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K risztus keresztjénél.

Ha ránehezednék 
Lelkedre a bánat,
Hited, önbizalmad 
Magadra hagynának 
S  reményed végvárát 
Látnád omladozni:
—  Krisztus keresztjénél 
Tanulj meg, tanulj meg 
Tűrni, imádkozni!

Ha csalódnál abban,
A kiben reméltél,
S  most látnád be, késön,
Hogy hiába éltél:
Oh, ne siess senkit 
Átokkal dobálni, —

—  Krisztus keresztjénél 
Tanulj meg, tanulj meg 
Másnak megbocsátní!

Jóságodért hogyha 
Gonoszszal fizetnek 
S  rosszaságát látod 
Csak az embereknek:
Ne siess hozzájuk 
Hasonlóvá lenni,
—  Krisztus keresztjénél 
Tanulj meg, tanulj meg 
Vég nélkül szeretni!

Vég nélkül szeretni,
Vég nélkül remélni,
Lelket gazdagító 
Eszményeknek é ln i. . .
S  megállni mellettük 
Életre, halálra,
—  Krisztus keresztjénél 
Tanulj meg hinni egy 
Magasabb világba.

Szabolcska M ihály.

Beszélő könnyek.
Elnémult rég a farsangizaj, felváltott a abőjti csend. 

Pohárcsengés, bűbájos zene altató dalként mámorba, 
édes álomba ringatta a világot. Végakkordja bele
olvadt a hamvazó szerda kijózanitó szavába „por 
vagy és porrá kell lenned!” (I. Móz. 3, 19.)

A mi evangélikus egyházunk szakítva mindazon 
hagyományokkal és szokásokkal, melyek az írásban 
vagy az ősegyház egyszerű intézményeiben nem 
gyökereznek, sem a hamvazás szertartásos cselek- 
vényét nem honosította meg, sem a szoros értelem

ben vett böjtölésre, ezen eredetileg zsidó vallási 
kötelességre nem szorít senkit.

De igenis felhívja híveit azon komoly, szent, a 
testi élet megújulását eszközlő, felette nehéz mun
kára, melyre ama szemmel látható, a testi érzé
kekre ható s könnyen gyakorolható hagyományos 
szokás külső alakjával emlékeztet. Mit mond az 
Úr? „Nem az fertézteti meg az embert, ami a száján 
megyen bé, hanem ami kijön a száján, az fertéz
teti meg az embert, — mert az embernek szívéből 
jőnek ki a gonosz gondolatok.” (Máté 15, 11. 18.) 
„8 aki akar én utánam jönni, tagadja meg magát 
és vegye föl az ő keresztjét és kövessen engemet!” 
(Máté 16, 24.)

Egyházunk a szent böjti időben, midőn lelki 
szemeink előtt lebeg a Megváltó szenvedő alakja, 
sürgeti a böjtölést s a hamvazást lelki értelemben. 
Az apostoli egyház példáját követve a magába- 
szállást, az önmegpróbálást, az újjászületést hirdeti. 
Csak úgy valósul meg mi bennünk is a megváltás, 
melyet Urunk az ő kínszenvedésével is szerzett. 
Azért a hallelujah végakkordja, mellyel a Golgothára 
induló lelki királyt üdvözöljük, bűnbánó énekbe 
olvad bele. „Megváltónk, mi vétettünk s átokká te 
lettél” — ez minden böjti prédikációnak alap
hangja.

A római egyház böjti prédikátorokat küld az 
egyes községekbe, hogy mennydörgő szóval felráz
zák mámorából az érzéki élvekbe merült népet. 
A pokol kínjai, a menyország örömei, a szentek 
szó-szólása, az egyház bűnbocsánata vagy sújtó 
átka azon eszközök, melyeket böjti hangulat kelté
sére használ.

Mi az üdvtörténet szent könyvét tárjuk föl a 
hívek előtt. Ez az a tükör, melyben lelkünk képét 
hamisítatlan valóságában szemléljük. Nemcsak saját 
énünk hű másolata tükröződik belőle. Másoké is, 
az üdvtörténettel kapcsolatban álló oly emberek 
fény- vagy árnyképe, mely némán, de elég érthe- 
tőleg hirdeti: ilyen vagy te is, ilyen lehetnél te is, 
ilyenné kell lenned neked i s !

S ezek közt tán egy sem prédikálja oly hatá
sosan, oly megdöbbentő közvetlenséggel a böjti 
igazságot, mint Péter. — Nem szavával, hanem 
tanulságos könnyeivel, melyek őt igaz böjti prédi
kátorrá avatják.

„És kimenvén Péter, sira nagy keservesen” 
(Luk. 22, 62) — ez végjelenete annak a szomorú
játéknak, mely egykor ott, a főpap palotája udva
rán, s azóta számtalanszor az erkölcsi világ szín
padján játszódott le.

Mély megindulással nyugtatjuk tekintetünket Pé
ter könnybe borult szemein. A könnyek, melyek 
arcán rezegnek, hűséges tolmácsai a megrendítő 
bukás fölött érzett őszinte bánatának, valamint a 
súlyos vádnak, melyet a lelkiismeretben megszólaló, 
megvesztegethetlen biró emel ellene.

„Fejedelem, nagy fejedelem esett ma el Izrael 
népe közül!” (2. Sám. 3, 38.) önkéntelenül tolul 
ajkainkra e szó, mellyel egykor Dávid gyászba bo
rult népe közhangulatának oly találó kifejezést adott, 
midőn Abner haláláról értesült.

Kétségen túl van, hogy Péter alakja kimagaslik 
a tanítványok sorából. Mélységes kedélyéről, benső
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bizalmáról, gyermeki engedelmességéről, szeretet
teljes ragaszkodásáról tesz bizonyságot, midőn ott 
a Genezáreth tava partján álló Mester szavára, egész 
éjjeli hiábavaló munka után, a csalódás biztos tuda
tában, újra kiveté a hálót, s midőn a váratlan ered
mény láttára, szemben az Úr isteni hatalmával, 
saját méltatlansága érzetében, e szóra fakad: „eredj 
el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uraml“ 
(Luk. 5, 1—10.) Készséggel csatlakozik a nagy 
Mesterhez, midőn ez ama biztató szóval avatja fel 
apostolává: „ne félj, ennek utána embereket fogsz*1.

