták őt 1

De — így közülük Tamás — mint már jelez
tük is — nem vala velük, mikor Jézus ott abban 
a magános házban a tíz tanítványnak megjelent. 
Ő csak később jött közéjük, akkor, mikor az Úr 
már eltűnt szemük elől. Ámde társai szivük vég
telen nagy örömében őt is részesíteni akarva, 
nyomban tudtára adják, a mit láttak és hallottak, 
mondván neki: „Mi láttuk az Urat!1*

Tamás azonban még náluk is nyakasabb volt. 
Amazok nem hittek az asszonyok és Péter nem 
hisz tiz társa szavának sem, sőt kijelenti előre, 
hogy ő nem hinne magának az Úrnak sem, ha 
csupán csak mint jelenést látná s hallaná. Neki 
a látásnál és hallásnál erősebb bizonyság kell, — 
ő csak a kézzel fogható valóságnak, ő csak az 
Úr érzéki teste megtapintásának hisz. „Ha nem ha 
látandom — mondá társainak — az ő kezein a 
szegeknek helyeit és bocsátandom az én ujjamat 
a szegeknek helyébe és bocsátandom az én keze
met az ő oldalába, semmiképen nem hiszem “, t, i. 
hogy feltámadott.

S ím — csodák csodája! — megtörtént ez 
is. Az Ur j meggyőzte az üdvösség álaptényéről,

- - Í K  : azok
közül; kikét"Atyja reá. bízott, egy is el ne vesszen.

Nyolc nappal utóbb megint együtt valának az 
ő tanítványai ugyanabban a házban s ez alkalommal 
Tamás is velük volt. Az ajtó most is be volt zárva 
s bizonyosan ekkor is róla, a feltámadott Úrról 
beszélgettek. S egyszerre csak — hogyan és mikép? 
ki tudná azt megmondani 1 — megjelen közöttük 
Jézus és középen megállva imígy szól hozzájuk: 
„Békesség néktek 1“ Majd jóságos arccal és szelíd 
részvéttel odafordul a hitetlen Tamáshoz mondván: 
„Hozd ide a te ujjadat és lásd az én kezeimet és 
hozd ide a te kezedet és bocsásd az én oldalamba 
és ne légy hitetlen, hanem hívő!“

Tamás, mintha lábai gyökeret eresztettek volna 
a földbe, — hallja az Úr szavát, reá mereszti 
könybe lábbadó szemét, de nem mozdul, hanem 
megtörve és megalázkodva földre rogyes remegő, 
elhaló halk hangon imádva sóhajtja: „Én Uram és 
én Istenem !

Az Úr megszánja és megnyugtatja őt s mintha 
isteni leikével már nem is ő reá, hanem a késő 
korok híveinek millióira gondolna, mintha messze- 
messze a távol jövőbe pillantana, csak ennyit mond 
neki: „Mivelhogy láttál engemet Tamás, hittél; 
boldogok, a kik nem látnak és hisznek!“

Boldogok, a kik nem látnak és hisznek ! Oh, 
mely végtelen fenséges isteni kijelentés, mely 
örökre szóló nagy igazság egy pár röpke szóban! 
Vakító világosságánál egyszerre feltűnik lelki sze
münk előtt a keresztyén hitnek egetverdeső csúcs
pontja, megjelen ama minden másnál tökélyesebb 
szentséges élő hit, a mely bizonyosságát és igaz-
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ságát kizárólag önmagában bírja és hordozza. Az 
a hit, a melynek külső érzéki jelekre és tapasz
talatokra : látásra, tapintásra semmi szüksége sincs, 
hanem ha egyes-egyedül az Úrra magára, a ki 
szellem és az ő Igéjére, a mely.  megelevenítő 
igazság.

A tanítványok és Tamás hittek, mert testi 
szemmel látták, de ép azért hitük az igazi s bol
dogító hitnek csak halvány előképe, — kezdete s 
nem teljessége. Az igazi s boldogító keresztyén 
hit ott bontakozik ki a maga isteni fényességében, 
mikor levetkőzi magáról mindazt, a mi földi s mi 
a földhöz, a múló „véges érzéki dolgokhoz kötözi 
és a porból s portól felemelkedik, fel egész az 
égig s a nélkül, hogy testi szemmel látna s kéz
zel tapintana, hiszi, hogy az Űr feltámadott és él, 
hiszi, hogy az Úr az ő evangéliomában ma is, 
most is itt vagyon közöttünk, — belép szivünk zárt 
ajtaján és így szól a háborgó lelkeknek: „Békes
ség nektek! Ne féljetek, én veletek vagyok!“

Igen, — boldogok, a kik nem látnak és mégis 
hisznek! Hiszik, hogy te Urunk élsz és uralkodói, 
hiszik, hogy te Urunk jelen vagy híveid között és 
el sem is hagyod őket mind a világ végezetéig, 
hiszik, hogy te Urunk mindazokat, a kik te benned 
bíznak és a te nevedet hívják segítségül, magad
dal beviszed,szenvedésen, nyomoron és halálon át 
a te dicsőségedbe és megadod nekik a te koroná
dat : az örök élet koronáját! f

Uram I mi nem látunk, de hiszüük te benned. 
Oh add, hogy e hitünkkel megnyerjük azt a bol-

Dr. Masznyik Endre

A kolozsvári országúton, Felvinc és Torda 
között, az 1593-ik év augusztus 16 ikának éjjelén, 
ötven-hatvan főből álló lovas csapat haladt. Elén 
két főúri személyiségnek látszó úr ügetett lassú 
tempóban, egymáshoz egészen közel vonulva és 
halkan beszélgetve; szavukból még a közvetlen 
utánuk jövők sem értettek semmit, elnyelte azt a 
patkók csattogása.

— Eladják az országot, majd meglátod, — 
kezdette az idősebbik. Eladják a császárnak, meg 
a jezsovitáknak. Épen azon az úton járnak, amelyik 
idevezet.

— Nem hiszem bátyám, — válaszolt egy büszke 
tartású ifjú dalia. Akármit mondunk, mégis lehetet
lennek tartom, hogy a magyar maga csinálja meg 
magának a koporsót, maga ássa meg a sírját, sőt 
bele is temetkezzék, mielőtt még meghalt volna.

— Bárcsak rossz próféta lennék, de nagyon 
félek, hogy igazam lesz.

— Nem szabad minden reményről lemondani, 
hátha egészen máskép dől holnap a dolog, mint a 
hogyan mi sejtjük. Nem jó az embernek emésztenie 
magát és tépdesnie a lelkét — az aggodalom és 
a gonosz jövő miatti remegés a bátorságot és bizal
mat megöli, sőt az erőt is elapasztja.

— Jó öcsém, te nem ismered még a német 
furfangját, sem a barát alakoskodását, azért beszélsz 
ilyen bizakodva. Ha tudnád, hogy micsoda fajzat 
mind a kettő, akkor bezzeg más húrokat pengetnél. 
Te, fiam, vagy tán unokám is lehetnél, annyira 
gyerek vagy még hozzám képest, — jegyezd meg,

'•má'a magyarrrSf ‘W h o i ^  
is, a tatár is, oláh is, szász is,; de legnagyobb 
és engesztelhetetlen ellensége Bées.*' Oh, a bécsi 
urak nem kérdezik, hogy miként szabad, mit kíván 
az emberi méltóság, mit parancsol Istennek törvénye, 
csak azt keresik, miként lehet célhoz jutni. Ne 
félj, nem'"pazarolnak sem pénzt, sem vért, ha arra 
okvetlenül nincsen szükség. Házasodnak, ha ez az 
alkalmas eszköz, vesztegetnek és bujtogatnak, ha 
el nem kerülhetik; mikor ez sem használ, vért ontanak, 
drága honfivért — patakkal. Igaz nekik nem drága; 
nekik útjukban van, kinek szivébe beledöfik a 
gyilkot, vagy testébe ólomgolyót lőnek tehát el kell 
onnan távolítani, hogy a római császár hatalma 
mentői tovább terjedjen. De nekünk drága ez a 
v é r! Neked is a magadé, meg az atyafiaidé, nekem 
is az enyém és hozzátartozóimé! Ezt pedig védel
meznünk kell utolsó leheletünkig a támadók ellen. 
Küzdenünk szóval, amíg így hozza a sor, aztán 
karddal, ha erre kerül.

— Igen sötéten látsz, bátya.
— Sötéten? Vigyázz, nehogy majd mintketten 

sötéten lássunk, talán már holnap vagy holnapután, 
valamelyik kolozsvári tömlőében!

— Ugyan, mire gondolsz?
— No, no ! Én már láttam karón varjút. Kívá

nom, hogy ne történjék meg, — de a mi életünkért, 
drágalátos öcsém uram, egy irgalmas sóhajtást sem 
adnék, ha Kendy Sándor uram mellett talpra állunk 
holnap is.

— Ilyesmit nem lehet feltenni a fejedelemről. 
Hiszen vérünkből való vér s csak nem tör ellenünk

Hitért, hazáért:.
Irta : Gagyhy Dénes. 

I.   
Kié az igazság?

Háromszáz hosszú és teméntelen harccal, szen
vedéssel, megaláztatással, de épannyi dicsőséggel 
teljes esztendőt kell átugranunk az idők végtelen
ségében visszafelé, hogy a nemzeti küzdelmek, 
hajdani legendás alakjához, a XVI. század legelső 
magyar politikusához és hadvezéréhez, Bocskay 
Istvánhoz eljutva, megismerhessük személyét, céljait, 
tetteit. Nekünk, magyar protestánsoknak, kiknek 
ősei Bocskay zászlói alatt harcoltak a vallás sza
badságért, az alkotmány védelméért, — annál 
inkább meg kell gyújtanunk az emlékezés fáklyáját, 
mert ennek világa egész múltúnkat beragyogja; a 
nagy fejedelem oldalánál és táborában, akárhányan 
megláthatjuk nemzetségünk eleit, s a vezér alak
jával együtt feltámadnak had verő és hitvalló apáinkis, 
kiknek nevét — mi, hivalkodó utódok — büszke 
önteltséggel emlegetjük. De inkább csak emleget
jük! Vajha tettekben is tudnánk hozzájuk mél
tókká és hasonlókká lenni. . .

Induljunk utunkra, keltsük életre azokat, kik 
már régen pihennek, s közöttük elvegyülve, vegyünk 
részt, legalább képzeletben, a honmentő és hitvédő, 
nagy munkában.



56 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 7 . SZ.

azért, mert trónja és hazánk érdekében más poli
tikát tartunk helyesnek, mint ő és tanácsosai.

— Nem-e? Mondom öcsém, hogy igen fiatal 
vagy s nem láttál németet agyarkodni. Bizony 
Isten, sajnállak.

— Sohse sajnáljon, bátya. Hakednek jó így, 
nekem is j ó ; ha kedet feláldozzák a hitéért és 
meggyőződéséért, az én életem sem drágább — 
de attól, a mit már egymás között megállapítottunk — 
a mi lesz, az lesz — semmi szín alatt sem tágítok. 
De. ismétlem szóba nem kerülhet olyasmi, hogy 
bennünket bántódás érjen. Nemesek vagyunk, kik
nek személyét és jogait ősi törvények védelmezik.

— Szép öcsém, csakhogy fiatal vagy és rajongó, 
hogy annyira hiszel te a becsületben, a törvényben 
és az igazságban. Hát hol keresel törvényt, mikor 
ez csak forma és csupán azok kezében ér valamit, 
a kiknek erejük van rendelkezéseit érvényre jut
tatni? Tudod, a törvény olyan, mint az asszony, 
— rendesen ahhoz vonzódik és azé lesz, á ki erő
sebb, kinek a karjai közt biztonságban érzi magát. 
És csalfa is, mint az asszony, mert ha megöregszik 
a gazdája, elkacsingat másfelé, incselkedik fiatalab- 
bakkal, erőteljesebbekkel s ha akad közöttük, a 
ki folytatja a játékot — bizony felmondja első 
urának a hűséget s leginkább annak keblére dobja , 
magát, ak i erőszakkal rabolja el. Állhatatlan per- 
szóna az a törvény és agyafúrt f  a  szája íze szerint 
beszél mindenkinek és halálig biztatja, hogy neki 
ád igazat. De azért mégis csak azé lesz az igaz
ság, a ki hatalommal szorítja ki belőled.

. ^ — Tréfának megjár, de-vétek kigúnyoteh/>zt

nem is kacaghatunk rajta. Nekünk ez á legfőbb 
paizstink, a fejedelem is megesküdött rá, el nem 
térhetünk tőle, de másnak sem szabad egyszerűen 
felszegni.

— Jó, jó! én nem mondom, hogy nem szent 
a törvény, utasításait megtartom, nem is gúnyoló
dom fölötte, de naivságod és véghetlen bizalmad 
már bosszantani kezd- Hát, a ki országot akar 
szerezni, népeket meghódítani, a törvénykönyvet 
veszi-e kezébe s azzal megy-e hadakozni, belőle 
akarván magyarázni, hogy a törvény az ő részén 
van? Dehogy megyen 1 Félretolja, vagy hét lakat 
alá rejti s ágyút állít a városok falainak, kardélre 
hányat mindenkit, a ki ellenáll. Mikor aztán senki 
sem háborog többé, megadta magát a leghajtha
tatlanabb lázadó is, — akkor újból előveszi a tör
vénykönyvet s ugyanabból a paragrafusból, melyet 
te és az egész nemzet szabadságotok és boldog
ságotok alapjának tartottatok, azt olvassa ki: nem 
úgy van, a mint eddig hittétek, hanem egyenesen 
azt rendeli, hogy aztán neki engedelmeskedjetek, 
őt ismerjétek uratokul és parancsának ne merjetek 
ellenszegülni, különben lesújt fejetekre a törvény 
és jaj nektek. És miután a legtöbb embernek, ha 
nem is ér túlságos sokat az élete, mégis kedvesebb 
a halálnál — hát megesküszik, hogy igaza van 
annak a hatalmas úrnak, ki a törvényt ágyúval 
és puskával, meg kopjával képes megtámasztani.

— Túlzásba megy bátya. Az örök igazság és 
a történelem logikája is a mellett tett tanúságot, 
hogy a zsarnokok csak ideig-óráig ülhetnek nem

zetek nyakára, hamar elsöpri őket a törvények 
szelleme és a népek szabadságvágya.

— Nem vitatkozom, pedig igen hálás volna 
rám nézve. A mit mondottál, mind mellettem bizo
nyít. Egyet azonban jegyezz meg: a történelemnek 
csak egy logikája van — akire az erő és hatalom, 
azé a törvény és igazság. Hogy aztán az erő és 
hatalom kinek kezébe kerül: királyokéba-e, Vagy 
népekébe — ez tisztán a végzet játéka. De, hogy 
most visszatérjünk a magunk ügyére, arra kell 
törekednünk minden áron, hogy a fegyveres erő 
állandóan a mienk legyen, melynek segítségével 
úgy fogjuk magyarázni a törvényt, miként azt mi 
a hazánk érdekében üdvösnek és áldásosnak tart
juk. Most azt hisszük még, hogy a mienk, de csak 
egy éjjel kell hozzá és azt látjuk, hogy az ellen
fél kiragadta kezünkből. És ha ez valóban meg
történik, kedves öcsém, akkor mindenre készen 
kell lennünk. Nekem nincs sok veszteni valóm, 
egyik lábam már úgyis a koporsóban, de a te ifjú 
életedért nagy kár volna. Engem talán meg sem 
siratna senki, az ilyen magamforma vén legény 
pusztulását szinte várják a jószívű atyafiak s tán 
a halált is megvesztegetnék, hogy jobban siessen, 
de te kesergő anyát és síró özvegyet hagysz magad 
után, mielőtt még házas lettél volna.

Az ifjú lovag elkomorodott e szavakra, sar
kantyúja akaratlanál vágódott a ló vékonyába, ez 
a szokatlan, éles fájdalom miatt, ijedten félreugrott 
az útszéli árok felé. A holdvilág halavány világot 
hintett a k iscsapatra , a mely némán igyekezett 
6jX?í 6T*̂ Pot4 ' _,ÁÁpn- éjféli? JüálW*. *\ Hakt^c: 
mikor a piacon áthaladtak.

Alig értek á városon túl nehány ezer lépéssel, 
a túri határ félől, a learatott tarlón át, vágtatva 
közeledett egy ‘számra nézve olyan erős csapat, 
mint az övék. Előttük, jó ötven lépésre, fekete 
paripán sietett egy férfikorban levő levente, kucs
májának tollbokrétája hullámosán lengett a gyenge 
szellő miatt, maga és lova árnyéka, féloldalt vetve, 
olyannak mutatkozott a sáppadt fényben, mintha 
óriások száguldanának keresztül-kasul, szinte re
megni kezdett az ember, ha látta ezt a kísérteties 
tüneményt. Pár pillanat múlva kiugratott az ország
úira, ép akkor, mikor a Torda irányából igyekvők 
oda értek.