Lelki szeme élesebb, felfogása élénkebb, szava 
határozottabb, mint tanitványtársaié. Belát mestere 
isteni küldetésének titkaiba, miket a többi tanítvá
nyok alig sejtenek. Az Úrnak erre vonatkozó kér
dése a tanítványok részéről felelet nélkül marad, 
ha ő a lángoló szive mélyéből fakadó s hivő lelke 
egész erélyét kifejező e vallást nem teszi: „Te 
vagy ama Krisztus, az élő Istennek fia“. (Máté 16, 
16.) S midőn a Mester azon szomorú tapasztalásra 
való utalással, hogy hívei közül sokan elpártoltak 
tőle, e megdöbbentő kérdéssel fordul a tizenkettő
höz: „nemde el akartok-e ti is menni?" ismét Simon 
Péter az, ki a tanítványok hűséges ragaszkodásá
nak meleg, határozott kifejezést ád e szóban: 
„Uram, kihez mennénk? örök életnek beszéde va
gyon nálad !“ (János 6, 66—68.)

A Jézus iránt való gyermeki szeretet és ragasz
kodás tekintetében társaik közül csak János mér- 
kőzhetik vele. Ez utóbbinak majdnem nőies termé
szetéből folyik az a gyengéd, szemlélődő viszony 
a Mesterhez, mely többet érez, mint szól, mely erő
sebb a tűrésben, mint a cselekvésben, mely önma
gát megtagadva, saját lényét a Mester lényébe 
olvasztja bele. Ilyen az a János, kinek jellemképét 
a nevét viselő evangélium örökítette meg. Péter 
szeretete ellenben lángoló, heves, majdnem szen
vedélyes érzelmeinek hatalmától ragadtatva szól is, 
tesz is. Amazé hasonlít a tenger fenekén meredő 
sziklához láncolt gyöngyhöz, nem látja, nem sejti 
a külvilág, mily kincs rejlik a mélységes örvény 
fenekén. Péteré hasonlít az aranyporhoz, melyet a 
pusztító ár zúgó hullámai iszappal együtt vetnek 
a partra.

Ott az a szép jelenet, midőn Jézus fellebentve 
tanítványai előtt a sötét jövő fátyolát, azon szen
vedésekről szól, melyek Jeruzsálemben várják. 
Ekkor Péter szívéből elemi erővel tör ki a szeretet 
hatalma s diadalmaskodva a tanítvány alázatossága 
fölött, „megfogván Jézust, kezdé dorgálni, mond
ván : kedvezz Uram magadnak, ne legyen ez ne
ked!“ (Mát. 16, 21—22.) Megérdemelte a büntetést, 
mellyel ezért a mester e rendreutasító szóval sújtja: 
„távozzál el tőlem sátán, hántásomra vagy nékem, 
mert nem vagy bölcs az isteni dolgokban, hanem 
az emberi dolgokban 1“ De e kemény dorgáló szó 
bizonyára nem igaz szeretetének nyilatkozatára, 
mint inkább gyarló hitére vonatkozik, mely még 
nem emelkedett föl annak ismeretére, hogy a Krisz
tusnak csak szenvedések útján lehet dicsősége cél
jához érni. (Luk. 24, 26.)

E lángoló szeretet megnyilatkozásával állunk 
szemben abban a válságos órában is, midőn Ura, 
Mestere az Olajfák hegyén azzal a megrendítő hír

rel lepi meg a kíséretében levő tanítványokat: 
„mindnyájan ti az éjszaka megbotránkoztok én ben
nem". Aki kétségeskednék Péter e feleletének 
őszinteségében: „ha mindnyájan megbotránkoznak 
is te benned, én soha meg nem botránkozom" . . .  
„ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak 
téged!" (Máté 26, 31, 33, 35) az nem tarthatná őt 
egyébnek elvetemült, aljas, megvetésre méltó, oly 
kétszínű jellemnek, ki Júdás méltó társaként mézes 
szóval palástolja szíve gonosz indulatit. Ezt feltéte
leznünk sem nem lehet, sem nem szabad. Az ő 
egész jellemével éles, kiengesztelhetlen ellentétben 
van a képmutatás. S mikép volna az összeegyez
tethető azzal a kitüntető figyelemmel, melyben a 
Mester részesítő nemcsak bukása előtt, hanem bu
kása után is ? Péter szeretetének aranya nem ment 
a salaktól. Ez elhomályosítja ugyan fényét, de nem 
fosztja meg értékétől. Vagy midőn kardot ránt s 
fölháborodott szíve indulatától elragadtatva, vak
merőséggel határos bátorsággal áll ellent az erő
szaknak s saját testével fedve a megtámadott mes
tert, a zsoldosok bosszújának teszi ki magát, — 
más-e az, mint a szeretet fellobbanó haragjának 
megnyilatkozása? Bizonyára egyike a legszebb 
jellemvonásoknak, egyike a benső, igaz szeretet 
legkedvesebb nyilatkozatainak, az eszélytelenség, 
a céltalanság hibája kíséretében is, mely az Úrnak 
rosszalását vonja magára. (Máté 26, 52.)

Az a kimagasló állás, mely társai sorában hő
sünket méltán megilleti, kiváló egyéni tulajdonsá
gainak, férfias jellemmel párosult benső vallásos 
lelkületének s azon ritka gyakorlati ügyességnek 
természetszerű kifolyása, mely a szív titkos érzel
meinek, az elme mélységes gondolatainak hűséges, 
a közhangulatnak megfelelő kifejezést tud adni. ü 
Istentől nyert tehetségeinél, természeténél fogva 
mintegy rendelve, hivatva van arra, hogy társai 
érzületének tolmácsa, a tanítványok kisded gyüle
kezetének szónoka legyen. A szelíd lelkű János 
személyiségében megtestesül a Krisztus evangéliuma 
úgy, hogy az egyén sajátságai egészen háttérbe 
szorulnak, ő azon szellemnek igaz mása, melynek 
isteni fensége előtt tisztelettel hajiunk meg. Péter
ben ugyanazon szellem testesül meg, az ő életében 
ábrázolódik ugyanazon evangélium hatásának képe, 
de emberi alakban. Azért van a fény mellett az 
árny is. A fenséges tartalom, az örökkévaló eszme, 
múló, gyarló alakba van öntve. Az isteni tökély 
napfénye mellett ott van az emberi gyarlóság foltja. 
S ez az, ami hozzánk, gyarló emberekhez közelebb 
hozza Pétert.