— Szerencsés jó estét, vagy reggelt, mert azt 
sem tudom, mennyi az idő, — bátyámuram 1 — 
kiáltott feléjük.

— Adjon Isten, Sándor öcsém, neked i s ! — 
fogadta csodálkozva az adjonistent. Hogy kerülsz 
ide és honnan jössz? Neme erre van a te utad.

— Most erre volt, majd elmondom későbben, 
miért. De álljanak meg egy percre, hadd érkezze
nek az én embereim is.

Az ősz lovag felemelkedett nyergében, hátra 
fordult és intett a karjával, mire a lovasok meg
álltak.

— Ti nem ismeritek még egymást, úgy-e ? — 
fordult a másik kettő felé!

— De én ismerem látásból, — szólt közbe 
a legifjabb — nagyapám házánál megfordult né
hányszor gyermekkoromban és jól emlékszem rá.
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Ki ne (ismerné Kendy Sándort, az erdélyi magya
rok vezérét?

— Na, ennek igazán örvendek, de ki vagy te 
öcsém? Erősen hasonlítasz Istenben boldogult Zeyk 
Lászlóra.

— A fia vagyok, Dénes.
— Megszólalásig hasonlítasz hozzá. Az a ki

álló tatártipusú arccsoport, azok a keménynézésű 
sötét szemek, a nyúlánk, magas termet egészen az 
övé. Téged ugyan nem lehetne kitagadni a család
ból. Hát édes anyád asszony hogy-mint van ? Be 
régen nem láttam. Szegény apád halálával bizony 
sok teher szakadt a vállaira. Nem is hinné az ember 
mennyi lelkierő és szívósság van ilyen gyönge 
nőben.

— Köszönöm kérdését, egészséges, hála az 
Istennek. Aztán vigasztalódott is már egy kissé ! 
Sokat sírt, úgy sajnáltam, hogy majd a szivem 
repedt meg.

— Hát, Geréb Zsigmond uram, az országgyű
lésre viszi Zeyk Dénes öcsénket is? fordult hir
telen az aggastyánhoz.

— Biz oda, ott a helye most annak, a ki a 
hazáját szereti. Embersorba nőtt már s ilyenkor 
nemcsak a babájával kell szerelmeskednie, hanem 
az ország ügyével is törődnie.

— De bátyám! — restelkedett az ifjú.
— Úgy? — mosolygott Kendy. Hát már ilyen

is van? . Á -
— Van ám, még pedig a szépéből s a javából. 

Legszebb virágszál a Maros körnrókén.:<
• : — Ugyan kicsoda? lüyáíípijlwktes^jegészen. 

pf — Somodi Domokos rózsájává szép Ilonka. 
Úgy is hívják. • ' . /

— Jegyben vagytok már, öcsém?
— Abban ám, rukkolt ki Dénes helyett az 

öreg. Ha az Isten megadja érnünk, hogy épségben 
hazatérünk, lakodalom lesz, melyre öcsémuramát is- 
szívesen látjuk és el is várjuk.

— Ott leszek, ha nem is hívtok.
— Nem hívtunk még senkit, — szabadkozott 

a vőlegény. Hanem bátyámuramat most meghívom, 
de a vőfély is elmegy majd jelenteni.

— Ha kívánnád, násznagyod is lennék.
— Ez a hivatal már le van foglalva, ez az 

enyém és által nem engedem senki fiának, — még 
neked sem öcsémuram, pedig tégedet szeretlek és 
tisztellek.

— Baj, de azért mégis hivatalos személy 
leszek a nászodon, Dénes öcsém. Felajánlkozom 
menyasszonyod előtt vicegazdának.

— De jó lesz már folytatni az utat, — szakí
totta félbe az évelődést Geréb Zsigmond.

— Bizony, reggel lesz, mire Kolozsvárra érünk. 
Pedig ma nagy napja lesz az erdélyi magyarnak!

Megszorították a lovat és a még egyszer 
akkorára nőtt sereg megindult. Elől a három vezér, 
utánuk a csatlósok és a közvitézek, mögöttük sűrű 
porfelhő, melyen még a hold sugarai sem bírtak 
áthatolni.

A öreg Geréb felszólította útközben Kendyt, 
hogy mondja el, mi járatban volt ezen az idegen 
: tájon. A kérdezett felelt is habozás nélkül:

— Úgy esett, kedves Zsiga bátyám, hogy

hírül hozták Thoroczkaiék ingadozását s olyasmit 
rebesgettek, mintha Kornis Boldizsár titokban fel
kereste volna Tamást és mégis nyerte volna már 
a németpártiságnak. Sőt Thoroczkai Tamás pél
dáján fölbuzdulva, azok, a kik eddig is a Báthoriak- 
hoz húztak, nyíltan zászlót bontottak és valóságos 
keresztes háborút hirdettek ellenünk, magyarok és 
protestánsok ellen. Nosza, a mint fülembe jutott a 
hír, lóra ültettem nehány emberemet, lóra ültem 
magam is, hogy a mi még helyrehozható, vissza
csináljam. Barátság révén, vendég képében járok- 
kelek már egy hét óta s sikerült is kijavítanom, 
a mit az az ördöngős Kornis Ígérettel, szép szóval 
és csábítással elrontott. Most megint a mi em
bereink.

— Tüzbe mernéd tenni a kezedet érettük.
— Oda.
— Na, én nem. Nem lesz szalonna a kutyá

ból. A ki egyszer ide pártol, máskor meg oda, 
egyszer ennek ad jó szót, máskor amannak, de 
egyiknek sem mondja meg az igazat — annak a 
hűségéért nem adnék egy rozsdás patkószeget.

Kendy a kétkedésre elkomolyodott egy kissé, 
de nem engedte azt leikébe belefészkelődni. Jobban 
esett sokkal az a gondolat, hogy Aranyosszéket 
egészen hívei csoportjába tartozónak tudhatja. 
Kellemesebb is, könnyebb is ez, igaz, de mennyi 
csalódás elmaradna, ha az emberek, különösen a 
vezérek azt látnák, a mi van, nem pedig a mit 
képzeletük, hímezve, színezve, tetszetősre fest.

^ r-^ ttó l ne, tartson^ hogy megcsalnak. Azt, 
ígérek: valamennyien”" hogyy egytoKgyí^Sölvoii^^ 
nak az országgyűlésre s melléttünk fognak,-akármi 
történik..

— ígérték, ígérték . . . .  Ki ígérte?
— Mind, a kivel beszéltem.
—■ Miért nem jöttek hát veled, hiszen tudták 

pjól, tíögy mi szándékaid vannak s hogy Kolozs
várra törekedek

— Azt vetették okul, hogy sok dolguk van, 
egyiknek ez, másiknak egyéb. Nem is kívánhattam, 
hogy kedvemért abban hagyják a búzahordást, 
vagy zabaratást. Nem elég, ha holnap délelőtt ott 
lesznek? Erre van szükség csak.

Geréb Zsigmond ühmgetett, de gondolatát nem 
-szavakba foglalható hangon közölte. Egy darabig 
szünetelt a diskurzus : Kendy Sándor elmerült, az 
ősz nemes nem szólt, Zeyk Dénes esze ott járt 
valahol a sóváradi kerteken, azoknak is csak 
egyikén, melyiknek közepében három vadalmafa 
van, körben egymás mellett, alattuk egy fakanapé 
melyen egy bűbájos, szép leányka s egy szerelmes 
legény szokott üldögélni s egymás között gyönyö- 
rűségű jövendőről, tündéri boldogságról, sírig, vagy 
tán még azontúl is tartó hűségről regéltek. Ha 
ajkuk nem szólt, szemük mégis erről beszélt. De 
szép Somodi Domokos kertje Sóváradon!

— Nem jó világ van, Sándor öcsém, — szakí
totta meg Geréb Zsigmond a hallgatást.

— Bizony nem, bátya.
— Még a Göncölszekere is úgy áll, mintha le 

akarna törni.
— Az ám.

—  A Fiastyúk csirkéi is elszéledtek, úgy látom.
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— Csakugyan. Alig van körülötte kettő-károm.
— Nézd, a Hadak útja hogy meggyérült.
— Igazán nem tudom, hová lett az a sok 

c sillag belőle. Máskor annyi volt, hogy az égboltot 
látni sem lehetett tőlük.

— Ni, amott egy csillag szaladt le. Milyen 
fényes sugárutat hagyott maga után.

— Vájjon kié lehetett?

— Nem is félek, magamért meg épen nem, 
hiszen ha az életem árán meglehetne váltani Erdély 
szabadságát, kivenném a kápából egyik pisztolyo
mat, a halántékomra sütném, aztán vége volna 
mindennek egy pillantás alatt. De a hazámért 
remegek, a hazámért! Mi lesz belőle, ha német 
kézre kerül. Kifosztja, kizsarolja és leigázza ezt 
is, mint Magyarországot.

Az egykori pozsonyi magyar templom. (Most az Orsolya-apácáké.)

(Zeyk Dénes összerezzent: hátha az Ilonkáé volt).
— Ki tudja? Tán csak nem Erdély csillaga?
— Miért volna az ?
— Én nem tudom, csak úgy mondom.
— Ne rémitgessen bátya, nem jó falra festeni 

az ördögöt.
— Te csak nem rémülsz meg, mikor olyan 

szentbizonyos vagy abban, hogy Thoroczkaiék s 
velük valamennyien a mi zászlónk alatt állnak.

— Az olyan bizonyos, mint a meghalás, ha a 
jézsoviták felülkerülnek.

— Ha Bocskay nem volna a részükön, elbán
nánk mi velük. De benne bizakodnak ők is, a 
fejedelem is, mi is tőle félünk egyedül.

— Az igaz.
— Mindnyájunknál magasabb egy fejjel. Karja 

erősebb akármelyikünkénél, elméje nagyobb, mint 
a mienk együttvéve és ismeri minden ország szó
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kását és törvényét s lebilincselően, annyi meggyőző 
erővel tud beszélni, hogy elbódit, megbabonáz min
denkit, a ki hallgatja. Hej, ha őt mi hozzánk tud
nék csalni! Akkor könnyen menne minden. Még 
fejedelemnek is megválasztanék, ha akarná. De 
nem akarja, mert becsületes ember, aztán meg 
Báthori Zsigmond unokaöcscse is neki s nem taszít
hatja le a trónról.

török, a ki csak adót kíván tőlünk, aztán azt tehe
tünk, a mit akarunk?

— Kérdeztem én is, hogy miért szövetkezett 
a császárral, a ki mindig halálos ellensége volt 
vallásunknak, terjesztőit üldözte, gyakorlását min
den tőle telhető módon megakadályozta ? Miért 
fordult a török ellen, mikor ez sem hitünket, sem 
nyelvünket, sem törvényeinket nem bántja, sőt, ha

Az egykori pozsonyi német templom. (Most a jezsuitáké.)

— Igaz, igaz. Ezt mind értem, csak az nem 
megy az fejembe, hogy Bocskay, a helvetica con- 
fessióhoz tartozván, miért árul egy gyékényen 
azokkal az országrontó barátokkal, kiket már egy 
ízben sikerült kiűzni, de annak a vakbuzgó Báthory 
Endrének a közbenjárására megint visszafogadták 
s. már is a körmeik közé kerítették egészen a 
gyermek-fejedelmet. És miért kell neki épen a 
német s a római császár, nem jobb-e sokkal a

hívtuk, segítségünkre is sietett és megoltalmazott ? 
Azt felelte, hogy ez magasabb politika. Az ország 
magasabb céljai és jövendője azt kívánja,- hogy a 
császárral lépjünk frigyre s űzzük ki a törököt 
hazánkból is, Európából is, mert az minden keresz
tyén népnek gonosz akarója. Elnyomatása alatt 
nem fejlődhetik a nemzet tudományban, művelő
désben, gazdasági haladásban visszamarad, minek 
a végső és szomorú következménye az lesz, hogy
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anyagi és szellemi ereje elernyedvén, nemzetiségé
ből kivetkőzik, nyelvét elfelejti, hitét megtagadja — 
megszűnik élni, eloszlik a többi népek között, 
azoknak szolgáivá sűlyed. Ügy beszélt, hogy abban 
a pillanatban, mikor elmondotta, hittem neki, min
den szavát igaznak tartottam. De azóta újabb 
kételyeim támadtak, mert sok új és nekem nem 
tetsző dolog nyomára jutottam, ezért megint fel
veszem az árulókkal szemben a harcot, a kik 
Erdélyből osztrák tartományt akarnak csinálni s a 
császár protektorátusát ki akarják féléje terjeszteni.

— Veled leszek halálomig, vezéremnek ismer
lek a szent küzdelemben.

— Én is, — folytatta lelkesülten a fiatal Zeyk.
— Isten áldása legyen vállalkozásunkon és 

szegény hazánkon.
— Ámen! — mondá utána a másik két lovag.
— Ámen ! — zúgott kórusban a háttérből, a 

vezéreket követő harcosok ajakáról.
Mire a feleki tetőre értek, pitymallott. Az ég 

alsó kárpitján átszűrődött a világosság, lassanként 
elöntötte az egész boltozatot és a külső világot. A 
nappali fénynyel az emberek leikébe is derű szál
lott, reménység és bizalom erősítette a csüggedő 
sziveket, de azért egy sötét gondolat mindenki 
elméjében megfeneklett s belőle bús sejtelem 
támadt: lesz-e holnap a magyarnak diadala, vagy 
veresége következik, melyet önfiainak hitszegése, 
álnoksága és árulása idézett elő?

— Bízol-e a jövőben, Kendi Sándor? — kérdé 
az agg nemes, félig szomorún, félig zordan.

^^^_BizomJ_b^>,.gs h«aXsten van, győznünkJtell—.
Geréb Zsígfnond ketté, harapta á feleletet, nem 

akarta vele bajtáfsa kedvét és reménységét rontani.
A hágó innenső felére érve, ép akkor bujt elő 

a nap a hegyek mögül s vakító sugárkévét hin
tett kincses Kolozsvárra, mely az utasok előtt egy
szerre kiemelkedett a hajnali homályból, tündéiden 
szórva vissza sima templomtornyairól a káprázatos 
ragyogást.

A kis csapat megállott rövid időre, leszálltak 
a lóról s leverték magukról a port. Aztán folytat
ták útjukat. Félóra múltán a város alá értek, a 
Feleki-kapuhoz. Különös mozgalom, sürgés-forgás 
volt észlelhető a kapu előtt. Fejedelmi darabontok 
és idegen katonák tanyáztak ott, meztelen karddal, 
harcra készen cirkáltak a bejárat környékén. Meg
vizsgáltak mindenkit, a ki a város határát át 
akarta lépni és igazolnia kellett, hogy mi járat
ban van.

Kendy és társai neki indultak a fegyveres sor
falnak, de az őrség parancsnoka elébiik állt és fel
tartóztatta.

— A fejedelem nevében kérdezem, mondják 
meg az urak, hogy kicsodák, honnan jönnek és 
mit akarnak ?

—Az országgyűlésre megyünk, félre azutunkból!
A tiszt (idegen volt, nem ismerte egyikük 

sem) kardot rántott és keresztbe tette maga előtt 
a földön, aztán folytatta:

— Urak, most a fejedelem parancsol, mert én 
az ő felkent személyét képviselem és azt kívánja 
kegyelmetektől, hogy nevezzék meg magukat, külön
ben visszafordulhatnak.

— Erdélyi nemesnek szabad az útja minden
felé e hazában, tőle még őnagysága, a fejedelem 
sem kérheti számon: hol, merre jár, mit akar és 
mit tesz, — válaszolt Kendy haragosan.

— A ki e szablyát átlépni merészeli, felség
sértést és árulást követ el.

A lovagok megdöbbentek e kijelentésre és 
összenéztek. Geréb Zsigmond súgva odaszólt Kendy- 
nek, hogy engedelmeskedjenek, ha nem lehet más
képen. Aztán maga előre lépett a tiszt felé és 
szólt:

— Vitéz tiszt uram, ha a fejedelem nevében 
kívánja tudni kilétünket, engedelmeskedünk és 
megmondjuk, bár erre semmiféle törvény nem köte
lez bennünket. íme, Kendy Sándor és Zeyk Dénes 
nemes urak, én pedig Geréb Zsigmond vagyok.

Az őrségparancsnok felvette kardját és udva
riasan félreállt, intett katonáinak, mire a sorfal 
szétnyílt, hogy a jövevények tovább mehessenek. 
De abban a pillananatban, a mint a három nemes 
úr átjutott, a fegyveres nép megint tömör rendbe 
zárkózott és útját állta a kisded bandériumnak. 
Kendy bőszülten ugratott vissza, de már előle sem 
tágítottak a katonák, nem engedték őt sem tovább. 
Dühösen riadt a tisztre és harsány hangon figyel
meztette, hogy törvényszegés a mit elkövetett, 
mikor megakadályozta a szabad közlekedést. De 
az egykedvűen válaszolt:

— Nemes uram, nekem az a parancsolatom, 
hogy a városba fegyveres embert, különösen ha 
úri bandériumhoz tartozik, be ne engedjek. Én 
csak-kötelességemer teljesítem, a miért gáncs nem

'Árhet. Ha az urak rendellenesnek találják eljárá
somat, szíveskedjenek á fejedelem őnagyságához 
fordulni, ő bizonynyal orvosolni fogja sérelmeiket.