Méltányló szóval emlékszik meg maga a nagy 
Mester Péter e kiváló jellemvonásairól, még pedig 
ismételten, anélkül, hogy — amint láttuk — hibáit 
palástolgatná. Tanítványának fent említett határo
zott találó vallástételét az elismerés e meleg, ki
tüntető szavával viszonozza : „Boldog vagy Simon, 
Jónának fia, mert a test és a vér ezeket nem jelen
tette néked, hanem az én mennyei Atyám. De én 
is mondom néked: te Péter vagy és ezen a kő
sziklán építem föl az én anyaszentegyházamat és 
a pokol kapui nem vehetnek rajta diadalmat". (Máté 
16, 17—18.) Nagyrabecsülése Péter iránt abban is 
jut kifejezésre, hogy hősünk a nagy vezér bizal
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masai közé tartozik. A hegyre, megdicsőülésének 
színhelyére az Urat csak Péter, Jakab és János 
kiséri. (Máté 17.) A húsvéti bárány elkészítésével 
Pétert és Jánost bízza meg. (Luk. 22, 8.) Súlyos 
felelősséggel, dicső joggal egybekötött megbízással 
tiszteli meg Pétert, mint társai képviselőjét, e szó
val : „neked adom a mennyek országának kulcsait; 
valakit megkötözendesz e földön, a mennyekben is 
kötözve lészen és valamit megoldandasz e földön, 
a mennyekben is oldozva lészen". (Máté 16, 19.)

„Kimenvén Péter, síra nagy keservesen." Mint 
a gyújtó villám-sugár a tó hullámiban, úgy tükrö
ződik e könnyekben az a mélységes bánat, melynek 
tüze a szívet emészti,

A kőszikla, melyet mindeddig hasztalan nyal
dostak a viharzó ár hullámai, — ingadozik, szaka
dozva összeomlik. A jellem, mely büszkén hirdeti, 
hogy a halál réme sem ingatja meg hűségét, nád
szálnak bizonyul, melyet a szél hajtogat. A meg
próbáltatás pillanatában gyávának bizonyul a vak
merő bátorság, tehetetlennek a képzelt nagyság, 
hűtelennek a fogadott s esküvel megerősített hű
ség, — Péter megtagadja Mesterét.

Könnyei azon dicsőség, azon nagyság sírjára 
hullanak, melynek álmába merész képzelete rin- 
gatá.

Elveszett paradicsomát siratja.
Soha férfiú nem hazudtolta meg magát úgy, 

mint Péter. Jellemében a fenséges erőt hirtelen 
felváltja a nevetségesig fokozódó gyengeség. A 
vihar nem rendítette meg a kőszirtet, — a szellő 
gyenge lehellete dönti halomra. Aki fegyvert fog 
Mestere védelmére, síkra szállva a vitézek ellen, — 
megrémülve egy szolgáló leánynak ártatlan meg
jegyzésétől, árulójává lesz a szent ügy zászlójának, 
melynek hűséget fogadott!

Élesebb gúnyt képzelni sem lehet az emberi 
jellemnagyság csúfolására, mint amely abban a 
szóban nyilatkozik, mely a sziklaember ajkairól 
hangzik a kisértet órájában: „nem ismertem ez 
embert!" (Máté 26, 72.) „Ecce homo!" ím az em
ber, a nagy dicső, a hatalmas ember, az ő szánal
mat ébresztő, önlealázó, önmagát megtagadó gyarló
ságában !

Mindezt prédikálja Péter bukása, a forró könny, 
mellyel képzelt nagyságát siratja.

Lélektani rejtélynek látszik ez. Keressük kul
csát ! Megtaláljuk a szív legtitkosabb redői közt.

Péterben a kiváló tehetségek, a kitűnő erő 
tudata napról-napra erősbül. Ő érzi magát. A külső 
viszonyok kedveznek neki, megerősítik abban a 
hiedelemben, hogy magasan áll, annyira magasan, 
mint egy sem társai közül. Ura méltányolja buz
galmát, társai hallgatagon elismerik fölényét. A 
részegítő ital a földi dicsőség poharából elkábítja. 
Az önző hiúság, a beteges becsvágy befészkeli ma
gát szívébe, lassanként diadalmaskodik hitének, 
szeretetének alázatossága fölött, — ez ássa meg 
sírját. A dicsvágy hiba, erkölcsi fogyatkozás, ha a 
szívben magához ragadja a hatalmat, — ez okozza 
annyi igazán nagy embernek vesztét.

A nagy ember bukásának oka azon hibák vég
zetes következményeiben rejlik, melyektől a külön
ben tiszteletre méltó nemes jellem szabadulni nem

tudott. Ezt nevezi a művészet tragikumnak. Ez a 
jelenség az evangéliumi fölfogás világában előttünk 
áll azon ember önokozta erkölcsi vereségében, kinek 
lelkében a hit még nem győzte meg a világot. A 
szívben, mely a hit megszentelő hatalma alatt még 
nem tisztult meg teljesen „az ó ember az ő balga
tag kívánságaitól", — a magában véve nem rosszal- 
ható becsvágy túltengés folytán oly hatalmas fejlő
désnek indul a többi lelki erők rovására, hogy az 
egyensúly a szellemi hatalmak közt ingadozik, a. 
lelki élet összhangja megzavarodik, mi előbb-utóbb 
válság, sokszor végzetes válságra vezet.

Az önző hiúság borított hályogot Péter lelki 
szemére. Nem lát többé tisztán. Sem a világot, sem 
önmagát nem ismeri igaz valóságában. Társai iránt 
ez teszi igazságtalanná. Azt megengedi, hogy azok 
hűtelenül elhagyják Urokat. Önmagát túlbecsüli. 
Bántja a föltevés is, hogy ő megtagadhatná mes
terét. Ez elbizakodottságának s annak a vakmerő
ségnek oka, hogy önként keresi a veszélyt, a kisér- 
tetet, magára zúdítja a bajt, melyet — ha ismeri 
önmagát — elkerülhetett volna.

„Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne 
essék!" (Kor. 10, 12), e tanulságos szózatot han
goztatják felénk Péter beszélő könnyei.

Bánatának forró könnyei az Úr kegyelméből 
teljes megtisztulásának, újjászületésének forrásává 
válnak. Ez engesztel ki ismét Péterrel. Ez teszi 
igazán naggyá. Hibázni emberi dolog. A bölcs okul 
hibáján. De a keresztyén megalázódott szívvel rakja 
vállaira a keresztet, melyet önkezével faragott és 
töredelmes lélekkel fordul Istenéhez erőért, hogy a 
„testet megfeszíthesse az ő indulataival és kíván
ságaival egybe". (Gálát. 5, 24.)

Péter bukása volt az a keserű orvosság, mely 
lelki szervezetéből a régi kóranyag utolsó marad
ványát is eltávolitá.

Annak végtelen megbocsátó szeretete, kit meg
tagadásával oly durva módon megsértett, jön segít
ségére, hogy új emberré, azzá lehessen, amivé 
szíve benső óhajtása szerint lenni akart.

Könnyeiben fürödnek a feltámadott Mester sze
retetének sugarai, a béke szivárványa ragyog föl 
az újjászületett Péter életének egén.

Jézus háromszor ismételt kérdésére: Simon, 
Jénának fia, szeretsz-e engemet ezeknél inkább?" 
Péter mélyen megalázódva, megszégyenülve, csak 
annyit felel: „te tudod, hogy szeretlek téged!" 
(János 21, 15 — 17.) A mester gyengéd szemre
hányása volt a tanítvány legfájóbb, de leghatályo
sabb büntetése is. A tanítványnak alázatos feleleté
ben pedig vette a Mester legbiztosabb zálogát 
annak, hogy tanítványa lelkében nem él többé 
Péter önző hiúsága, hanem a Krisztus. E szóval: 
„legeltesd az én juhaimat!" (Ján. 21, 18) átadja 
neki bizalma jeléül a pásztori botot. S e pásztori 
bot lett a nagy apostol kezében Mózes pálcájává, 
mely a puszta kősziklájából ezer és ezer szomjas 
lélek számára az üdv, az élet vizét fakasztá.

Böjt után jő husvét. Az Úr szenvedésének éj
szakája után felvirrad husvét verőfényes napja. A 
bukást győzelem, a halált feltámadás váltja fel. 
Ezt hirdetik Péter beszélő könnyei is. Saját erejére
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támaszkodva elesett, az Úr kegyelmétől támogatva 
felkelt,

„Boldog ember az, aki kisértetet szenved, mert 
minekutána megpróbáltatik, elveszi az élet koroná
ját, melyet Ígért az Úr az őtet szeretőknek!“ 
(Jakab 1, 12.)

Poszvék Sándor.

Az igazi imádság.
A Krisztus komoly szava: „mikor imádkozol11. 

gondolkodóba ejt. Hirtelen fényvillanással megvilá
gítja, azokat a mély szakadékokat, melyek j óbbról- 
balról az ember lelki életének az útját szegélyezik. 
Aki megszédül, az elveszti azt, amit keres: az 
igazi imádságot.

Az igazi imádság hű szívből fakadjon. Amely 
szív az élet minden változásai közepette is, érzi, 
hogy az Isten szerető jó atya, az hű szív.

Sokan a jólét óráiban megfelejtkeznek az Is
tenről.

A gazdagság könnyen bálvány lesz, s az embe
rek erejük tudatában, könnyen elfelejtik az imád
ság szavát.

Mikor azután a szenvedés vészfelhőkkel sötétíti 
el a látóhatárt, mikor a fekete éjszakában csak a 
megpróbáltatás villámai világítanak, s azok is csak 
romok körvonalait világítják meg, akkor a vihar 
járásában mindenki megérti az Isten szavát: imára, 
imára! . . Nem tart sokáig. Csak az első verő
fényig. Mikor a boldogság napja újra kisüt, felej
tik, hogy első sugara még a fájdalom könycséppjén 
tört meg szivárványnyá, felejtik, hogy Istenhez ki
áltottak, szent fogadást tettek, lesznek a régiek. 

Ezek szivében nincsen hűség!
Mások a boldogság napjaiban megőrzik szivük

ben a hitet. Boldogan vallják, hogy „mindén jó 
adomány és tökéletes ajándék onnan felül -vágyóid1. 
(Jak. I., 17) és hittel hangoztatják: „áldjad én 
lelkem az Urat, és minden belső részeim az ő szent 
nevét“. (103. zsolt. 1.) De elérkeznek életük for
dulópontjához.

Jönnek a szenvedés követei, csapást, megpró
báltatást, romlást hoznak hírül. Jön a csábító, s 
azt suttogja: átkozd meg születésed óráját s azután 
halj még“! És hányán elfordulnak az Istentől, 
hánynak ajkán elnémul az imádság! Ezeknek szi
vében szintén nincsen hűség! Ezekről mondja az 
apostol: „a kettős szívű ember állhatatlan minden 
ö utaiban“. (Jak. 1, 8.)

A hűség az emberi szív sziklaszilárd meg
győződése, melyet a szenvedés vihara meg nem 
dönt, a boldogság verőfénye meg nem olvaszt, 
mely mindig egyformán vallja: az Isten a mi jó 
Atyánk! . . .  Ez a hűség az igazi imádság alapja. 
Aki ezt a meggyőződést meg nem szerzi, az sohase 
tud igazán imádkozni, „Hasonlatos az a tengernek 
habjához, mely a szélektől megmozdittatik és ide s 
tova hányatik. “ (Jak. 1, 6)

És ezt a meggyőződést áthatja az a boldogító 
tudat, hogy reménységünkben nem csalódunk, az 
Isten meghallgat bennünket. „Minden kérő meg-

nyeri azt, amit kér“ (Mát. 6, 8.), ez a hit ád szár
nyat a ini imádságunknak. Minél erősebb a mi 
hitünk, annál jobban közeledünk az igazi imád
sághoz.

De az igazi imádságnak mindig egy-egy áldo
zatnak kell lennie. A jó Istent csak akkor nyerjük 
el, ha odaadjuk saját magunkat,

A legszegényebb is csak tiszta ruhában járulhat 
az ő királya elé. És hogyan megyünk mi a mi 
Istenünk elé ? . . . Az életszenvedése megtépte, a 
vétek beszennyezte, irigység, ellenséges indulat meg
hasogatta a lelkünk ruháját. Mindenekelőtt ezt kell 
feláldozni: vétkes életünket, a bűnös ó-embert.

Sokszor más áldozatot is kell hoznunk: saját 
akaratunkat. Olyanok vagyunk ilyenkor, mint a 
szenvedő Krisztus.

Ott állt az olajfák hegyén. Csendes este borult 
az árnyas fákra. De a néma nyugalom csak körü-

Fábry János.

lőtte volt, lelkében egy Isten és egy ember tusa- 
kodott egymással.

Életéért könyörgött. Nem egyszer, újra és újra 
felhangzott a könyörgés: „múljék el tőlem a keserű 
pohár!“ De imádságában mindig hozzátette: „ne 
úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te 
akarod*. (Máté 26, 36 — 44.) Imádságában áldozatot 
vitt az Istennek: a saját akaratát.

Ezt az áldozatot tőlünk is megkívánja az Isten.
Sokszor, sőt mondhatjuk, mindig. Ha nem kí

vánja meg, úgy csak azért nem, mert az ő akarata 
megegyezik a mienkkel. Talán ez az áldozathoza
tal a legnehezebb az igazi imádságban.