Kendy elsápadt e hírre, Geréb pedig csak 
ennyit mormogott:

— Na, ez sem Istentől való dolog.
Rövid úton parancsot adtak csatlósainak, hogy 

vonuljanak vissza Felekre, szálljanak meg és vár
janak addig, míg újabban nem intézkednek.

Bús kedvvel léptetett be a városba a három 
követ. Csodálkozva látták, hogy az utcán fegyve
res darabontok őrködnek s Bocskay dandára a 
főtéren van felállítva.

— Mit jelentsen ez a sok katona szabad nem
zet fővárosában, mikor országgyűlést tart ? — kér
dezte méltatlankodva Zeyk Dénes.

— Azt jelenti, öcsém — tüszkölt Kendy Sádnor 
— hogy el vagyunk árulva, hogy megszegték a 
törvényt!

— Dehogy jelenti, — szólt közbe Geréb.
— Hát mi más egyebet jelentene ?
— Azt jelenti, hogy sem a törvény, sem az 

igazság nem a miénk már, hanem az övék. Nem 
mondtam-e, Dénes öcsém, kié szokott lenni az 
igazság ?

A levente csüggedten horgasztotta le fejét, 
egy szót sem szólt a kérdésre, csak félrefordult 
és kitörülte szeméből a hirtelen odapattant könyút.

— És hogy rajtad ne telhessék be a törvény 
igazsága — folytatta az öreg — hát a monostori 
oldal felől még ma haza menekülsz. Ha szép sze
rével nem mehetsz, megszöktetünk.
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— Nem megyek, bátya. Semmi esetre sem 
megyek.

— El akarsz veszni, boldogtalan ?
— Nem, csak a hazámat akarom védelmezni.
— Eredj, míg jó dolgod van, mert itt most 

kutya világ lesz.
— Akár élek, akár halok, itt maradok. 
Kendy kezet nyújtott a hős ifjúnak, melyet

ez büszke lelkesedéssel fogadott el. Többet ért 
Kendy elismerése minden jutalomnál, ezen közben 
még a sóváradi kertről is megfeledkezett. Geréb 
vállat vont, aztán kezét nyújtotta ő is. Mit tehetett 
volna egyebet ? ('Folytatjuk.)

Húsvéti tárgy.
A kis fiammal kint játszadozom . . .
De közbe-közbe elgondolkozom,
— Alkalmi témánk, óh hogy egyre gyéről — 
Valami jó húsvéti szentígérül.

Körüliünk a tavasz csakúgy pezseg,
S a kis fiamra — hogy? ki fejti meg? —
A _ múlt tavaszunk emléke világít s 
„Ugy-e, ez a tavalyi ibolyánk ítt?“

S én magyarázom édes boldogan:
— „A  tavalyi, az lelkem, odavan.
A mit ma látsz, ez annak képemássa,
A hervadásból újratámadása!“

re* * -* : m v

S ím míg továbbat játszunk, érezem:
Hogy édes ihlet rajzik -telkemen . . .
Hogy meleget, fényt hozni a hitünkbe:
Nincs jobb, mint rábízni a gyermekünkre!

SZABOLCSRA MIHÁLY.

A pozsonyi evang. templomok és 
iskola elvétele 1672-ben.

(Folytatása és vége.)
Július 18-án végre, kora hajnalban — keveset 

aludhatott ezen éjszaka Kollonich — már a katona
ság elhelyezésével volt elfoglalva; gondoskodni 
kellett arról, nehogy a külvárosi polgárság nagy 
tömegeivel eláraszsza a belvárost, egyáltalában, 
hogy tömegösszeverődés lehetetlenné legyen. Ehhez 
képest a városkapukat reggel nem nyitották ki, 
hanem erős őrséggel látták el, senkit sem ki, sem 
be nem eresztettek. A csapatok hangos parancs
szó, kürt és dobszó nélkül gyülekeztek és vonultak 
a megbeszélés szerint elfoglalandó pontokra, úgy 
hogy 5 óratájban már egy Nigrelli-féle század a 
Főtéren vett állást, arccal a „Grüne StübeF felé, 
a másik század arccal az Auer-féle ház felé fordult 
felfejlődött vonalban, a harmadik a városház felé, 
a negyedik pedig az evangélikus templomfelőli 
bejárókat zárta el. Végül a Schütz- és Geymann- 
féle századok gondoskodtak, hogy ezen elzárt négy
szög véletlenségből a Mihály-utca és Lőrinc-utca 
felől se legyen meglepő torlódásnak kitéve, mesz- 
szebbről, mintegy második őv gyanánt a Lakatos
utcán és Búzapiacon (ma Orsolya utca és Batthyány -

tér) állva zárták el a közlekedést. Minden ponton, 
a hol egyik utca a másikba torkolt, egy-egy mus
kétás és pikás őr állott, kik ismét egymással és 
a főtéri központi őrséggel járóőrök útján tartották 
fenn az összeköttetést. Még a házakból sem volt 
szabad kijönnie senkinek sem, a szükséges vásár
lásra kimenő cselédeket is puskatussal és meztelen 
karddal kergették vissza. Különösen az evang. 
templom melletti lelkészlak volt erősen megszállva, 
egy egész szakasz képezvén ott az őrséget. 6 óra 
tájban a katholikus városi tanácsosok és nehány 
katholikus polgár, kik már reggel 4 órakor jelent
keztek Kollonichnál, innét Pesty András, kúriai 
főjegyzővel a Grüne Stübelbe mentek. Egy negyed 
óra múlva maga Kollonich is megjelent itt, a 
pozsonyi káptalan kanonokjaitól és a magyar kamara 
tisztjeitől környezve. A Grüne Stübelben tartott 
rövid értekezlet után Pesty kúriai főjegyző embere 
megjelent az ev. lelkészlakban a Pozsonyban levő 
két lelkésznél (Titius esperes még a nagyszombati 
fogságban volt, PíEringer pedig a templom melletti 
iskolaépületben lakott; ezúttal tehát csak_Reiser 
és Sutorius lelkészekről van szó) és a kuríá" és 
kariiara nevében a Grüne Stübelre idézte. A lel
készek minden habozás nélkül az idézésnek eleget 
tettek és Kollonich előtt megjelentek. Ismét félórai 
tárgyalás után 50 katona kíséretében átmentek az 
evang. iskolaépülethez, melynek első emeletéről az 
ablakon át magukhoz hívták Pihringer Keresztély 
cojgectort és segédlelkészt, a kivel együtt ismét 
visszamentek katonakiséret mellett a Grüne Stübelbe. 
Ezúttal kemény fenyegetések közöftTkövetelték tő'Kik 
a templomok és az iskola kulcsainak" önkéntes 
átadását. Ezt a lelkészek megtagadták, a mint ez 
előre látható volt. Erre a három lelkész, 50 katona, 
4‘ lakatos és egy műgépész szerszámaikkal Kollo
nich és kíséretétől követve a főtéren át az evang. 
iskolaépület elé mentek. Ezúttal a három lelkész
nek: kellett felszólítani az iskolaépületben lakó sekres
tyést, hogy az iskolát és templomot nyissa fel, mire 
az utóbbi kinyilatkoztatta, hogy az egyház elöl
járóinak hozzájárulása nélkül e felszólításnak eleget 
nem tehet. Rögtön hangzott most Kollonich püspök 
parancsa a Geymann század egy ácslegényéhez 
intézve, hogy császári parancsra törje be az iskola 
ajtaját. Több mint száz fejszecsapás kellett, míg 
az iskolaajtót teljesen szétrombolta, hogy az iskola 
belsejébe be lehessen hatolni és a templom hátsó 
bejáratához hozzájutni. Ezt is ácsszekercékkel és 
kalapácsokkal törték be. Közben a sekrestyést a 
három lelkész mellé szintén fogságba hurcolták és 
a templom belsején át a főbejárat melletti oldal
ajtónak a lakatját leverték és így a piac felé is 
felnyitották. A katonák Kollonich parancsára fel
törték a templomban leyő perselyeket és ezek tar
talmán osztozkodtak. Majd átmenve a templomon, 
a templomközön (Kirchengasschen) át Kolonichcsal 
az élükön egy az evang. magyar-tót templom tulaj
donát képező telken végig haladva, ezen templom 
ajtait is époly módon törték fel, mint a német 
temploméit.

Ezek után visszamentek a városházára, hol 
Kollonich parancsára a három lelkész és az egy
házfi a legundokabb börtönbe, a melyet „Löwen-
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grube“-nak neveztek, zárattak, mely alkalommal 
Pihringer kezére, lábára még nehéz vasat is vertek. 
Pihringer úgy látszik Kollonich különös haragját 
vonhatta magára, mert ezt így szólította meg a 
fogságban: „Kis lurkó, az egyszer bizonyos, hóhér
kézre adlak. “

Ezzel egyelőre a király képviselőjének, a püspök
nek és a magyar kamara elnökének a szerepe véget 
ért: lakására tért, a többit elvégezték nélküle is. 
A katonaság, mint valami dicső győzelem után, 
síppal, dobbal vonult ismét tanyáira, csak őrséget 
hagyva mindenütt a templomokban. 11 óra felé 
pedig kinyitották az ámuló külvárosiak előtt a Halász- 
és Yödritzkaput.

Most következett a hírhedt nagyszombati ítélet
nek végrehajtása is. Pesty kúriai főjegyző és kilenc 
embere megjelentek mindazon pozsonyi polgárok 
házában, a kik ugyan még fogságban voltak Nagy
szombatban, de névszerint voltak az ítéletben fel
sorolva és itt az ítéletet felolvasták. Ezen urak 
személyes biztonságára 80 katona ügyelt. Az ítélet 
kihirdetése először a lelkészek udvarában, majd 
Auer, Welligrand, Bürgler és Burgstaller Kristóf 
Eázánál mént végbe.' Ha az utcán valahol két-három 
ember megállóit egymással beszélni, ezeket mint 
veszedelmes lázadókat szidták és szétkergették. 
Végre az összes evangélikus polgárokat megidézték 
a Grüne Stübelbe és mintegy 400 férfiúnak olvasták 
fel a nagyszombati ítéletet. A most már fogságban 
sínylődő három lelkész nejeit kényszeritették, hogy 
az összes ezüstneműt, bort és okmányaikat szol
gáltassák ki,re^küjöket yéve, hogy semmit el nem ' 
titkolnak.'

A templomok és iskolák erőszakos birtokba 
vétele után, mint láttuk, a katonaság rendes tartóz
kodási helyeire vonult az egyes polgárok házaiban,, 
az elvett templomok és a városháza mellett azon
ban, sőt a város kapui előtt is erős kirendeltségek 
állottak. Ezen utóbbiak különösen szükségeseknek 
mutatkoztak, mert a külvárosok evangélikus lakos
sága, mihelyt az eseményekről tudomást szerzett, 
azonnal a kapuk felé tódult, bebocsáttatást azon
ban nem nyert. Mások még a délután folyamán 
Bécsbe siettek, hogy ottani állandó megbizottjaikat 
a szomorú valóságról értesítsék. Sebtében meg is 
szerkesztettek itt egy felségfolyamodványt, hogy 
azt még aznap a királynak átadják. Azonban a 
király ezen napon Nikolsburgban volt és csak más
nap tért vissza és egy udvari testőr még a kocsijá
ban átadta a királynak a pozsonyiak kérelmét. 
Jellemző a pozsonyiakra nézve, hogy ők még a 
nagy katasztrófa bekövetkezte után is hívek marad
tak eddigi álláspontjukhoz, hogy t. i. a templomok 
és az iskola erőszakos elvétele, mely pedig Kollo
nich fellépése után ítélve, világosan a király elő- 
leges tudtával és beleegyezésével történhetett csak, 
nem lehetett a király akarata, mint ki valaha tem
plomaik birtokában őket megerősítette, mint ki 
továbbá alattvalóinak jóságos és igazságos atyja 
lehetett csak. Ösztönszerűen érezték ugyanis, hogy 
csakis az ezen álláspontjukhoz való szívós és követ
kezetes ragaszkodásuk következtében lehet remény
ségük, hogy valaha még tán visszakaphatják tem
plomaikat, melyekhez való jogaikról soha le nem

mondottak. Hogy őszinte vagy csak diplomáciai 
magatartás volt-e a pozsonyiak részéről az alatt
valói rendületl^i hűség hangoztatása a felségfolya
modványban, azt ezúttal eldönteni nem akarjuk, 
de bizonyos, hogy az volt immár csak azon vékony 
fonál, melyen át a pozsonyiaknál eddig fennálló 
virágzó evangélikus egyházszervezet életerejét merít
hette. Csak egyetlenegy jelensége a valóságos 
lázadásnak, a köteles alattvalói hódolat megtaga
dásának és nemcsak patakokban foly a vér Pozsony 
utcáin, hanem valószínűleg mindenkorra vége sza
kad még a reménysége is annak, hogy valaha újra 
feléledjen az, a mi most már romokban hevert.

A rémület ugyan megtette első hatását: bizo
nyosan őrizkedtek az emberek a lándzsa és puska
erdő céltalan áldozataivá lenni; de csodálkozhat
nánk-e azon, ha a nagy izgalom által felidézett 
általános fejvesztettség alatt a köznép tömegei első 
felháborodásukban puszta kézzel rohanják meg a 
hatalom szolgáit, nem törődve a saját életükkel 
és azon ügy sorsával, melynek esetleg vértanúivá 
lehettek volna. Az isteni gondviselés bölcseségét 
kell dicsérnünk, mely úgy vezette a pozsonyiak 
elméjét, hogy a nagy megpróbáltatás idején se 
tegyenek egyebet, mint a mit az észszerűség és 
férfias bátorság diktál. Eljárásukban a férfias bátor
ság ott nyer kifejezést, hogy vezető férfiak a jog
talan erőszakkal szemben nyíltan megtagadták az 
engedelmességet, ezért voltak most is a nagyszom
bati és pozsonyi börtönben; de a hatalom eszkö
zeivel szemben tartózkodtak minden tettlegességti 
.tői és ezért nem lehetünk.yelük szemben, .eléggé/ 
hálásak.

A Július 19-én a királynak átadott kérvényük
ben hangoztatják a pozsonyiak, hogy ők az eddig 
kiállott hihetetlen keservek és megpróbáltatások 
után ő felségétől könyeik és siralmaik végét, 
kegyelmet és vigasztalást vártak: és ime egészen 
máskép következett be minden. „Eddigi remény
ségünk szerte foszlott* — írják — sőt olyan eljá
rást tanúsítottak velünk megalázottakkal szemben, 
hogy nem csak embert, de még a követ is meg
indíthatta volna. Mert nem szólva a már félév óta 
rajtunk nyomorultakon és agyonkínzottakon végbe
vitt testi és lelkiismereti sanyargatásokról, nem 
fojhatjuk el hangos jajszónkat azon megdöbbentő 
csapással szemben, mely tegnap templomaink és 
iskolánk erőszakos elvételével bennünket ért, a 
midőn Kollonich gróf kamaraelnök a Pozsonyban 
elszállásolt katonaság segítségével lelkészeinket 
fogságra hurcolta, sőt egyet közülök nehéz vasra 
is veretett.

Császár és királyi Felséged bizonyára tudo
mással bir arról, hogy mi mindenkor dicsőemlékezetű 
elődei legkegyelmesebben megadott szabadalmaira, 
hiteles okleveleire és törvényeire hivatkoztunk, 
úgyszintén csász. és királyi Felséged legkegyelme
sebb engedélyére is és nem akartunk előbb eddig- 
elé birtokunkban levő templomaink jogáról lemon
dani, a míg Felséged hiteles parancsát arra nézve 
meg nem kaptuk.