Örömünk, bánatunk, sokszor egyesül egyetlen
egy pontban.

Azt gondoljuk, ez nekünk mindenünk. És éppen 
ez ellen tör a vihar. Hiába küzködiink imádsá
gunkkal, nem a mi akaratunk, hanem az Isten 
akarata marad győztes.
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Megtudjuk-e ilyenkor hozni az igazi áldozatot? 
Keményeink romjainál, szeretteink koporsójánál el 
tudjuk-e mondani a Krisztus imádságát ?

Múltját mindenki maga ismeri.
Adjon aszerint feleletet. Jövőjére nézve azon

ban senki se tegyen könnyelműen Ígéretet. Senki 
se becsülje túl erejét, és ne kicsinyelje az igazi 
imádság nehézségét. Hanem keresse fel mindenki 
az ő Krisztusát, és keressen nála erőt az igazi 
imádsághoz.

Az igazi imádság mindig alázatos szívből fakad. 
Igazán imádkozni, csak az alázatos ember tud.

Az a gazdag farizeus, ki a Krisztus példázata 
szerint, a templom elején állott meg, s önmagát 
dicsérve, büszkén imádkozott, üres szívvel jött, 
üres szívvel ment, nem nyert semmit se. Az a 
publikanus ellenben, aki távol állván, nem akarta 
szemeit az égre felemelni, hanem mellét verve, 
imádkozott, boldogan ment alá az ő házába. Bol
dogságát biztosította az alázatos imádság. (Luk. 
18, 9—14.)

Alázatosság nélkül nincsen imádság! Ebben az 
alázatosságban van gyengeségünk beismerése és 
méltatlanságunk tudata.

Nézzetek olyan tükörbe, mely nem áltat, nem 
szépít, mely nemcsak a külső életet, hanem a belső 
lelki életet is híven megmutatja. Az majd meg
mondja, hogy felemelhetjük-e szemeinket, kérhe
tünk-e valamit is a saját nevünkben. Hogyan tehet
nénk ! Bűnösségünk mély szakadék a mi kívánságunk 
és az Isten között.

De a Krisztus maga biztat: -valamit kér eredetek 
az Atyától az én nevemben, megadja néktek*. (Ján. 
15, 16.) Ott van a megfeszített istenember, ki a 
mi bűneink büntetését hordozta az ő testében a 
fán, annak nevével járulunk az Isten elé, annak 
érdeméért kérünk meghallgatást

Bárcsak az ő neve jelentené mindig az ő szel
lemét is. Vigyáznunk kell, hogy sohase legyen az 
üres szólás, a régiektől átvett szokás, hanem min
dig a lélek alázatosságának őszinte kifejezése.

Az igazi imádság állhatatos. A Krisztus meg
ígérte az ő tanítványainak: „kérjetek és megadatik 
nektek, zörgessetek és megnyitlatik.* (Máté 7, 7.) 
De hogy mikor adatik meg és mikor nyittatik meg, 
azt nem mondotta.

Várni kell, sokszor sokáig, nagyon sokáig. — 
Ilyenkor ébred a kétség. A hit lángja meggyöngül, 
s a lélek mélyén megszólal a fájó kérdés: „hiába 
imádkoztam! . . Hát nincs, aki meghallgasson .

A hit erejét senki se kapja készen. A léleknek 
fejlődnie kell, csak akkor lesz a belső ember lé
legzetvétele, az imádság egyforma és határozott. 
Egy pillanatra se szabad felejteni azt a meggyő
ződést, melyből minden imádság kiindul: Isten 
mindent javunkra tesz. És gondolnunk kell arra 
is, hogy a várakozás ideje lehet a próbatétel ideje, 
mely után állhatatos imádkozásunkat a meghall
gatás boldogságával jutalmazza a jó Isten.

Példát találunk eleget. Ott megy vándorútján 
Jákob. Mögötte ellenséggé lett rokon, előtte ellen
ségként ott hagyott bátyja. Fél és retteg. Mellette 
megjelenik egy férfi. Kicsoda, nem tudja, de a 
szive megsúgja. Megragadja, tusakodik vele. Az

7-—8. sz.

idegen menne, de hiába! Mint állhatatos imádság, 
zendül a küzdő ajakán: „nem bocsátlak el, mig 
meg nem áldasz engemet!“ (I. Móz. 32, 36.) 
Jákob Istennel küzdött és Jákob győzött. Győzelmet 
szerzett néki a meg nem lankadó imádság.

Ott van a szegény kananita nő. Megvetett nép 
lányát zsidók között mi más fogadhatná, mint gyű
lölet.

Mégis odamegy. Első szavát Jézus feleletre se 
méltatja, másodikra megbélyegzi, harmadikra meg
alázza, csak midőn megalázva is ott vonszolja 
magát előtte a porban, csak akkor hangzik a bol
dogító szó: „óh asszony, nagy a te hited! legyen 
a te kívánságod szerint!“ (Máté 15, 21—29.) Mi 
tartotta meg ezt a szegény nőt, kérelmét mi vezette 
diadalra ? Az el nem némuló állhatatos imádság!

Ilyen legyen a mi imádságunk is ! Erős, szilárd, 
meg nem ingatható. Ha úgy érezzük, hogy nem 
hallgat meg minket a mi Istenünk, ne forduljunk 
el tőle, ne némuljunk el, hanem fogadjuk meg az 
apostol szavát és „szüntelen imádkozzunk“! . . . 
(I, Thess. 5, 17.)

így lesz ajkunkon és sizívünkben igazi imádság. 
A hit szüli, alázatosság vezeti, áldozatot visz, a 
Krisztus nevében zörget, s állhatatos kérésre meg
hallgatást talál.

De kémünk kell, hogy a jó isten adjon erőt 
az ilyen imádkozásra.

„Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg 
engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!

Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; 
mentsd meg én Istenem a te szolgádat, aki bízik 
benned.

Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád Idáitok 
mindennapon! Vidámítsd meg a te szolgádnak lel
két, mert hozzád emelem fel Uram telkemet. Mert 
te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmas
ság ú mindazoknak, akik hozzád kiáltanak.* (86. zsolt. 
1—5. v.)

Kupi Béla.

Husvét reggelén.
A  nagy nap eljött: a feltámadásnak 
Örök dicsőségű nagy ünnepe!
Hozsánna zengjen a menny s föld urának, 
Az ajk, a szív örömmel van tele. 
Hozsánna néked, áldott Istenünknek, 
Fogadd el hálaénekét szívünknek,
Hozzád tekint föl a hívek szeme:
Áldott az áldásoknak Istene!

Sötét homály volt a sír éjjelében,
A legrémítőbb szó volt a halál!
Az Ur él! —  nincs a koporsó ölében,
A súlyos kő elhengerítve áll.
A  husvét reggel első fénysugára 
Hajnalt derít a rémes éjszakára;
A kősír nagy halottja újra él,
A szív bízik, szeret, hisz és remél.

62
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Éltünkön nincs hatalma a halálnak,
Csak az lesz por, mi porból vétetett.
A test, a vér habár a sírba szállnak,
A lélek él, nem ér enyészetet.
A télre jő tavasznak ájulása,
Az éjre hajnalfénynek hasadása,
A tél s az éjjel: ez az elhalás,
Tavasz s hajnal te vagy feltámadás.

Kiket szerettünk s kik szerettek itten,
Örökre a sírhant nem zárja le;
Mert életünknek atyja a nagy Isten 
Nem holtak, ámde élők Istene!
És ha a halál válni készt is minket, 
Meglátjuk újra drága kedvesinket,
S kikért szemünkben gyászkönny rezgedez, 
Lelkünk lelkűkkel egyesítve lesz!

Györy Vilmos.

A daru és a fecske.
Irta: Baksay Sándor.

Két év óta bírom csak a papi hivatalt, de csak 
egy éve, hogy igazán viselem; mióta t. i. azt a 
leckét kaptam, a melyet most el akarok mondani.

Az első esztendőm nagy része látogatásokkal 
telt el. Környékünkön sűrűn vannak az ekklózsiák ; 
paptársaimat sorba kellett látogatnom, illendőségből 
is, szere tétből is.

Szívesen és tárt karokkal fogadtak mindenütt; 
észre sem vettem, hogy az idő múlik. Sokszor az 
este vetett haza.

Ez a körülmény még bátrabbá te tt; a hátralevő 
látogatásokat még korábban kezdtem, mint az 
addigiakat. Reggeli nyolc-kilenc között már ott 
voltam, a honnét bizonyos volt, hogy esti nyolc 
előtt nem fogok távozni. — Én, a ki Budapesten 
végeztem iskoláimat, a hol minden embernek dolga 
van; — úri házaknál nevelősködtem; végigjártam 
Németországot, Hollandiát, Angliát, — letettem a 
vizsgáimat jeles osztályzattal, és tudok is mindent, 
a mit egy pap tudhat: fel tudtam nőni akkorára a 
nélkül, hogy a látogatási illemnek avagy csak az 
Ábécéjéről is lett volna fogalmam.

Szabad a világ; akkor kopogtat be az ember, 
a mikor tetszik, és addig marad, a meddig tetszik.

Már az egész környéket meghódítottam, csak 
egy volt hátra, az öreg Kerék Jákob asszesszor, 
egy népes városi ekklézsia papja, kit személyesen 
még nem ismertem, csak annyit tudtam róla, hogy 
szeretetreméltó ember, de karakán ember.

Legalább megtudom, mi hát az a karakánság?
Egy szép nyári napon reggeli kilenc órakor 

érkeztem hozzá, s mentem egyenesen hivatalszo
bája felé, a hová cselédje igazított.

A kopogtatás előtt kissé megállapodtam, azért 
is, hogy rendbe szedjem magamat, és azért is, 
hogy szemügyre vegyem azt a két fametszetű 
képecskét, mely az ajtóra fel volt ragasztva. Egy

daru és egy fecske. A daru fél lábon állva, fel
emelt lába körme között kavicsot ta rt; a fecske 
kiterjesztett szárnyakkal, repülő helyzetben. — 
Mit jelenthet ez? Kétségkívül Jeremiás próféta 
szavaira vonatkozik, de micsoda alkalmazással?

Az öreg úr nagy barátsággal fogadott. Meg
hallgatta környékbeli híreimet, egyetemi élmé
nyeimet, újabb tárgyakat vetett fel társalgási anyagúi. 
Mondhatom, nagy élénkséggel beszélgettünk mint
egy fél óráig.

Akkor egyszerre félbeszakasztotta a beszélge
tést, semmit sem újított; legfeljebb egy száraz 
hm-mel adta jelét figyelmének.

Ez világos jel lett volna búcsú-vételre, de en
gem a környék úgy elkényeztetett, hogy ilyen

A körmendi ev. templom.

körülmények között távozni azonos lett volna egy 
nagy kudarccal. Már most csak azért sem.

Csakhogy az ilyen helyzetnek meg szokott lenni 
az a szerencsétlensége, hogy az agyvelőt cserben 
hagyja minden ép gondolat, s rögtön előáll a kér- 
dezősködós stádiuma.

Kirívó foltok a társalgás szőnyegén. Jaj annak, 
a ki erre szorul.

— Szabad kérdenem, miért áll őrt az ajtón az 
a csinos daru és fecske?

— Ez a két madár címere az Egyházmegyei 
Daru-fecske körnek, melynek én vagyok az elnöke.

— Sehol sem láttam a környéken kiszegezve 
a címerét.

— Az álltokok! Persze új ember előtt titkolják 
a dolgot.

— Óhajtanám szabályait ismerni!
— Elébb történetét, azután szabályait.
— Tehát mindkettőt.
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— Nem haragszik meg, ha elmondom ?
— ígérem, hogy nem.
— Tehát elmondom elébb a történetét. Abból 

meg fogja érteni azt is, miért választotta címeréül 
körünk a darut és a fecskét.

*

Ilyen fiatal pap voltam, mint ön most. Nagy 
ambícióim voltak. Munkásság a theologiai irodalom 
mezején és munkásság a lelkészi gondozás mezején. 
Amannak tere az íróasztal, emezé a közönséggel 
való érintkezés. Egyszerre és rögtönözve akartam 
mindkettőt. Felváltva a nap egyrészét íróasztalom
nál töltöttem, másikat a mezőn, vetések között. 
Csak az volt a baj, hogy a mezőn senki sem akart 
velem szóba állani, mig íróasztalomnál jövő-menő 
tetszés szerint húzta-nyúzta időmet. A vége az lett, 
hogy napról-napra kevesebb idő jutott az íróasztal
nak és annál több a cura pastoralisnak, de a 
melyben szintén nem volt köszönet.

Egy napon, — jól benne voltunk már az ara
tásban, — első esztendőben volt ez, — szellős, 
derűs, nem nagyon meleg nap volt, — a szokott
nál korábban szöktem meg íróasztalomtól, ismerkedni 
ki a mezőre.