Minthogy tehát a fentebbi erőszakos eljárás 
csász. és királyi Felséged vele született és világ
szerte ismeretes jóságával, kegyelmességével és
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irgalmasságával homlokegyenest ellenkezni látszik 
és mi szánandóan megkínzott szegény pozsonyiak 
feleségeink és gyermekeink teljes pusztulásával a 
legkeményebben szorongattatunk : ég felé terjesztve 
karjainkat, térdre borulva sírunk és kiáltjuk a leg
nagyobb alázattal: Óh csász. és kir. Felség! a 
Krisztus kínszenvedésére könyörgünk, segítsen raj
tunk, vérig kinzottakon és adja vissza erőszakosan 
elvett templomainkat és iskolánkat, hogy a hajdani 
szeretettel, hűséggel és hódolattal kereshessük és 
találhassuk meg kenyerünket hathatós védelme 
alatt

Ma, több mint két század után hallva elődeink 
ezen velőkig ható jajkiáltását, alig bírjuk felfogni; 
hogy lehetett emberi érzéssel megáldott király, 
tanácsos, sőt még hozzá főpap, hivatva a szeretet 
gyakorlására, hogy ezen mérhetetlen fájdalom ily 
közvetlenül való megnyilatkozásával szemben rideg, 
visszautasító tudott lenni. Tudjuk I. Leopold király
ról, hogy érzékenyszívű ember volt, egykorú tudó
sítások kiemelik, hogy Zrínyi, Nádasdy és Fran- 
gepán lefejeztetése előtt napokig imádkozott és 
lelkiismeretének megnyugtatása céljából a legerő
sebb penitenciatartásnak vetette magát alá: ismer
jük azonban Müller Fülöp, a jezsuita udvari gyón
tató és az ő útján a jezsuita világszervezet korlátlan 
befolyását az ingadozó uralkodóra, mely végre is" 
minden önálló lelkiismereti elhatározását a saját 
érdek szempontjai körébe tudta belevonni. A mi 
Szelepcsényit illeti, akárhányszor könyekre fakadt," 
mikor teljes meggyőződéséül! - kifolyólag"" szerinte 
is' keményen bánt a protestánsokkal; Kollonich is 
számos alkalommal, megmutatta, hogy hajlandó 
segíteni azokon, a kik katholikusokká letté£. Azon
ban két dolgot kell szem előtt tartanunk, a mikor 
az akkori hatalom viselők eljárásának mélyebb okait 
megfontolásunk tárgyává akarjuk tenni. Egyfelől 
akkor érte el virágzása teljességét az Isten kegyel
méből való uralkodó mindenhatóságáról szóló tan, 
mely XIV. Lajos személyében nyert megtestesítést, 
másfelől akkor ért hazánkba a katholikus és pro
testáns ellentét európai válsága, a mely Angol- és 
Franciaországban csak úgy megkívánta a maga 
véres áldozatait, mint nálunk is. Ott ugyanazon 
erők működtek közre, mint a melyek a protestáns 
papokat a nápolyi gályákra viszik.

Az emberi kultúra szerves fejlődésében a 
véres momentumok csak úgy voltaklehetségesek, 
hogy az ellentétes, küzdő tényezők képviselői tel
jesen át voltak hatva ügyük, álláspontjuk és meg
győződésük való igazságától.

Az uralkodó és Szelepcsényi érzékeny szívére 
számítottak is a pozsonyi evangélikusok akkor, a 
mikor nem szűntek meg kiküldöttjeik útján felség
folyamodványaikkal a király érzelmére hatni. Még 
július 28-án is utasították megbízottjaikat, kik állan
dóan Bécsben tartózkodtak, hogy nyújtsanak be 
nevükben folyamodványt a királyhoz; legalább azt 
szerették volna elérni, hogy Titius Dávid esperesü
ket nehéz nagyszombati fogságából kibocsássák és 
lelkésztársai mellé a pozsonyi „Löwengrube“-be 
helyezzék e l; de ezen szomorú eredménynyel vég
ződött a folytonos sikertelen folyamodás, hogy a

magyar kancellária tisztviselői figyelmeztették végre 
a pozsonyi polgárokat, ka nem lesz vége a sok 
folyamodással való alkalmatlankodásnak, a folya
modók is odakerülnek a börtönbe azok mellé, a kik
nek érdekében fáradnak. így azután csakhamar 
otthagyták Bécset a pozsonyiak küldöttjei és több 
kérvény nem került a király elé a bebörtönzött 
lelkészek és polgárok érdekében.

Ezzel bizonytalanná vált mindenek előtt a 
fogságban sínylődő lelkészek sorsa, a kik, mint 
többnyire külföldiek, erősek voltak ugyan hitükben, 
azonban nem éreztek magukban elég erőt ahhoz, 
hogy mint a magyar nemzeti eszme vértanúi tovább 
is feláldozzák szabadságukat, melyet külföldön még 
mindig érvényesíthettek vallásukért. El nem vitat
hatjuk azonban azon érdemüket, hogy eddig tanú
sított állhatatos maguktartásával, melylyel Pozsony 
városában az evangéliumi hitért megszenvedtek, 
csak az erőszak alkalmával engedték ellenfeleiket 
a protestáns intézmények birtokába jutni, a melyek 
most az ellenfél kezében vannak ugyan, de az 
azokat létesítő szellem kedvezőbb körülmények 
között való feléledése esetén csakhamar újra meg
alakulhatnak és felvirágozhatnak.

Július 31. a pozsonyi fogságban levő lelkészek, , 
Reiser, Sutorius és Pihringer magukhoz kérették j 
a börtönbe a rendkívüli törvényszék alügyészét és ! 
közölték vele azon elhatározásukat, melynélfogva [ 
Magyarországot örök időkre elhagyják; ezen elha- \ 

Tárözást Tetté magáévá később a maga részéről J 
Titius Dávid esperes is. Ennek lett az eredménye, 
hogy”az említett evang. lelkészek aug. 4. reggeli 
három órakor Kollonich gróf messzemenő .elővigyá- 
zati intézkedései mellett, katonai fedezettel, császári 
útlevéllel ellátva, elhagyták eddigi áldásos műkö
désük színterét, híveiktől el nem búcsúzva, család
jaikat itt hagyva, lelkűkben megrendülve és vagyo
núkban megrongálva.

Miután így a fődolog el volt érve azzal, hogy 
a pozsonyi evangélikusokat erőszak alkamazásával 
templomaiktól, iskolájuktól és lelkészeiktől meg
fosztották, nem volt értelme annak, hogy azok, a 
kik e tekintetben akadályokat gördíthettek volna 
a hatalom elé, továbbra is a nagyszombati börtön
ben maradjanak, a miért is megkezdődtek a tár
gyalások azon célzattal, hogy a bebörtönzött pozsonyi 
polgáro^térítvényt írjanak alá, melyben magukat 
bűnrészeseknek vallják felségsértésben és a reájuk 
kimondott ítélet törvényes voltát elismerik.

A tárgyalások aug. 23-ig húzódtak el és még 
ekkor is akadt férfiú, Btirgler Gáspár, a ki a rever- 
salis aláírását megtagadta. Ezt továbbra is a börtön
ben tartották. A többiek azonban, kiket a 13 heti 
ártatlan szenvedés testükben lelkűkben megtört, 
családjaik és szabadságuk utáni sóvárgásuktól ösz
tönözve, aláírták az 1672. aug. 21-ről keltezett 
hírhedt okmányt és már aug. 25:én Jelentkezniük 
kellett Kollonich kamaraelnöknél, mintegy rendőri 
felügyelet alatt állva, nehogy magukat teljesen 
szabadoknak érezzék és készen legyenek arra, 
hogy a büntetést majd végre fogják rajtuk hajtani. 
Hogy a rémület hatása alól valahogy ne szaba
duljanak, szeptember 3-án maga elé idézte őket
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újból és ezúttal értésükre adta, hogy bár a nagy- 
szombati ítélet következtében fej-, jószág- és be
csületvesztésben vannak elmarasztalva, mindazáltal 
a császár jóvoltából és kegyelméből életüket és 
vagyonukat megtarthatják, de büntetésből vagyonuk 
egy részét a királyi fiscusnak kénytelenek átengedni 
és~lfémr valamennyien, hanem csak ketten fognak 
életükkel lakolni. Az utóbbi fogás arra volt jó, 
hogy ha netán valamelyik polgárnak eszében jutott 
volna a templomok, iskola és lelkészek körüli 
eljárást szóbahozni és ellene mozgalmat indítani, 
azt azonnal mint elitéltet és kegyelemből ideigle
nesen szabadlábra helyezettet újra el lehessen 
fogni s a végső esetben rajta a halálos ítéletet 
végre is hajtani. Merő gúnynál tehát nem volt 
egyéb Kollonich azon kijelentése, mely szerint ő 
felsége a jövőben nem fogja megengedni az evan
gélikus vallásszabadságot, Ígéri azonban, hogy senki 
vallása miatt háborgattatást nem szenved: a ki 
nem akar katholikussá lenni, erre nézve teljes sza
badsága van, császárjához úgy is hű maradhat. 
Mindenesetre könnyen észrevehető a hatalom bir- 

, tokosainak azon számítása, hogy templomok, isko- 
Iák, lelkészek, egyházszervezet nélkül az evangé
likus egyház önönmagától lassankint meg fog 
semmisülni. Csakhamar kezdetüket vették azon 
pénzbüntetések is, melyeket a nagyszombati elítél
tekre kivetettek. Tudomásunk van a legkisebb ilyen 
pénzbírságról, mely 150 forintot tett ki és elszen
vedte _Liebergott János, egyszerű iparospolgár; de 
tudomásunk van a legnagyobb birságról is, melyet 
Burgstaller Kristófon hajtottak be és ez kitett 

formtofc-E szerint a protestánsok üldözése 
fiétnósak elvi, meggyőződésbeli okokra volt vissza
vihető, hanem szépen jövedelmezett a „non olet“ 
elvénél fogva a királyi kincstárnak is. Egyébiránt, 
hogy fogalmat szerezzünk az akkori hatalombirtoko
sok jellembeli feddhetetlensége felől, meg kell 
említenünk, hogy Leopold császár mindenható 
minisztere Lobkovitz, XIV. Lajos királytól, az ellen
séges hatalom fejétől rendes évdíjat húzott, hogy
I. Rákóczy Ferenc a jezsuiták közbenjárása követ- 
kéziében egy domínium átengedésével szabadulhatott 
csak a hóhérbárd alól.

Mint egy századdal előbb Álba herceg a Német
alföldön, úgy egyik hűséges tanítványa Kollonich 
is elmondhatta 1672-ben, hogy Magyarországon 
minden csendes: a politikai zászlóvivők fejei porba 
hullottak, a számottevő középnemesség legjobbjai 
nehéz vasban az osztrák tartományok kazamatáiban, 
vagy kibujdosva Erdélybe, az itthon maradtak halá
los rettegésben életükért, vagyonukért, családjai
kért ; haza, alkotmány, evang. vallás rongyokra 
tépve az orgiát ülő klerikális reakció kezében!

Ilyenek voltak Magyarország és Pozsony álla
potai, a mikor Kollonich arra is elszánta magát, 
hogy a protestánsoktól elvett templomokat katho- 
likus rítus szerint újra felszenteltesse. Ez által legyen 
végleg eldöntve azon kérdés, hogy a kathoHkus 
rítus szerint felszentelt templom — történt legyen 
ez bármi körülmények között — elidegeníthetlen, 
isteni jog alapján minden körülmények között a 
katolikusokat illeti meg. Sietni kellett tehát ezen 
felszenteléssel, nehogy elmaradása esetén, megvál

tozott körülmények között a lutheránusoknak eszébe 
jusson igényt emelni régi templomuk birtokára.

Miután szeptember elején néhány misét szol
gáltattak a volt német evang. templomban, szep
tember 9-én lefolyt ezen hírhedt újrabeszentelés. 
A rendkívüli törvényszék tagjainak jelenlétében, 
kiknek testi épségére a sekrestyében és a szószék 
körül elhelyezett hajdúknak és sorkatonáknak kellett 
vigyázniok, Kollonich maga lépett a szószékre és 
kezdett a nagyszámban megjelent templomi közön
ség előtt a lutheránusok ellen menydörögni. A saját 
nyugtalan lelkiismerete okozta-e, vagy komolyan 
félt-e attól, hogy valami történhetik, annyi bizonyos, 
hogy mindjárt az első bevezető mondatok után 
Bécsújhely püspöke elsáppadt és csak hosszú szünet 
után tudott ismét akadozva és megzavarodva néhány 
mondattal szónoklatának végére jutni. A jezsuiták 
növendékei is teljes számban voltak a templom
ban. A katonaság pedig épen úgy állott készenlét
ben, mint július 18-án: a kapuőrség megszállotta 
a kapukat és csak egyenkint engedte be és ki az 
embereket, a főközlekedési csomópontokat kiren
deltség őrizte, ezeket pedig őrjáratok kötötték 
össze. Magában a templomban mindössze annyi 
változás történt, hogy a gróf Nádasdy-féle ezüst 
oltárt tették a régi helyébe, a volt ezüst keresztelő
medencébe szentelt vizet öntöttek és a templom 
pilléreire és oszlopaira veres kereszteket alkalmaz
tak. Ezúttal azonban még az egyházi szertartásokra 
szükséges holmikat isteni tisztelet után régi helye
ikre visszavitték. A templom felnyitását és bezá
rását á várbeli kulcsárra bízták. Hogy még jobban 
biztosítva legyen a templom birtoka, új nevet is 
kellett neki adni, olyant, melyből a foglalók és új 
boldog birtokosok feltétlen loyalítására lehessen 
következtetni. így lett tehát az újonnan szerzett 
templom a felséges császárné, Margaretha után, 
szent Margit templomnak elnevezve. Magától érte
tődik, hogy költő is akadt, akit ezen az Isten 
nagyobb dicsőségére elkövetett templomszervezés, 
ha nem is remekművű, de mindenesetre olyan 
vers megírására késztetett, mely akkoriban sok 
ezer ember érzelmeit híven fejezte ki, míg talán 
ugyanannyiét a legmélyebben sértette.

Schrödl József.

Hol az Isten?
Egy ködös novemberi napon, mikor a szürke 

köd még a szobába is behatol, reá száll a búto
rokra, homályba borítva mindent szomorú egyhangú
ságával, reá nehezedett az én lelkemre is valami 
nyomasztó hangulat, a melyben, mintha ott érez
tem volna az egész emberiség szenvedését, az egész 
világ nyomorát.

A kályhában a tűz is csak hamvadozott már s 
az ablak mellett is félhomály van, dacára annak, 
hogy még messze az este, már alig láttam a betűket 
Mussetnek egy versét olvastam, a melynek a címe.: 
Az Istenben vetett remény, de tulajdonképen egy 
kétkedő lélek vergődése és vágyódása a hit után.

Ilyen ködös naphoz illett ez a költemény. 
Valószínűleg ilyen napon írta azt a szegény, beteg
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költő, a melyben olyan sóvárogva keresi hinni 
vágyó lelke az Istent. Keresi a bizonyságot a léte
zéséről és nem találja sehol. Kétkedni nem mer, 
hinni nem tud.

Szomorú vergődés ez, de majdnem mindenki 
keresztül megy rajta, a ki gondolkozik. Hiszen 
kételkedés nélkül nincsen erős hit. Vagy megtalál
hatunk-e valakit, ha nem keressük őt?

Oda, abba a tiszta, fenséges világba, a hol az 
Istent képzeljük, a gyarló emberi elme úgy sem 
juthat fel, szárnyaink gyengék, hogy felvigyenek. 
De itt e földön magunk között, itt kell őt meg
találnunk. Itt van, tudjuk, hányszor érezzük csodás, 
titokzatos hatalmát, erejének megnyilatkozását.

Vágyva vágyódunk utána mindig, de különö
sen akkor, midőn az élet küzdelmei, szenvedései 
a főidre sújtanak és sóvárogva nézünk az ég felé.

Hol van a mindenható, mindenütt jelenvaló 
Isten? a kinek nevét, nincs óra, nincs perc, hogy 
ki ne ejtenék, áldva, kérve, sóhajtva, imádkozva, 
de valakinek az ajkán mindig ott lebeg. Még sem 
tudjuk hol van ? keresve keressük, hogy megtaláljuk 
igazán.

Jön a kételkedés sötét árnyaival, nehéz felhői
vel. Hol az a nap, a mely áttörje a felhőt, midőn 
lelkűnkben ég a kérdés: Hol a világosság ? Hol 
az Isten? Keressük őt.

I.
A májusi nap ragyogva tűz le a tiszta égről, 

a tavaszi fakadás, a tavaszi Ígéret reszket, a rügyek
ben, hogy valóra váljék, illatfelhők úsznak a 

'levegőben és valami zsibong benne, a mitől a szív 
könnyű lesz, a lélek mámoros, minden összhang
ban olvad össze. -  -

A nagy város fái is kibontották levéldíszüket, 
oly rohamosan fakadt a rügy, mintha sejtené, hogy 
rövid lesz az élete. A nagy sárga házakra vakí
tóan tűz le a nap, sugarai bíborrá válnak, a piros 
zászlón, a melyen arany betűkkel ragyog a három 
szó: Szabadság! Testvériség! Egyenlőség! Ez a 
három szent szó oly büszkén tündöklik a magasan 
feltartott zászlón, mintha egyenesen az égbe akarna 
tömi.

A zászló után egész emberáradat hömpölyög, 
a kik diadalmasan követik azt, lelkesedve énekel
nek, a karjaikat az ég felé emelik. Egy csoport 
ember ez, a kik ittasak a tavaszi napfénytől és a 
szabadságtól.

Utcáról-utcára növekszik a számuk s mire 
kiérnek a város végére a ligetbe, majdnem még 
egyszer annyian vannak. Itt megállnak, a kigyózó 
sor egy négyszöget képez, a zászló körül csopor
tosulva, a melyet egy fiatal, sápadt arcú férfi tart. 
A zászló árnyékában ott áll az egész tömeg vezére, 
az apostol; magas, izmos ember, sötét, barna arcá
ról, erő, vakmerőség sugárzik, de szemeiben hamis 
tűz lobog, a mint messze csengő, érces hangon 
beszélni kezd.

— Testvéreim! Megéltük újra a május elsejét, 
ez a mi ünnepünk, a szabadság ünnepe. A mint a 
természet felszabadult a tél békóiból, úgy szabadul
jon fel a mi lelkünk is rabláncaiból. Ébredjetek 
testvérek ! Emberek! hát nem érzitek a vaslánco

kat, a melyek szorítanak, a melyet a gazdagok, a 
hatalmasok vetettek a nyakatokba. Emberek ! nem, 
rabszolgák vagyunk, állatok, dolgozunk, mint a 
barmok nyomorult bérért, mig a munkaadók élve
zik a mi verejtékünk gyümölcseit. A mi gyerme
keink éhesek, rongyosak, mi magunk szegények, 
nyomorultak vagyunk. De eljön a mi időnk is, 
zászlónkon itt a jelszó. Szabadság! Testvériség! 
Egyenlőség! Eljön a pillanat, midőn bennünk is 
öntudatra ébred az ember, de ez rettenetes perc 
lesz, megrázzuk ökleinket s bilincseinkkel ütünk 
közéjük. Miért kell nekünk annyit görnyedezni, 
miért kell nekünk korán megöregedni, korán meg
halni. Hát más anyagból vannak ők, mint mi, nem 
porrá lesziink-e mindannyian. De még a temetőben 
is van különbség, a míg a mi csontjainkat kidob
ják a közös sírból, ő felettük drága sírkövek dísz
lenek. Elég volt a türelemből. Fel munkára, test
véreim, csoportosuljunk zászlóink körül, mutassuk 
meg, hogy emberek vagyunk, hogy mienk az erő 
és a hatalom.

A szónok elhallgatott, diadalmas tekintetét 
végig hordozta a tömegen. Mindenki feléje tekin
tett; őt nézte, őt hallgatta, lelkesedve lobogtak 
feléje a kendők, helyeslő moraj indult meg, mint 
a tengeráradat, mind nagyobb hullámokat verve 
fel, a mely zúgássá erősödött s vihar lett belőle.

A szónokot a vállaikra kapták s magasra 
emelték.

A liget másik oldalán, az út felől egy úri 
fogat közeledett, de az út minden része megvolt 
szállva, a kocsi nem mehetett-.tovább-.. A kocsis 
vissza akart fordulni, de abban ^pillanatban egy 
fiatal suhanc megkapta a lovakat.

— Itt van egy a gazdagok közül, kezdték 
kiabálni.

— Ne eresszétek á t !
— Fogjátok meg !
A kocsi tulajdonosa e közben kiszállt a kocsi

jából s nyugodt hangon szólt:
— Emberek, mit akarnak, eresszenek át, nekem 

sietni kell, az idő pénz.
— Hiszen ez az újpesti gazdag téglagyáros, 

mondta egy kék zubbonyos ember a tömegből 
kilépve, ismerem jól, dolgoztam a gyárában, ez ért 
csak jól a munkások nyúzásához.

A vezető dacosan a gyáros elé lépett s a 
szemébe nézett.

— Eresszenek át, szólt újra a gyáros, ha ön 
a vezető, intézkedjék, hogy utat engedjenek s a 
lovaimat eleresszék.

— Parancsoljon az úr, ha olyan hatalmas, 
mondta a vezető és ha lesz, a ki engedelmeskedik 
a szavának. Visszatérhet, folytatta fenyegető han
gon, ha alírja a munkások feltételeit, hat órai 
munkaidőt és béremelést, de addig nem.

— De hiszen az én munkásaim megvannak 
elégedve, egyetlen egy sincs itt közülük, én mindig 
jól bántam velük.

— Ismerjük ezt a jó bánást, szólalt fel az 
előbbi kék zubbonyos s a felizgatott tömegből valaki 
egy követ kapott fel s a gyáros felé dobta, a mely 
őt éppen homlokon találta, hogy az ütéstől egészen 
megszédült s a mint magához tért, kabátja zsebé-
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bői hirtelen egy pisztolyt rántott elő, ösztönszerü 
önvédelemből, a nélkül, hogy számolt volna a követ
kezményekkel, hogyan fog az hatni a felizgatott 
emberekre; de mielőtt fegyverét még használta 
volna, tíz kő is repült feléje.

Zuhogtak a kövek egyre, már nem emberek 
voltak, a kik a gyárost körülvették, de állatok, a 
kik a testvériség zászlója alatt tépték, ütötték, 
rángatták a földön, a mint összeesett az ütések 
alatt, csak egy véres tömeg volt már, a ki egy 
perccel előbb még beszélt.

Két fiatal ember a tárcáját vette el és öten 
marakodtak rajta. A szónok a gyáros arany óráját 
kapta ki egy gyerkőc kezéből.

— Ez engem illet, mondta és a zsebébe tette 
az órát, már is többnek érezte magát, hogy arany 
órája volt.

A fiatal zászlótartó egy darabig csak nézte a 
véres munkát és a civakodást a pénz felett, aztán 
megrázta a zászlót s erős hangon, mely úgy zúgott 
végig, mint a harangszó, kiáltotta:

— Dobjátok el azt a véres koncot, nézzétek 
mi van a zászlóra Írva. Ártatlan embert öltetek, 
beszennyeztétek a zászlót, dobjátok el a pénzt, 
mert nem hiszem, hogy emberek vagytok s a szent 
zászló rúdjával kergetlek szét

— Hallgass te tejfelesszájú, szólt a vezető, hall
gass, mikor öregebbek akarnak beszélni. Én reám 
figyeljetek tetvéreim, nekünk van igazunk, nem 
pedig . . .  de torkán akadt a szó.

v;.,Dobpergés.lyillatszott. a katonák ütemes lépései, 
alatt dobogott- a# utca. A katonák megérkeztek s 
velük a lovasrendőrök.

A tömeg riadtan húzódott össze.
Egy rendőrtiszt lépett elő s felszólította az 

embereket, hogy oszoljanak szét, a tetteseket pedig 
adják át a rendőrségnek.

— Nem adjuk ki.
— Nem megyünk el, kiabáltak össze-vissza s 

fenyegető moraj támadt.
Á rendőrtiszt visszavonult, a katonák felhúz

ták csendesen fegyvereiket és várták a parancszót.
E percben a fiatal zászlótartó odalépett a 

vezénylő tiszt elé.
— Lövess! kiáltotta, az első golyó engem, a 

testvéröcsédet talál.
A tiszt visszahátrált, az arca sápadt lett, de 

aztán hidegen mondta:
— Itt nincs testvér, csak feljebbvaló, nincs 

okoskodás, csak engedelmesség. Lőjjetek!
A sortűz elhangzott. Elsőnek a zászlótartó 

bukott le zászlajával együtt, ránézve az élet min
den problémája meg volt már oldva.

Jajgatás, kiáltozás, futó lépések dobaja s a 
kardlapok suhogása hallatszott, a mint a katonák 
szétverték a tömeget.

Hamar üres lett a tér. A holtakat, sebesülte
ket elvitték, csak a piros zászló rongy foszlányai, 
egy pár aranyos betűje a büszke jelszavaknak és 
a vérfoltok, melyeket mohon ivott fel a föld, borí
tották az elhagyott tért. Puszta, üres minden, sehol

V io ilo rln ró

II.
Az őserdő csendjét nem zavarja semmi. A 

pálma szárnyas levele nesztelenül lebeg a szélben.
A karcsú sikamór fák oly magasra nőnek, mintha 
az eget akarnák elérni, fehér törzseiken végig 
siklik a napsugár.

A fák virágkoronája már ott nyílik a szédítő 
magasban és össze-vissza van nőve a liánákkal és 
a többi kúszó növényekkel. Lomb-lombbal ölelke
zik, egyik inda a másikba fonódik, össze van szőve 
az egész erdő, olyan, mint a lombból, levélből, 
virágból alkotott zöld sátor, a mely mintha az eget 
is beakarná szőni.

Nagy szivárványszínű lepkék szállnak a lom
bok között, ezer és ezer színben pompáznak. Tarka 
kis kolibrik mohón szívják fel a virágok mézét, 
melyeknek kelyhéből csodálatos, édes illat árad szét.

Fa fa mellett nő fel békén, minden fára liána 
csavarodik, körül harmonikus, békés és tiszta min
den, a milyen csak a nagy, az örök természet 
lehet. Valami remeg a virágok kelyheiben, valami 
suhog a levelek között; az erdő imádkozik.

Egyébként mélységes csend, a melyet nem 
zavar meg semmi. Émber még nem járta a szöve
vényes utakat.

A csend megtörik, az erdő egyszerre hangos 
lesz. Egyik fa a másiknak adja át, a szél felkapja 
és viszi tovább. Jajgatás, kiáltozás hangja kél és 
futó lépések nesze zörren a százados levélrétegen. 
Valaki menekül. A liánák a futó növények, útját 
állják. " v
*•' '-Egy fekete ember az, hosszú kötelet hi&.jnág&y, 

után, a melyből csak az egyik lábát és egyik kezét 
tudta kiszabadítani. Szabad kezében egy szekerce 
villog, a melylyel utat vág az erdőn, az indák és 
szövevények között, lába véres és dagadt, alig 
bírja magát vonszolni, mégis fut, fut, de hiába, 
az őserdő mindenütt útját állja, mintha megakarná 
bosszulni, hogy megzavarta a csendjét.

Két véreb rohan elő, a szegény fekete még 
menekülne, futna, vissza szalad, előre, oldalt, minden
felé megpróbálja, de az erdő nem ereszti, az ebek 
reá rohannak s a földre rántják.

Emberek jönnek elő, kötelekkel, pányvákkal, 
olyanok, mint a szegény fekete, csak az arcuk 
fehér, az embertársukat, a testvérük üldözik. Egy 
pár pillanat alatt össze van kötözve a rabszolga.

— Mehetünk, mondja az egyik fehér ember 
és rá csap egyet a fekete rabszolga hátára, hogy 
a vére kiserked utána, majd nem lesz kedve töb
bet megszökni.

Elhurcolják. Az ebek ugatása, az emberi láb- 
dobaj elhangzik, újra csendes az őserdő. Csend, 
mélységes hallgatás.

III.
Egész tömeg verődik össze az utcán, a hol 

egy ajtó felett aranyos felirat fénylik: Hamvay 
jótékonysági irodája. Rongyos, elkényszeredett 
alakok tolakodnak elő, a pincelakások szomorú 
lakói, éhes, fakó arcaikon, a reménykedés csilláma 
ragyog fel.

Itt a cifra felirat alatt reménylenek egy falat
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másiknak adja a kilincset, tolakszanak, ki menjen 
be előbb.

Odabent az iroda aranyos korláttal van elzárva 
a kérelmezőktől, csak a korlátig mehetnek. Ott 
aztán megtudják, hogy kivánságukat írásban adják 
be, majd elintézik azt az irodában s a ki meg
érdemli, segélyben részesül.

A kinek a kérvényét már elintézték, az boldog 
arccal jön ki és hangosan dicsekszik vele. De van 
olyan is, a ki morog. Egy asszony jön ki sápadt, 
szomorú gyerekkel a karján, a ki az életből még 
csak a szenvedést, a nyomort ismeri, pedig az még 
aüg hogy pár hónapja van a világon, az anya is, 
a gyerek is éhesek.

Hamvay egy kényelmes karosszékben ül, egy 
jóillatú szivart szi és a titkárjával beszélget.

— Mondja csak, mennyit osztottak ki tegnap ?
— Rossz nap volt a tegnapi. Sokan jelent

keztek, a kiket nem lehetett visszautasítani. Közel 
kétszáz koronát osztottunk szét.

— Sok, sok, mondja gondolkozva Hamvay, 
ez így sokáig nem mehet, pedig még ki kell tar
tani egy darabig. A minisztériumban bizalmatlanul 
fogadtak, valami nagyobb jótékonyságot várnak.

— Én is gondoltam már erre, egyszerre egy 
tekintélyes összeget adni, ez mindjárt nagy port 
verne fel.

— Csak hogy sokba is kerülne . . .  Az újságok

Eperjes városa a XVII. században.

— Inkább adtak volna néhány fillért, mondja 
mogorván az asszony, hol veszek én pénzt papi
rosra, tentára, meg aztán írni sem tudok.

De a tömeg azért folyton nő, már rendőrök
nek is kell jönni, hogy a rendet fentarthassák. 
Futó tűzként terjed el, ha már valaki kapott segélyt 
s helyébe tíz más kérelmező jön, hiszen a nagy 
város csak úgy ontja magából a szegénységet, 
nyomort, a jelentkezők száma nem apad, remény
kedve, egymást lökdösve álldogálnak a hidegben 
és dicsérik a jóságos Hamvay urat.

Hamvay ott van bent a harmadik szobában, 
a mely selyemmel van kárpitozva, pompásan be
rendezve, a márvány kandallóban egész hasábok 
égnek; kellemes, meleg a levegő, mintha tél sem 
volna.

nem írtak ma rólam ? kérdezte jjztán, nehány perc
nyi hallgatás után Hamvay.

A titkár előszedett egy csomó újságot s han
gosan olvasni kezdett.

— A nagy és nemes emberbarát, a ki nálunk 
egy második Ruskin akar lenni, Hamvay Béla most 
is folytatja a megkezdett jótékonyságot. A téli nagy 
nyomor enyhítésére jótékonysági irodát rendezett 
be, hol mindenki biztos segélyben részesül. Ha 
társadalmunknak sok ilyen kiváló tagja volna, 
könnyen meglehetne oldania a szociálista kérdést is.

— Ennyi az egész, jegyezte meg Hamvay, 
több nincs és egy új szivarra gyújtott.

— A többi lap is körülbelül ugyanezt írja. 
Legjobb volna a hírlapírók nyugdíjintézetére adni 
egy nagyobb összeget, majd írnának akkor.
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milyen nyomorúságosán néz ki, még valami beteg
séget kapok tőle.

Az asszony tovább biceg a másik pádhoz, a 
hol csak két nő ül, de egész a pad szélén vannak, 
sima könyveik felett áhítatos arccal suttognak.

— Hol vehette Irma azt a szép kalapot, lát
tad hogy feszitett benne, pedig a férje csak egy
szerű hivatalnok, igazi csipkegallérja van, tönkre 
teszi a férjét s azok a tollak a kalapján, legalább 
30 koronába kerültek.

— Az én kalapom csak húsz korona volt, 
mondja a máski, pedig én tehetném. Csak két ruhát 
csináltattam a tavaszon is, és ezt az új gallért, 
tetszik neked?

— Nagyon szép, csak egy kicsit fiatalos. Hány 
éve is vagy férjnél?

— Tudod, hogy öt évvel előbb mentem férj
hez, mint te, pedig csak egy évvel vagyok öregebb, 
de hát mindenki nem mehet fiatalon férjhez. .

A másik asszony félre fordul.
— Itt nincs hely, mondja haragosan a fáradt, 

öreg nőnek, ezek lefoglalt helyek és mindketten 
bosszús arccal imádkoznak tovább, szegény fájós 
lábú pedig nem kap helyet.

Az ajtó közelében két fiatal ember áll meg, 
épen szemben az oltárral, az áhítatra keltő Krisztus 
képpel.

— Mindjárt fog jönni, mondja az alacsonyab
bik társához hajolva, ott van oszlopok között, úgy 
fénylik a haja, mint az arany, azt hiszem nem 
sokáig imádkozik, mert meglátott téged.

— Köszönöm, hogy megtudtad, hogy ide jár, 
az anyja úgy őrzi, mint a hétfejü sárkány a király
kisasszonyt, másutt nem lehet vele flörtölni, csak 
ide eresztik egyedül.

— Itt csak az Isten vigyáz reá, az Úristen
nek sokfelé van dolga.

— Már jön, siessünk.
A két fiatal ember a kijárathoz sietett, keresz

tül taposva egy csomó koldust, a kik hiába nyúj
togatták feléjük a kezeiket.

A felséges termetű aranyhajú leány is az ajtó
hoz ért, pénzt osztogat szét a koldusók között, de 
selymes szempillái alól lopva odapillantott, látja-e 
a két férfi az ő irgalmas cselekedetét. Aztán ki
lépett az utcára s a fiatal urak utána siettek.

A templomban egyre szólt az ének, áhitatosan 
búgott az orgona, panaszos zsolozsmák szálltak az 
ég felé és felhangzott a zsoltár:

— Uram 1 Uram! hol vagy, miért rejted el 
előlem az orcádat!

VII.

Sötét az utca és elhagyott, csak itt-ott pislog 
egy-egy lámpás. A külvárosokat nem világítják 
valami fényesen. Csípős szél fúj a hegyek felől.

Az öreg Flórián, a vak koldus, csendesen bal
lag hazafelé, hűséges kutyája a bátor vezeti; min
den percben hátrafordul, hogy fogja-e a bot végét 
a gazdája, olykor megáll, hogy Flóriánnak is egy kis 
pihenőt engedjen, a kinek vállait nemcsak a sze
génység, de az öregség is nyomta.