Útközben kurátorommal találkoztam. Fent iilt 
a rakott szekéren. Serény gazda. 0 már hordott.

— Jó napot, kurátor uram!
— Adjon az úristen kigyelmednek is. Hajsz 

— te !
— Volt-é jó termés?
— Hála istennek 1 Cseli csá! Hajsz te ! Hajsz, 

hajsz, hajsz te! Csákó! Vakuljon meg az öreg
apád ! nem látod az útat?

Ez ugyan goromba egy kurátor! Szóba sem 
akart állani a papjával.

Mentem tovább. A dűllő végén egyik presbi
terem szántott. Jó emberem. járt el hozzám 
meghallgatni a prédikációmat, mikor meghívtak.

—• Elkésett kigyelmed a keveréssel?
— El ám. Cseli csáh! Csáh, csáh, csáli! Lom

bár hajsz! Nem látod a barázdát?
Kieresztette a lágyelőt és végig vágott a Lom

báron, hogy a szegény állat féloldalra görbülve 
fordult a barázdának. És még mondott hozzá 
valamit, a mi nekem jobban fájt, mint a Lom
bárnak a lágyelő hegye.

Ez meg már épen durva presbiter.
Mentem tovább. A Farkas Farkas úr szérűs- 

kertje felé. Itt már be volt takarítva minden és a 
nyomtatás is megkezdődött. Nem hiába, hogy a 
nemzetes úr az egész környéken a legnagyobb 
gazda. Van miből a két kisasszonyát Budapesten 
neveltetni, és a két úrfit ugyanott jogászkodtatni.

Jogászkodnak, mikor jogászkodnak, de most 
vakációznak: és vakációjuk nagy ámulatomra
abban áll, hogy az egyik ágyásban Kálmán úrfi 
hajszolja a lovakat, a másikban Elemér érti kezeli 
a kötőféket; harmadikban ugyanezt maga a nem
zetes úr cselekszi, csakhogy a nemzetes úr egy 
füst alatt még más munkát is végez.

Előtte egy kék kötő és a kötő tele van gölö- 
dinnel. Egyik kezével a kötőféket tartja, a másik
kal a gölödineket markolászsza és rakja a szájába.

A munkásai ezalatt egy fa árnyékában nagy cse
réptálak körül ülve ugyanezt cselekszik, csakhogy 
ők kalaplovéve és kanállal bánnak el a gölödinnel, 
mert az ő gölödinjüknek leve is van; vöröshagy
más zsíron suhintott paprikás leve.

— Jó napot, nemzetes ú r !
— Jó napot, Tiszteletes Urain! Gyí te, hogy 

az isten áldjon meg!
— Van-e jó termés ?
— Vavvalabi ke’écli — „Van valami kevés!" 

Ezt akarta mondani, de a gölödin bele kontár- 
kodott a nyelv hivatásába s elrontotta a nyelv 
dolgát. Azután megint csak nem állt velem szóba 
Odébb mentem Kálmán öcsémhez. Azzal felelt a 
nyájas köszöntésemre, hogy így keresik ám a 
szultán-cigarettát! De többet ő sem szólt.

Elemér öcsém még legudvariasabb volt. Meg
magyarázta a dolgokat.

— Lovunk van nekünk elég, hanem emberünk 
kevés. Friss lovat válthatunk, de friss embert nem 
Hát hogy a ló ne heverjen, magunknak kell ágyásba 
állani, míg embereink pihennek. Mi csak azután 
harapunk, a mit kapunk. Apának ez a tíz paran
csolatja.

Szomorú szívvel hagytam ott a barátságtalan 
népet, s ballagtam hazafelé, mert már egy óra 
elmúlt, s engem is várhatott már az elhült leves.

Hazatérőben egy árpa-vetés mellett vitt el útam. 
Elkésett árpácskáját vágta egy szegény ember. 
Megösmertem. Nazarénus volt.

Oda köszöntem hozzá. Válla mögül mormogta 
a fogadj istent, egyszersmind olyan erővel vágott 
az árpába, mintha én lettem volna az az árpa.

Ez kihozott sodromból. Ezt az egyet legalább 
megtanítom.

— Lépjen kend közelebb, János gazda!
— Minek?
— Minek? Még ezt meri kérdezni? Lépjen 

közelebb ha mondom.
— Bocsásson meg édesem, ha gonoszéi szól

tam, — szólt az ember meg sem mozdúlva he
lyéből. — Azt akartam mondani, hogy micsoda 
közöm vagyon nékem tevéled, e földnek tiszteletes 
ura? Mert minden dolognak rendelt ideje vagyon 
ez ég alatt, és nemde nem árpaaratásnak ideje 
vagyon-e most? Valaki azért kezét az ekeszarvára 
veti, és azokra néz, melyek ő utána vágynak, 
nem alkalmatos az Isten országára. Mostan azért 
eredj el, de mikor alkalmatosságom lészen, — 
imhol leszek ón.

— No, kelméddel ugyan nem érdemes szóba 
állani! szóltam neki csaknem gorombán és oda
hagytam az embert.

Most már megállapodás nélkül siettem hazafelé, 
noha étvágyamat a bosszúság meglehetősen fel
emésztette. Szerettem volna valakibe belekötni, de 
még csak gyerek se mutatkozott az utczán, a kit 
megcenziálhattam volna.

Megörültem, mikor a város végén egy tiszta 
kék falu ház elé jutva, erős csattogás ütötte meg 
füleimet. A csattogás csak akkordja volt egy halk 
éneknek, melyet a ház lakója dúdikált.

Istennek választott népe,
Kit ékesít lelki képe . . .
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Ez Mihály mester, a baptista takács, ki a hűvös 
szobában fáradatlan kézzel dobálja a vetélőt — 
s míg kezével munkálkodik, lelkét is foglalkoztatja. 
Templomban is megfordul néha, s a mint hallom, 
úgy nyilatkozott, hogy még eddig nem talált kivetni 
valót sem tudományomban, sem cselekedetimben.

Beszóltam a nyitott ablakon, s magamhoz 
intettem.

A vetélő csattogása egyszerre megszűnt, az 
ember nyájas arccal lépett az ablakhoz, miközben 
elővette zsebóráját, megnézte s visszatette zsebébe.

Élénk beszédbe keveredtünk, mely tovább 
tartott félóránál. Szinte, megfeledkeztem az időről.

— Sokáig is tartóztattam, Mihály mester ! Térjen 
vissza munkájához. Istennek ajánlom !