Az öreg koldus nagyon jó hangulatban van s

mint mindig ilyenkor, ha valami jó érte, csendesen 
zümmögi magában a zsoltárt:

— Uram, te vagy az én erősségem.
Olyan szaporán lépeget a kutya után, hogy 

annak egyszer sem kellett megállnia. Nagyon jó 
napja volt az öreg Flóriánnak, olyan adakozók, 
olyan jószivűek voltak az emberek, annyi pénzt 
kapott, hogy a mai keresménnyel kitellik az egész 
házbér, azért a kis odúért, a hol Flórián lakott, 
a mit ugyan a legjobb akarattal sem lehetett volna 
szobának nevezni, de a melyhez a szegény öreg 
mégis nagyon ragaszkodott, s mindig nyugtalan 
volt, a mig a bért érte fillérenként össze nem 
gyűjtötte. Még ráadásul ezen a napon egyjószivű 
pékné, szép darab puha kenyeret adott neki, mióta 
nem evett már puha kenyeret, hát vacsorája is lesz, 
még néhány hasáb fája is van otthon, be is fűthet 
magának, milyen irgalmas, kegyelmes az Isten.

— Bátor, kezdi szóllingatni a kutyáját, a mint 
a zsoltárt bevégezte. Bátor, tudod még mikor fia
talok voltunk. Ez volt a kedvenc beszéd tárgya 
Flóriánnak, s mivel más hallgatója nem igen akadt, 
a kutyájának mondta el ki tudja hányadszor, s az 
mindig békén végig hallgatta. — Mikor még fia
talok voltunk, tudod, még otthon a falunkban . . . 
Dehogy tudod, jutott aztán az eszébe, hiszen akkor 
még az öreg Bodri volt, nem te. Te már nem 
ismertél fiatalnak engem.

A kutya hátra nézett a gazdájára, mintha 
értette volna, integetett a fejével s a farkát csóválta.

•— Az még a nagy tűz előtt volt Bátor, foly
tatta Flórián, mikor még én is láttam-Isten, szép 
világát, épen úgy, a hogy te is látod. Fiatal vol
tam, jó is fiatalnak lenni, bot nélkül lehet járni, 
könnyű az élet, könnyű minden, nem nyomta a 
vállaimat semmi. Hogy tudtam a hegyre felmenni, 
nem pihengettem ám úgy, mint most. Hogy tud
tam dolgozni. Dolgos Flóriánnak hívtak a faluban. 
Hogy szeretett az édes anyám. Bátor, akkor még 
láttam. Most már nem szeret senki, csak te kutyám.

Bátor csakugyan érthette a gazdája szavait, 
mert eleresztette a botot, odament Flóriánhoz s 
megnyalta a kezét.

— Azután jött a nagy tűz, a fél falú leégett, 
a testvérem, a kicsi Lidiké bent maradt a szo
bába, az édes anyám sírt, jajgatott, én meg nem 
tűrhettem, hogy sírjon, meg a Lidikét is sajnáltam. 
Hát csak bementem az égő házba, még az égő 
gerendákat láttam, még a Lidikét is kihoztam, mi
kor egy tüzes gerenda hullott a szemem elé és 
nem láttam soha többé semmit.

Az édes anyám azért szeretett, ha vak is vol
tam, megtanított annyi szép énekre, szép imád
ságra, az Isten dicséretére, megtanított arra is, 
hogy ha ő meghal, a jó Isten mindig velem lesz. 
De mit morogsz Bátor, kérdezte Flórián, a mint 
észrevette, hogy a kutya megállt s csendesen 
morogni kezdett, s az utca sarok felé húzta a 
gazdáját.

— Mi van ott Bátor, kérdezte újra Flórián, 
a mint az utca sarokhoz ért, a hol halk nyöször
gés ütötte meg a füleit. Lehajolt, tapogatódzott, 
valami ruhafélét s egy kis arcot érintettek a kezei, 
s a nyöszörgés erősödött.
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— Hiszen ha biztos volnék benne, hogy akkor 
megkapom a kitüntetést, szívesen áldoznék nehány 
ezret, de előbb puhatolódzni kell az illetékes körök
ben. Igaz, mi hír a kültelki házakban, ott volt 
tegnap ?

— Igen, mindent megnéztem. Négy lakó ismét 
nem tud fizetni: egy mosóné, a ki kiöregedett már 
és nem kap munkát; egy kovács, a kinek a gye
rekei betegek és két kishivatalnok, a kiknek van 
egy csomó adósságuk és egy csomó gyermekük. 
Mit csináljunk velük?

— Egyszerűen ki kell őket dobni.
Odakint pedig, az arany feliratos ajtó előtt, 

egyre tolongtak az emberek és hangosan dicsérték, 
áldották a jó Hamvay urat.

IV.
Az egész család összegyűlt a sötét faburkola

tos ebédlőben, melynek nehéz függönyei között 
csak tompán szűrődött be a napfény.

és az egyedüli lelki tulajdonság, a mely nem öreg
szik meg, a melyen sem az idő, sem a kor rom
bolása nem fog soha, ez nem volt meg a Bárczayné 
szabályos, hideg vonásain.

— Berta, kérdezte Bárczayné, a kölcsönös 
üdvözlések után legidősebb leányát, vigyáztál-e, 
hogy a kicsik reggel imádkoztak-e?

— Igen, mama, én imádkoztattam őket.
— És te, kérdezte újból Bárczayné, elvégez

ted a reggeli áhitatoskodást, úgy, a mint én kívánom.
A leányka elpirult.
— Édes anyám, bocsáss meg, de én csak 

sietve imádkoztam, egy kicsit elkéstem a felkelés
sel, így nem volt reá időm.

— Imára mindig van idő és kell időnek lenni. 
Mi lenne ebből a bűnös világból^ ha nem imád
koznánk. Gyermekem, én oly boldog vagyok, hogy 
társalkodhattam az úrral. De te, Berta, nagyot 
hibáztál és most büntetésül nem fogsz részt venni 
a közös imában, hanem oda ülsz félre, hogy a

Az eperjesi kollégium.

A közös vasárnapi imára gyűltek össze, csak 
még a háziasszony hiányzott, a kegyes és jámbor 
Bárczayné, a ki még reggeli áhitatoskodásait végezte 
szobájába zárkózva.

A három leányka az ablaknál állt, a két kis 
fiú pedig már az asztalnál ült, a hol el volt készítve 
a biblia és az imádságos könyv. Bárczay Bálint a 
háziúr pedig türelmetlenül járt fel és alá a szobá
ban, látható izgatottsággal várta a feleségét. A 
cselédek is bent voltak már, az ajtó mellett csen
desen várakozva.

Végre bejött Bárczayné szigorú, komoly arccal 
lépett a szobába, látszott rajta mennyire megvan 
elégedve a saját kötelességével és hogy mindenkit 
oly tökéletesnek óhajt lá tn i; arcáról teljesen hiány
zott a jóság kifejezése. A jóság, ez a legmagasabb

gyermekek és cselédek is lássák, hogy én igaz
ságos vagyok és szigorúan büntetek, még ha saját 
gyermekemről is van szó.

A fiatal leány szemét elfutotta a köny.
— Csak most az egyszer ne édes anyám, 

kérlelte Bárczaynét, úgy szégyenlem magamat, soha 
sem követek el többé ilyen mulasztást.

De az anya hajthatatlan maradt. Bertának 
félre kellett ülnie a terem egy sarkába, mig a 
többiek a nagy asztal köré telepedtek.

Elénekeltek egy zsoltárt, imádkoztak s végül 
a háziúr egy részt olvasott fel a bibliából, de lát
szott rajta az olvasás alatt is, hogy valami izgatja, 
a mi Bárczaynénak is feltűnt, mert midőn a gyer
meke és cselédek kimentek, szemrehányó hangon 
mondta:



7. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 69

—- Bálint, nem értelek, az ima alatt oly szó
rakozott voltál?

— Igazad van kedvesem, felelt a férj, nagyon 
izgat valami, de az imát nem akartam megzavarni.

— Mi az ? kérdezte az asszony, az asztaltól 
felállva s kezét a bibliára tette.

— A szerencsétlen Klára testvéred irt. Hoz
zád már nem mer fordulni, mert a leveleit olvasat- 
lanul küldted vissza; hát nekem ir, valósággal 
könyörög levelében, hogy járjak közbe, bocsáss 
meg neki, érzi, nagyot vétett ellened, mélyen meg
sértett, midőn akaratod ellenére ment férjhez s 
titkon hagyta el házadat, de megbűnhödött é rte ; 
férje meghalt, ő maga betegeskedik, egyedüli vágya 
veled kibékülni, bocsánatodért könyörög.

— Bálint! szólt felháborodva Barczayné, hogy 
hozhatod ezt elő, hát nem ismersz ? Tudod jól, ha 
egyszer engem valaki megsértett, még ha a tulaj
don testvérem is, soha sem fogok neki megbo
csátani.

És a mig ezeket a szavakat mondta, mindig 
rajta tartotta a kezét a biblián.

V.
Be van húzva az egész szoba feketével, sötét 

minden, csak a ravatal körül égnek a gyertyák s 
a viasz szaga összevegyül a tubarózsák nehéz, 
fojtó illatával, a mely ott terjeng a levegőben.

Olyan gyászos, szomorú minden, napfényt, 
világosságot kellene bebocsátani, mikor úgy is 
minden oly vigasztalan. A sok fátyol úgy lebeg a 
halvány arcok körül, mint a sötét felhő. ... .*. ü

Mindjárt kezdődik a temetés, csak a papot 
várják, a fekete szolgák fáklyákkal állják körül a 
ravatalt, olyan mozdulatlan gyászos arccal, mintha 
nem is élnének.

A gyászolókegy csoportban állnak a szomszéd
szobában, nagy a család, messziről jöttek össze, 
régen nem találkoztak, van miről beszélni.

— Sokat szenvedett szegény? kérdezi az egyik 
fiatal asszony, a kinek igen jól áll a gyász és 
fátyolát folyton igazgatja, hogy hullámos keretet 
képezzen az arca körül.

— Nem szenvedett szegény jó testvérem sem
mit, az még szerencse, én mindig mellette voltam, 
ti, gyermekei, sem ápolhattátok volna jobban, 
mint én.

— Tudjuk, Nina néni s hálásak vagyunk érte, 
szólt könyezve a meghalt asszony leánya. De 
nem tudja Nina néni, folytatta aztán halkabban, 
csinált-e a szegény mama végrendeletet, mert e 
nélkül sok kellemetlenség lehet.

— Csinált bizony, mondja Nina néni, egész 
biztosan tudom, rólam ugyan nem emlékezik meg 
benne, tőletek várom a méltányosságot. Téged, 
Annuska, nagyon megelőnyösített ám.

— Abba majd mi is beleszólunk, mondja 
komolyan az egyik vő, az öregebbik leány férje, 
az osztálynak egyformán kell megtörténni, az igaz
ság az első a világon.

— De a mama akarata szent.
— Különösen, ha a javadra szól.
Már igen élessé vált volna a szóváltás, ha 

nem jönnek jelenteni, hogy a lelkész megérkezett.

Fátyolaikat az arcukra borítják a gyászolók, bána
tos arcot vesznek fel és körül ülik a ravatalt.

Rázendül a gyászos ének, belevág, belemarkol 
s szivekbe.

Sokan vannak a temetésen, de a távolabb 
állók, talán nem hallják az éneket, mert egész 
hangos megjegyzéseket tesznek.

— Ilyen gazdag asszonynak és csak ilyen 
egyszerű koporsót vettek. Persze, több marad 
nekik.

— A fiatalabbik lányát jobban szerette, még 
sem siratja valami nagyon.

— Hát az öreg Nina kisasszonynyal mi lesz ?
— Majd csak eltartják kegyelemből.
— Sokat hagyott az öreg asszony ?
— Meghiszem azt. Sok éven át kuprosko- 

dott, nem valami jó asszony volt szegény. Az ének 
és az ima pedig szállt, szállt felfelé, minden szava, 
minden hangja az élet és halál megoldhatatlan 
rejtélyét siratta.

A temetés véget ért. Simán, szépen folyt le 
minden. Csak a haragos Anna nem akarta először 
Tamásnak, a sógorának a karját elfogadni, de a 
férje kívánságára mégis megtette, az arcát azon
ban egy kissé félreforditotta tőle.

A fekete, gyászos arcú szolgák felszedték a 
koszorúkat s az egyik odahajolt a társához, mintha 
a koporsón igazitana valamit s a fülébé súgta:

— Temetés után a trombitásban találkozunk, 
majd oda vagyok a szomjúságtól.

A mint a koporsó megmozdult, mindenki előre 
tolakodott, mindenki akarta még egyszer látni, 
csupa izgatott, kiváncsi arcok vették? körül. Az 
egész kiváncsi, tolakodó, izgatott tömegben csak 
maga a halott maradt nyugodt, pedig ő nagy utat 
tett meg, nagy távolságot járt be pár pillanat alatt, 
megjárta azt a nagy utat, a mely a földtől az égig 
vezet és talán megtalálta azt, a kit mi hiába kere
sünk.

VI.
Búgó orgona szó reszket a levegőben, áhitatos 

zsolozsmák szállnak a templom boltozata felé. A 
merészén ívezett gót ablakokon át, glóriás nap
sugár árad be. Az oltáron egy, csodálatos művé
szettel megfestett Krisztus kép élni látszik és állí
tatva hívja fel a lelket.

A templom tele van, mindenki mélyen elme
rülve imádkozik, az ima szárnyain száll fel az 
Istenhez. Mind egyformák itt, mind testvérek, a 
kik Isten nevében összegyülekeztek, odakint az 
utcán hagytak minden különbséget.

De mégis a zárt padokban csupa selyem, bár
sony, míg az ajtóban rongyos koldusok térde
pelnek.

Egy szegény asszony jön be, nehezen bicegve, 
botra támaszkodva, fájnak a lábai, de a templomba 
csak eljött. Megáll az egyik pad előtt, a hol még 
volna hely, ha összébb szorulnának. Kérőleg néz 
az előkelő úrnőre.

— Egy kis helyet kérnék asszonyom.
Az imádkozó feltekint, végig nézi a szegény 

asszonyt s újra könyve fölé hajlik.
— Majd ilyen asszony üljön mellém, gondolja)
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— Ki van itt? kérdezte.
— Én vagyok, szólt az előbbi nyöszörgő hang.
— Hogy hívnak ?
— Pista vagyok, mondta a gyermek.
— Hát mért nem mégy haza?
— Nem mehetek, mert kilöktek, az anyám 

meghalt, a többiek kilöktek, egy darabig még zör
gettem, de nem eresztettek be.

— Ki volt az anyád?
— Hát Rózái, a sánta koldús asszony, a ki 

ott kéregetett mindig a templomnál, de tegnapelőtt 
meghalt, nem is volt beteg, csak reggel úgy találták.

— Ej, a Rózái fia vagy, a gonosz Rózái fia, 
akarta mondani Flórián, de elharapta a szót, ne 
hogy megszomoritsa a fiút. És most mit csinálsz 
itt, kérdezte.

— Nem tudom, éhes vagyok, álmos vagyok, 
meg fázom.

Flórián gondolkozva állott a kis fiú felett, 
aztán szó nélkül előhúzta a puha kenyeret s oda
adta a gyermeknek, a ki azt, mint egy éhes kis 
állat, néhány perc alatt elfogyasztotta.

— Most pedig, mondta Flórián, gyere velem 
haza, megfogta a fiú kezét s vezetni kezdte.

A gyermek bizalommal követte.
Hamar elérték a kis odút, a bol Flórián lakott, 

a melynek egyik oldala fából volt, s a hasadéko- 
kon ugyancsak besivított a szél, az egész olyan 
kicsiny, hogy csak egy ágy, asztal és a kályha fért 
el benne, nyomorúságos egy tanya ez, de Flórián 
mégis oly büszkén vezette be a  fiút, mintha királyi 

Hu‘jmIotaMenrier*v í ; \
—  Itthon vagyunk, mondta a gyermeknek, 

ezentúl te is itt maradsz velem, és nem csavarogsz 
többet az utcán, feküdj le az ágyamra, majd én 
elhálok a földön is a Bátorral.

A fáradt, kimerült gyermeket lefektette az 
ágyára, s mikor látta, hogy az reszket a hidegtől, 
mindenféle rongyokat szedett elő, hogy betakar
gassa s végül a saját kabátját is levetette, azt is 
a gyermekre borította, a ki lassan átmelegedett s 
csendesen elaludt.

Flórián pedig leült a földre az ágy elé, a hová 
egy öreg szalmazsákot terített, átölelte a Bátor 
nyakát, s a kutya egész mellé húzódott, de aludni 
nem tudott. Csodálatos érzések járták át a szivét, 
eszébe sem jutott, hogy éhes, mivel kenyerét a 
fiúnak adta.

— Uram Istenem, fohászkodott hangosan, hogy 
ez megtörténhetett, hogy én, a tehetetlen nyomo- 
kér, én tehetek jót. Én, a vak Flórián, a kinek 
mindenki csak alamizsnát dob, én adhattam vala
kinek fedelet, valakinek kenyeret. Óh, hogy eljött 
ez a boldog nap, ó de nagy a te kegyelmed, hogy 
ezt megélhettem.

Elcsendesült, aztán újra boszélni kezdett.
— Hát persze, hogy itt marad a. gyerek, és 

hangja meg-megcsuklott s reszketett a nagy fel
indulástól, itt marad, nem fog csatangolni az utcán. 
A kenyerem felét neki adom, a másik fele elég 
lesz nekem és a Bátornak. Az ágyamban elhálhat. . .  
Megtanul dolgozni . . . Becsületes ember lesz belőle. 
És általam, általam eszközli ezt az Isten...  Hogy 
épen a gonosz Rózái fia, a ki mindig elcsente a

kalapomból a filléreket, a ki tavaly ilyenkor kileste, 
hogy hol tartom a pénzemet a házbérre és ellopta, 
majdhogy ki nem dobtak miatta, ebből a jó kis 
szobámból, mert nem tudtam fizetni. . .  Hogy épen 
a Rózái fia és én tehetek vele jót.

Az öreg elhalgatott, fáradt volt és éhes. Ősz 
feje lehanyatlott a földre és mély álomba merült, 
de sápadt ajkain akkor is ott reszketett a boldog 
mosoly.

*  *  *

A sötét, nyomorult kis zug pedig megtelt 
vakító világossággal, csodálatos hangok keltek 
életre, és egy diadalmas szózat hallatszott:

— Az Isten. Az Isten.
Béri Gyulám .'

A kuruc király és Eperjes.
Most, hogy gróf Thököly Imrének, a „kuruc 

királyinak végső akarata és óhajtása, hogy az 
édes hazai földben pihenjenek hamvai, teljesülőben 
van, sokat emlegetnek két várost: Késmárkot és 
Eperjest. Késmárkról eddig is mindenki tudta, hogy 
ez a nagy hős szülőhelye, hogy innét vette a csa
lád előnevét, mert hiszen késmárki grófok voltak.
És a kurucok kesergő nótái is gyakran emlékez
tek meg Késmárkról:

Nagy Bercsényi Miklós . * -
Sirdogál magába:
Elfogyott szegénynek 
Minden katonája . . .  t
Suhog a szél Késmárkjátdett, - - —
Édes hazám, Isten veleÜr

(Endrődi S. Kuruc Nóták 207. 1.)
Már Epejesről kevesebben tudják azt, hogy 

szintén nevezetes szerepe volt Thököly Imre életé
ben. Pedig volt!

1666-ban vetették meg ugyanis a felsőmagyar
országi ev. rendek az alapját a ma is virágzó 
eperjesi collegiumnak. És már 1668-ban itt találjuk 
a tanuló ifjúság sorában a fiatal Thököly Imrét, 
kit atyja — a ki egyike volt azoknak, a kik leg
jobban buzgólkodtak a collegium felépítése körül — 
1668. jan. 22-én hozott fel Eperjesre. A hatalmas 
pártfogó főúrnak fiát a collegium tanári kara nagy 
szeretettel és ünnepélyességgel fogadta. Pomárius 
Sámuel, a collegium akkori főigazgatója és a the- 
ologia tanára, a kit Magdeburgból hívtak meg 
erre a díszes állásra, tartalmas üdvözlő beszéddel 
fogadta az új collegiumi polgárt. Majd Szánthó 
András professorhoz fordult és. neki, mint a Gram
matika tanárának, átadta az ifjút és lelkére kötötte, 
hogy méltóképen nevelje.

A fiatal Thököly Imre szorgalmasan, könnyen 
tanult. Odaadó munkával versengett társaival az 
elsőségért. E közben részt vett az ifjúság ünnepé
lyeiben is. így az ő nevét is ott találjuk azon az 
iraton, melyet az eperjesi előkelő tanuló-ifjak j 
Pomárius igazgatónak 1668. aug. 26-ikán, annak j 
nevenapja alkalmából átnyújtottak. Résztvett az 
ünnepélyes közvizsgák idején, 1668. okt. 13-án 
előadásra került Eleazar Constans című darabban 
is, melyet a collegium egyik professora: Ladicer 
illés írt.
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Egy esztendő elteltével, 1669. okt. 4-ikén az 
ünnepélyes vizsgákon Ladiver Illés tanárnak megint 
egy másik színművét, az EröslelJcű Papinianust 
adták elő. Ebben is fellépett gróf Thököly Imre. 
És pedig Imre magyar király szerepében.

Eperjesről valószínűleg csak 1670. nyarán 
ment el Thököly Imre, közel három évi ott tar
tózkodás után. Az eperjesi collegiumban még néhány 

| évtizeddel ezelőtt is, mutogatták Thökölynek a 
vakolatba karcolt névaláírását, mely még tanuló 
korából eredt.

Bizonyára mély hatással volt a fiatal Thököly 
Imre lelkére az Eperjesen eltöltött három esztendő. 
Legalább maga Thököly mindig szeretettel emlé
kezett vissza a főiskolára. így, midőn 1682-ben 
elfoglalta Eperjest, visszaadta a collegiumot, melyet 
időközben a jezsuiták kaparitottak meg az evan
gélikusoknak, visszahívta az elűzött tanárokat.. Ér- 

, dekes, hogy ekkor épen Ladiver Illés lett a rector. 
I Majd 600 hold kitűnő szőlőt ajándékozott a colle- 

giumnak és Rimaszombat város jövedelmének a 
| felét.

Nagy volt az öröm! Ladiver Illés ekkor azt 
mondja egyik iratában, hogy ez a főiskola valóban 
Thököly-főiskola: collegium Thökölyanum.

Érdekes, hogy most újabban szintén felmerült 
az az eszme, hogy a Thököly hamvak hazahoza
tala alkalmából a collegiumot nevezzük el „ Thököly 
cottegiumnak".

Még végrendeletében is megemlékezik Thököly 
Imre a collegiumról. A végrendelet 5. pontja 

T ugyahis így szól ^Rimaszombatban és Gyöngyösön 
I lévő . portiómat legálom az eperjesi lutheranum col- 
| legiumhoz, azon jussal, a melylyel bírtam “.

A collegium ugyan nem kapta meg ezeket a 
javakat, sőt elvették tőle még azokat is, a melyek
kel bírt, de azért diadallal állta ki az idők viha
rait és áll ma is.

Képünk a collegiumot mai két emeletes for
májában mutatja be. A fejlődő, gyarapodó iskolá
nak szűk volt a régi egyemeletes épület és azt 
idővel egy újabb emelettel toldották meg. Ma persze 
már így is alig elég ez a négy intézetnek: a theo- 
logiának, jogakadémiának, főgymnasiumnak és tanító
képzőnek, melynek összesen 35 tanára és 800 pol
gára van. Thököly korában 14 volt a tanárok száma 
és körülbelül 400-an lehettek a tanulók.

Az eperjesiek úgy gondolják, hogy méltó helyen 
lennének a „kuruc király” hamvai ebben a város
ban is. Az eperjesi ág. h. ev. templom ugyanis 
úgyszólván egykorú a nagy hőssel. A templomot 
a magyar egyházközség 1637-ben építette. Szép 
barokstilű épület ez, melynek most egyik legszebb 
dísze az oltárkép. Ezt az oltárképet t. i. Broczky 
Károly hírneves festőművész festette. Broczky Károly 
1807-ben Temesvárt született. Tüneményes pályája 
egészen Viktória angol királynő udvarába vezette 
őt. Itt Angliában festette az eperjesi oltárképet 
is, mely Krisztust és a saináriai asszonyt ábrázolja. 
Szinte halljuk a mester szavait: „Valaki pedig 
ijandik abban a vízben, melyet én adok néki, meg 
nem szomjúhozik örökké; hanem az a víz, melyet 
én adok néki, lészen ő benne örök életre forró 
víznek feje”. (János IV. 14.)

Bizonyos, hogy a legméltóbb pihenő helye a 
„kuruc királyinak a késmárki Thököly-vár kápol
nája, de nem méltatlan erre az eperjesi ev. tem
plom sem-

Dr. Flórián Károly.

Mikor még bűn volt hinni a 
Krisztusban.

(Képeinkhez.)
Szomorú képeket mutatunk be ezúttal kedves 

olvasóinknak. Nem célunk a kedélyekben keserű
séget ébreszteni: ellenkezőleg felkölteni akarjuk a 
hála érzelmét, hogy Isten adott nekünk derék hithű 
hősöket, a kik készek voltak elszenvedni az evan- 
géliomért a kínok és a halál összes nemeit; az 
öröm érzelmét, hogy az a szomorú kor, a midőn 
embert hitéért megöldökölték és meggyilkolták, 
már elmúlt (ha ugyan végleg elmúlt) s felkölteni 
akarjuk e képekkel a szivekben a hűséget és 
ragaszkodást áldott őseink martyrvére által meg
szentelt hitünk irán t; a szent fogadást, hogy őseink 
hitében, a mely a Krisztus igaz és meghamisitatlan 
evangéliomában gyökerezik, mindvégig hívek és 
buzgók leszünk, és büszkén viseljük az evangéliomi 
protestáns nevet s arról nemcsak szájjal, de tet
tekben is mindenkor készséges örömmel teszünk 
vallomást. Mert igaza van a költőnek, a midőn azt 
mondja, hogy :

„Csak gyáva nép felejthet ős nagyságot, ,
Csak elfajult kor hős elődöket:
Az erős eljár ősei sírlakához 
S gyújt régi fénynél áj szövétneket.“

. Hazai evangélikus egyházunk története kez
dettől tele van kínokkal és szenvedésekkel, köny és 
verítékhullással. A ki végig gondol rajta, még ma 
is felsír a szive ; hej pedig az idő jó búoszlató, 
sok sebet behegeszt, sok könyet letöröl, sok emlé
ket elhomályosít.

Szerémy György, II. Lajos és Zápolya János 
királyok volt udvari káplánja, egykorú feljegyzései
ben beszéli, hogy a reformáció hazánkban már 
1518-ban terjedni kezdett (tehát nyomban a 95 
tétel kiszögezése után) s bár a nádor 3, Wer
bőczy István pedig 8 „lutheránust” égettetett meg, 
a reformáció napról-napra mind jobban terjedt, 
íme tehát mindjárt első felléptekor a reformáció 
átmegy a tűzkeresztségen.. . Ismerjük az 1523 évi 
budai s az 1525 évi rákosi országgyűlésen hozott 
törvényt, utóbbinak híres „Lutherani comburantur”- 
ját (a lutheránusok égettessenek meg); ismerjük 
Burgio bárónak 1524. aug. 25-ről kelt levelét a 
pápához, a mely szerint az évben két német könyv
árust, mert Luther iratait nyilvánosan árulták, 
elfogtak és gyönyörű tűzön (bellissimo fuoco) nagy 
ünnepséggel (molto honoramente) megégették; a 
miből kitűnik, hogy a „Lutherani combarantur” 
törvény egy már megszokott gyakorlatot szentesí
tett ; tudjuk ugyan, hogy e törvényt ugyan gyakran 
nem igen alkalmazták: ámde ennek a nyitja nem 
a klérus és r. kath. világi urak jóindulatában és 
keresztyény szeretetében, hanem az ország nyomorú
ságos sorsában rejlett. Mohácsnál elveszett Magyar-
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ország s az országos szerencsétlenség megbénította 
a hóhér kezeket. Azután két király marakodott a 
trónért, Ferdinánd és Zápolya. Mind a ketten szi
gorú rendeleteket adnak ki a lutheránusok, ana
baptisták és sacramentariusok ellen (így nevezték 
akkoriban a Zwingli és Calvin követőit) s alig 
van büntetés és halálnem, a mely különösen a 
Ferdinánd rendeletében ne mondatnék ki reformá
ció híveire. Lefejezés, vízbefullasztás, nyársrahuzás, 
akasztás, máglya, kerékbetörés s más hasonló 
halálnemek fenyegették őket, hozzá jószágaik 
elkobzása s így családjuk földönfutóvá tétele. Ott 
is csak az volt a szerencse,. hogy a két ellenkirály 
nem nélkülözhette a protestánsok támogatását s 
azért ha a klérus és r. kath. főurak megnyerése 
érdekében ki is adták a szomorú rendeletet: más
részt nehogy a protestánsokat elidegenitsék nem 
hajtották azokat végre, bárha azért igy is történ
tek martyresetek, mint erről Nikolai libetbányai 
pap és Gregori ugyancsak odavaló iskolamester 
máglyái tanúskodnak.

Ferdinánd magánuralkodása, majd főleg Miksa 
alatt jobb napok virradtak a magyar protestantiz
musra. Főleg ez utóbbi alatt a protestantizmus 
hazánkban aranykorszakát élte. Hiszen az egész 
ország a reformáció híve volt!! Ámde elközelgett 
a madridi udvar fojtó lelki légkörében növekedett 
vakbuzgó Rudolf rém uralma, a Básták, Barbiánok 
rém korszaka. . . Aztán Bocskay, Bethlen, öreg 
Rákóczy György, majd Thököly s II. Rákóczy 
Ferenc fényes szabadságharcai, kiknek csak azért 
kellett újból és újból fegyvert ragadni, mert az 
uralkodók, fanatikus gyóntatóik s tanácsadóik által 
befolyásoltatva, nem tartották meg esküjüket, 
melyet a hit és alkotmány szabadságára tettek, 
azon fonák és erkölcstelen elv által félrevezettetve, 
hogy az eretnekeknek adott eskü nem kötelező. 
Ezért örökös harc és küzdés, kin és vergődés volt 
a magyar protestantizmus élete, évszázadokon 
keresztül s bizony-bizony sokszor volt a szegény 
megüldözött protestantizmus egyedüli vigasztalása 
az a hit, hogy a jó Isten megpróbálja azt a kit 
szeret, s mely hitet a szegény gályarabok éneke 
úgy fejez ki:

„Térj magadhoz drága Sión 
Van még neked Istened. . .
Ki atyádként fölkaroljon,
S szivét oszsza meg veled 
Azt dorgálja kit szeret 
Máskép ő nem is tehet:
Sión ezt hát gondoljad meg 
S szabj hatást bús gyötrelmednek.”

*
*  *

A régi idők elmúltak s velők a durva üldözés 
is. Bár nem tudhatni, vájjon örökre is egyúttal. 
Ám ha az idők meg is változtak, ne higyjük, hogy 
ősellenségünk elhallgatott, elszánt a törekvéseiben. 
Ellenkezőleg: szándéka most is, hogy elnyerjen; 
csak eszközei választékosabbak, finomabbak. Azért 
résen kell most is kinek-kinek hitéért és hitében 
állania s erőt e küzdelemhez a múltból merítenie. 
Csak a ki megbecsüli apáinak verejték áztatta, 
könyszentelte örökségét; méltó az életre. Csak is 
az ilyet áldja meg a jó Isten.

(P. L.)

VEGYES.
• --------

Orgonahangverseny a nagyváradi ev. temp
lomban. A mint az észrevétlen tovasuhanó tavaszi 
szellő gyöngéden törülte ki az álmot a nagy ter
mészet szeméből s az új reményekkel új életre 
ébredt: a nagyváradi evangélikus női gyámintézet 
is kibontotta szárnyait. Szerényen, de vallásos meg
győződése teljes erejével áll a nagy tömegben a 
sok idegen és rokonfelekezet egyletei között, 
mint egy életre való ifjú tölgy a rengetegben. 
Zászlójára nemes célokat tűzött. Az ev. egyházak 
támogatása mellett a helybeli iskola és a szegény 
iskolás gyermekek istápolását s idővel Nagyváradon 
egy diakonissza állás szervezését. Első nyilvános 
szereplése virág szombatján délután 4 órakor tör
tént egy fényesen sikerült hangversenynyel, mely 
hogy a fölébredt széleskörű érdeklődést kielégít
hesse, holnap megismétlődik. Művészek és műked
velők önzetlen készséggel ajánlkoztak a fáradhat- 
lanul buzgólkodó zenetanárral Váradi Aladárral, 
hogy az előadást művészi magaslatra emeljék. Az 
egyesület tapintatos, szelíd lelkű elnöke Oszterlam 
Árminné, az alelnök Balogh Samuné s az egyház 
tevékeny papja Materny Imre mindent elkövettek a 
siker érdekében.

A hangverseny következő műsorral folyt le : 
1. Orgona solo: Bach. Fuga. Játszta Yomácska 
József. 2. Vegyes kar orgonakisérettel: a) Gálya
rabok éneke, Kaldy Gyula átirata, b) Ima a „Portiéi 
néma1* cimű dalműből. 3. Kaiser R-től „Óh Gol- 
gotha*. Ima a XVII-ik századból énekli orgona cello 
kísérettel Bleyerné Gorzó Adél (hegedűn Fleiser 
József, cellon Gmarsenka Ernő.) 4. Beethoven „Ro
mánc* Hegedű solo orgonakisérettel előadja 
Örley Györgyné Fényes Mártha. 5. Nagy ária 
Auber „ Puritánok “ című dalművéből énekli 
Bleyerné Gorzó Adél. 6. Mozart „Sarostó dala* 
a „Varázs fuvola* című dalműből Bariton solo 
énekli Lobermayer Gyula orgonakisérettel. 7. 
Váradi Aladár „Odatér lelkem* Egyházi dal, énekli 
orgona és hegedűk kísérete mellett a női kar. 
A darabban előforduló solot Bleyerné Gorzó Adél 
énekli. 8. Erős vár a mi Istenünk. Orgona solo 
Vomácska József átdolgozásában előadja a szerző. 
Az orgona halk zúgasa s a csodaszép énekhangok 
között nagy távolságokat járt be az áhítatos lélek. 
Közelebb jutott Istenhez s közelebb a föld porához : 
a szegényekhez.

A Tabitba jótékony egyesület virágvasárnap 
tartotta szokásos évi templomi gyűjtéseit. A Deák
téri templomban gyűjtöttek: Schőnfeld Zsigmondné, 
Gregersen Asztrisz, Eberhard Györgyné, Knuth 
Emília, Daur Olga, Koób Margit, Keresztesy Viktória 
a német istentisztelet a latt; Horváth Róna, Kurucz 
Margit, Freytler.Erzsike, Zsedényi Ines és Marianna, 
Rock Blanka, Possert Lijdia, Krepuska Margit, 
Schodics Karolin a magyar istentisztelet alatt. A 
fasori templomban gyűjtenek: Eberhardné-Jausz 
Jozefin. Pokorny Sándorné, Dapsy Alice, Kerpely 
Ilma, Beck Mariska. A Kerepesi-uti templomban: 
Csizmázy Zsuzsanna, Szvely Mária, Wagner Irén 
dr.-né. A gyűjtés eredményét a jövő számban 
közöljük.
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Husvét az ev. templomokban. Az ágost. hitv. 
cvang. istentiszteletek sorrendje nagyhéten és 
husvét ünnepén a következő: Nagypénteken, április 
15-án. A Deák-téri templomban d. e. 11 órakor 
prédikál Horváth Sándor. Istentisztelet végeztével 
urvacsoraosztás. A fasori templomban d. e. 10 órakor 
prédikál Kaczián János. Istentisztelet végeztével 
urvacsoraosztás; d. u. 4 órakor prédikál Wolf 
József. Kispesten d. e. 9 órakor prédikál Klimó 
Kálmán. Urvacsoraosztás. Husvét első napján, ápr.
15- én. A Deák-téri templomban d. e. 11 órakor 
prédikál és úrvacsorát oszt Horváth Sándor; d. u 
4 órakor prédikál Máté Károly. A fasori templom
ban d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt 
Kaczián János; d. u. 4 órakor prédikál Wolf József. 
V. kér., Külső Váci út 21. d. u. 5 órakor prédikál 
Steuer Lajos. VH. kér., Murányi-utcai iskola torna
termében d. e. 10 órakor prédikál Majba Vilmos. 
IX. kér., Mester-utcai elemi iskola tornatermében 
d. u. 3 órakor prédikál Klaár Fülöp. X. kér., 
Kápolna-téri iskola termében d. e. 10 órakor prédikál 
és úrvacsorát oszt. Sass Béla. Erszébetfalván d. e. 
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Máté Károly. 
Kispesten d. e. 9 órakor prédikál és úrvacsorát 
oszt Klimó Kálmán. Husvét második napján, ápr.
16- án. A Deák-téri templomban d. e. 11 órakor 
prédikál Máté Károly. Urvacsoraosztás. A fasori 
templomban d. e. 10 órakor prédikál Wolf József. 
Urvacsoraosztás. D. u. 4 órakor prédikál Kaczián 
János.

Luther nejének jegygyűrűje. A lipcsei ipar
művészeti múzeumban a többi között őrzik Luther 
Márton nejének, Bóra Katalinnak, jegygyűrűjét is, 
a miről eddig nagyon kevesen tudtak. A nagyon 
értékes történelmi ereklyét Kroker doktor városi 
levéltáros fedezte fel. A gyűrűt ezelőtt 60 évvel 
ajándékozta az akkori tnlajnonosnő, Devrient asszony 
a városi levéltárnak. A gyűrűről akkor tévesen azt 
hitték, hogy Dürer Albert egy ötvösmunkája és 
ezért az iparművészeti múzeumba küldték át. A 
gyűrű valódisága kétségtelen. Luther jegygyűrűjét 
a braunschweigi múzeumban őrzik. Lipcsében külön
ben, bár azok a házak, a melyekben Luther gya
kori ottléte alkalmából tartózkodott, mind eltűntek 
a földszinéről, nagyon sok egyéb Luther-emlék, 
különösen kézirat található.

Az aszódi ág. h. evang. egyház a kerületi 
leánynevelő intézet tornatermében f. évi április 1-én 
V-ik böjti vasárnapon délután 6 órakor a temető 
rendezése javára adakozással egybekötött vallásos 
estét rendezett a következő műsorral: 1. „Add 
Uram az igazságnak.“ Bolla Lajos gymn. igazgató 
vezetésével éneklik a gymnasium evang. növen
dékei. 2. „Szentírási részlet.“ Felolvassa Chugyik 
Pál lelkész. 3. „Ima." Glucktól. Kobilic Emma inté
zeti tanítónő vezetése mellett éneklik az intézet 
IH—IV. „o. növendékei. 4. „Hol az Isten ? Irta és

felolvassa Moravcsik Gyuláné úrnő. 5. „Magán
ének / Előadja Genersich Karola intézeti igazgató. 
6. „Ária és Menuetto." J. Haydntól Harmóniumon 
és zongorán előadják Fehérkúti Béla és Kircknopf 
G. Ede. 7. „Szárnyain az áhítatnak.“ Mozart-tól 
előadják Chugyik Pál, Boldis István, Kirchknopf 
G. Ede és Matolcsy Kálmán. 8. „Szavalat." Tartja 
Moravcsik Gyula gymn. IV. oszt. tanuló. 9. „Fohász." 
Szabó Xavér Ferenctől. Krausz Emma intézeti tanító
nő vezetésével éneklik az intézet III—IV. o. nö
vendékei. A szépen sikerült ünnepély  —  mint érte
sülünk jelentékeny  erkölcsi és anyagi eredménynyel 
végződött.

Geduly Henrik nyíregyházai ev. lelkész október 
6-iki imáját barátai felhívására kinyomatta a 
rozsnyói árvaház javára. A vállalkozás tiszta jöve
delme 290 kor. lett. Örvendünk a sikernek, a 
melynek első sorban a szegény árvák látják áldott 
hasznát. A jó példa méltó a követésre.

Á nyíregyházi „Evang. Templom-Egyesület"
első közgyűlését március hó 25-én, a templomi 
alapkő letételének évfordulóján tartotta. Az évfor
duló és a Templom-Egyesület ügye szép számmal 
hozta össze az egyház híveit. A közgyűlés isten- 
tisztelet keretében folyt le, melyet Paulik János  ̂
szolgáló és elnöklő lelkész vezetett. Egy alkalmi 
imádság és a szent igék felolvasása utána gyüle
kezet közgyűléssé alakult át Paulik János lelkész, 
özv. Básthy  Barnáné úrnő és Lej] ler Sámuel társ
elnökök elnöklete alatt. — Paulik Játlos beterjesz- 
tette az elnöki jelentést, a mely először az egye
sület adminisztratív ügyeiről szólt. Legfőbb pontja 
volt e jelentésnek ama gyűjtés eredménye, melyet 
a választmány megbizásából a városban lelkes úri 
nők, a tanyákon Márföldi István, Paulusz Márton, 
Szmoiár Pál és Tomaszvoszky Mihály presbiterek 
kíséretében Paulik János és Geduly Henrik lelké
szek eszközöltek. A gyűjtés eddigi eredménye a 
következő: Vietirisz Józsefné és Gáspár Gézáné 
ivén 943 K; Ruhmann Endréné és özv. Palicz Jánosné 
ívén 892 K ; Fábián Ferencné és Pivnyik Andrásné 
ivén 864 K ; Balázs Györgyné és Ólmán Mihályné 
ívén 235 K; özv. Barzó Jánosné és Stoller Ferenc
né ívén 973 K; Szugyiczky Erzsébet és Bernát 
Zsuzsánna ívén 206 K; Gabrienyi Sámuelné és 
Palicz Pálné ívén 471 K ; Imre Jánosné ívén 554 
K ; özv. Palicz Lajosné és Paulusz Mártonné ívén 
1233 K; Leffler Sámuelné és Korányi Endréné 
ívén 288 K ; dr. Konthy Gyuláné és Gyurcsán Fe
rencné ívén 1069 K; özv. Hibján Lajosné és Palicz 
Istvánné ívén 362 K ; Povazsanyecz Józsefné és 
Pampuch Ilona ívén 287 K ; özv. Básthy Barnáné 
és özv. Szopkó Alfrédné ívén 2355 K; Geduly 
Henrikné és Kovács Győzőné ivén728 K ; Paulik 
Jánosné ívén 3221 K; a „Gazdaszövetség" bálján 
begyült 335 K; A „féderes taligások" bálján 70 K; 
Nebenmayer Antal 80 K; ezt összevetve a lelkészek 
gyűjtésével s a már előbb gyűjtött összeggel, körül
belül 25213 K-t. tesz ki ez eddig aláírt összeg. Ez 
összeget mintegy 1400 aláíró adta. A már ki
fizetett 9000 K takarékban van elhelyezve. Az 
egyesület az „oltári alap* címén kezelt 2207 K-

E V A N G ÉL IK U S  C S A L Á D I  L A P
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val együtt 27 ezer és 400 koronányi tőkével rendel
kezik. Alapító tagja van 110, rendes és pártoló 
tagok iránt még nem indúlt meg a szervezés. A 
gyűjtőknek valamit az elnökségnek az egyesületek 
körül kifejtett buzgó fáradozásáért a közgyűlés 
köszönetét szavazott. — Az eredmény tehát felül
múl minden reményt. Az evangélikus szellem itt 
valóban szép jelét adta a szent ügy iránti lelkese
désének. A gyűjtés tovább folyik. További szives ado
mányok Paulik János lelkész elnöknél jelenten- 
dők be. (Z.)

Érdekes adatok a Szentírásról. A Szentírás 
már 400 nyelven jelent meg nyomtatásban. A ke
resztyén vallást az emberiség egyharmada vallja 
magáénak, s most már ezeknek kétharmada bírja 
a bibliát anyanyelvén. A reformáció idejéig össze
sen csak 23-féle bibliafordítás létezett. 1804-ben 
már 56-féle volt; 1860-ban már 220-félét ismer
tek; jelenleg pedig már 400-féle nyelven olvassák 
a bibliát. Az 1881-ik évtől az 1891-ig évig a britt 
bibliatársulat 50 új nyelven adta ki a bibliát, holott 
1517-től 1804-ig csak minden 30 év után jelent 
meg egy-egy új bibliafordítás. Figyelemre méltó 
az a körülmény is, hogy a legelterjedtebb nyelvű 
népeknek, mint az angol, német, francia, arab, 
orosz, bengál és hindostán népnek, már régebben 
van bibliája.
----------------------------------- ------------------------------- -----------— :------------------- ------------~

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1906 márczius hó 1-től 

31-£ig befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagok tőkebefizetése: Polonyi János Breznó- 

bánya 200 kor.
2. Örökös tagok tőkebefizetése: Mikolay István Oros

háza 100 kor.
3. Alapítótagok kamatfizetése: 1906-ra: Molnár Viktor, 

báró Feilitzsch Artúr, Szőts Pál, Ivánka Oszkár.
4. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1906-ra: 

Mecséry Lajos, Jankó Mihály (4 kor.), Frint Béla, Somlyó- 
vidéki ev. lelkészi egylet, Takács Elek, Tiszaföldvári egy
ház, Weiss Imre, Odor Emilia, Iglói főgimn. tanári kar, dr. 
Sauer Károly, Michaelisz Izidor, Kőszegi egyház, Eperjesi 
főgimn. tanári kar, Iglói elemi és polgári iskola, Engisch 
Frigyes, Sztankay Farkas, Szinovitz Lajos, Szinovitz János, 
dr. Sramko Andor, dr. Zibrin Mihály, Loposny Mátyás, dr. 
Terray Lajos, Svehla Gusztáv, Horváth Sándor, Loisch Ede, 
Benkő Gyula, özv. Tiringer Jánosné, báró Kochmeister Fri
gyes, Magyar Szó szerkesztősége, dr. Szelényi Aladár, Ma- 
tuska Pétemé, Fabiny Gyula, dr. Pözel István, Schranz 
János, dr. Polner Aladár, Mauritz Vilmos, Zolnay Jenő, 
Ürményi Ilona, dr. Haberem J. Pál, báró Prónay testvérek. 
1902—1904. évekre: Besztercebányai elemi iskola. 1905. és 
1906-ra: Czibulka Adolfné. 1903—1905. évekre : Újpesti egy
ház. 1904. és 1905-re: Abonyi Károly. 1905-re: Hajdú Lajos, 
Daray Vilmos, Bikácsi egyház.

5. Fiókegyleti rendes tagok évi 8 koronával: 1904— 
1906. évekre: Flórián Károly.

6. Fiókegyleti pártolótagok évi 1 koronával: 1906-ra: 
Dr. Külley Pál, Kovácsik János, dr. Kunosi István, Fábriczi 
Pál, Noszlopy Elek, Balázs Béla, Zilahi László, Gottslag 
Sándor, Müller Róbert, Kocsondi Mihály, Horváth Pál, Győri 
Lajosné, Ritt Ferencz, Pusztai János, Dénes Lajos, Bárány 
Mihály, Domonyi István, Néposz Gyula, A. Novák János, 
Kiss Ferenc, Bánki Horváth József, Csepregi György, Szula 
Bálintné, Sümeghy Kálmán,‘Dénes József. 1905-re : Holecska 
Antal, Holecska János, Csepregi István, Baki István, Bolba 
István, Szendi Horváth István, Sárközi Györgyi Szemenyey 
István, Szula János, Vezsényi Elemér, Bakos Béla, Fehér 
Antal, Vecseri József, Kocsándi György, Szalai János, Dobozi 
János, Német Dezső, Rajki Istvánná, Keller József. 1906— 
1910 re : Petyován Endre, Gehnes Feronc, Horváth Mátyás, 
dr. László Elek.

7. Adomány: Berki István Tótkeresztúr 6 kor.
Összesen befolyt 842 kor.
Budapest (IV., Deák-tér 4./, 1906. ápril 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

Helyreigazítás. Az 5. számban közölt Luther- 
Társasági kimutatásban (44. lap) Schultz Gyula 
helyett Sóltz Gyula ny. min. tanácsos olvasandó.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik 

hogy azokban örök életetek vagyon!“ János 5, 39.

Apr.
1. Máté ev. 24, 34—51. 16. Zsoltár 20, 1—9.
2. Máté ev. 25, 1—13. 17. Zsoltár 21, 1—13.
3. Máté ev. 25, 14—30. 18. Móz. Hl. k. 1, 1—14.
4. Máté ev. 25, 31—46. 19. Móz. Hl. k. 2, 1—13.
5. Máté ev. 26, 1—13. 20. Móz. HL k. 4, 27-35.
6. Máté ev. 26, 14—30. 21. Móz. Hl. k. 8, 1—15.
7. Máté ev. 26, 31—46. 22. Móz. III. k. 10, 1—11.
8. Máté ev. 26, 47—58. 23. Móz. HL k. 14, 1—18.
9. Máté ev. 26, 59—75. 24. Móz. m . k. 16, 1—16.

10. Máté ev. 27, 1—14. 25. Móz. IH. k. 16, 20—34.
11. Máté ev. 27, 15—26. 26. Móz. III. k. 25, 1 -17.
12. Máté ev. 27, 27—38. 27. Zsoltár 50, 1—13.
13. Máté ev. 27, 39—54. 28. Zsoltár 50, 14—23.
14. Máté ev. 27, 55—66. Í9. Zsoltár 51, 1—19.
15. Máté ev. 28, 1—20. 30. Zsoltár 52, 1—9.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.” Lukács 11, 28.

FELHÍVÁS. Bachát Dániel püspök úrnak az 
„Evangélikus Családi Lap“-ban megjelent sikerült 
képéről külön lenyomatot készíttettünk, melynek 
darabja bérmentesítve 50 fülérért kapható lapunk 
kiadóhivatalánál és a Theologusok Otthonában Po
zsonyban. Tisztelettel kérjük a lelkész urakat, 
szíveskedjenek a képet híveik közt terjeszteni; 
tíz példánynál nagyobb rendelés után 251’/,, enged- 
mény jár. _____________________________ ___

Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utoa 14.