Isten hirével járjon tisztelendő Úr! feleié 
az ember, újra megtekintve óráját. Boldogan tértem 
haza a sok kudarc után. — Mihály mester egészen 
megvigasztalt.

Alkonyattájban csendes elmélkedésemből kis 
ajtóm halk nyikorgása ébresztett föl. Mihály mester 
tisztes alakja közelitett felém.

— Ezt a kis számlát hoztam, ha nem sajnálná 
Tisztelendő Úr kiegyenliteni.

— Micsoda számlát? kérdem, de fölösleges 
volt a válasz, mert a számla mindent megma
gyarázott.

Számla Tisztelendő Kerék Jákob Úr részére.

1. Félórai beszélgetés — (5 frt napszám
eursus szerint) . . . . . . . . .  . 30 kr.

2. Számla-kézbesítési d í j ...................................... 10 „
Összesen 40 kr.

Mit jelentsen e tréfa, Mihály mester?
— Félórai időmet tetszett igénybe venni e 

mai napon, s mivel nekem a megrendelési munka 
óránként 60 krt hoz ki, bátorkodom a fél óráért 
30 krt számítani.

De hát kigyelmed a beszélgetést is pénzért
adja?

— Nem mindig. Este 6 órától hétig vagy 
nyolcig is szívesen elbeszélgetek ingyen ; de nap
közben munkálkodom, és a ki munkaidőmet elra
gadozza, fizesse is meg tarifa szerént.

— Nem hiába ángol takácsnak mondják ki- 
gyelmedet, de ugyan ángolosan is jár el. hogy 
az idő pénz

— Nem jól mondja azt az ángol sem. Több a 
pénznél! Pénzt lehet kölcsönözni, de időt nem. 
Pénzemet visszakapom kamatostól, de időmet nem 
hogy visszakapnám, még én fizetek rá kamatot.

— Köszönöm a leckét Mihály mester! Itt az 
ára, —- szóltam s átnyújtottam neki a 40 krajcárt, 
a mit ő minden vonakodás nélkül el is fogadott. 
— De — folytatám — a lecke nem egész. Itt 
van még másik fél órai leckéért másik 30 kr. 
Most már tanítson meg engem, hogy hát én hogyan 
oltalmazzam meg időmet, mert most jut eszembe, 
hogy én velem ugyanazt cselekszik mások, a mit 
nem akarnak, hogy én ő velők cselekedjem. A 
Farkas Farkas úr két fia mindennapos látogatóim, 
mikor én szeretnék nyomtatni. Hát még a sok más 
.járókelő, a ki egymás kezébe adja a kilincset.

— Tisztelendő Úrnak a hivatala az, hogy az 
ügyes-bajos szegénység dolgait intézze.

— Ah! azt tudom. Kihallgatom őket egész 
szelídséggel. A szegény ember sok szóval adja 
elő baját, de éli még csak magamban sem, titkon 
sem türelmetlenkedem e miatt. De vannak nekem 
másnemű látogatóim. Időtöltő ismerősök, kik épen 
azt az időt veszik el tőlem, ami a magam mun
kájára volna szánva.

Jézus és a gyermekek.
A körmendi templom oltárképe.

— írja fel kegyelmed a szobája ajtajára a láto
gatási órákat.

— Mindegyik azt hiszi, hogy az nem tartozik 
ő reá.

— Tanítsa meg cselédjét, hogy ha alkalmatlan 
vendéget vesz észre, szólítsa ki valami ürügy alatt.

— Cselédemmel szövetkezni ily célra illetlen 
és gyávaság volna.

— írjon ajtajára emlékeztető mondatot. P l.:
Végezz röviden és távozz gyorsan.

— Ezt mások is megtették, de meg is vallot
ták, hogy nem volt sikere.

7—8. sz.
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— Szakaszsza végét a látogatásnak s kérje 
meg vendégét, hogy majd egy másik órában foly
tassák a beszélgetést.

— Ezt is megtettem egy szupplikáns deákkal,
a ki reggeli 8 órakor jött hozzám. Fél óráig be
szélgettem vele, akkor azt mondtam neki: Most
már kedves öcsém uram ! ragadjon egypár könyvet 
a thékámból, szedje össze a hírlapokat az aszta
lomról, — s menjen ki a másik szobába vagy a 
méhesbe, és mulassa magát. Majd az ebédnél 
bővebben elbeszélgetünk. “ A deák egyet köhentett, 
fülig pirult, begombolkozott, alászolgáját mondott, 
kapta botját, pipáját, tarisznyáját s bevágta maga 
után az ajtót. Még csak a dácziáját sem kívánta. 
Elment és a félvármegyét betöltötte az én ember
evő mivoltommal.

A mester mosolygott.
— Mit mosolyog Mihály mester?
— „A mit nem akarsz, hogy mások cseleked

jenek ti veletek, ti se cselekedjétek azt másokkal/ 
A kinek a maga ideje nem-drága, eszébe sem jut 
a másét kímélni. Sok jámbor még a gondolatától 
is irtóznék annak, hogy jószágát a más földére 
csapja legelni: de a más idejébe csapkodni, s 
abban zsákmányt ejteni nem tart véteknek. Tisz
telendő Úr ma öt ember ellenében követte el azt 
a határ-sértést, mely ellen most panaszkodik.

— Tudom. Én vagyok az az ember. Nem 
is teszem többet. De hát én hogy óvjam meg a 
magamét ?

— Tegyen úgy,* mint az az öt ember. Lám 
munka közben egyik sem állt szóba önnel, — ön 
se álljon szóba senkivel.

— Kihíresztelnek, mint a szupplikáns deák.
— Ha nincs bátorsága idejét mogvédelmezni, 

legyen bátorsága megfizettetni. Tegyen úgy, 
mint é n !

— Számlát írjak!
— Nem épen. Vagy ha veszszük azt! Önnek 

íróasztalán mindig van három-négy gyűjtő-ív, 
templomra, kórházakra, iskolákra, — ha nincs, 
tartson készen, helyi jótékony célokra, — szegény 
ember mindig van, a ki méltó a könyöriiletre. — 
Egy ilyen ívet csúsztasson a vendége elé * fizet
tesse meg. Ha van önben egy kis humor, még 
mulattatási anyagúi is felhasználhatja; alkudozzék 
vele, dupláztassa, tripláztassa meg. -— Azután 
vegye elő a másik ívet, a harmadikat, negyediket. 
0, kérem! egy egész óráig elgyötörhetjük, a ki 
a mi időnket ö li!

— Ez igen helyes, Mihály mester! Köszönöm 
a jó tanácsát, meg is fogadom.

A takácsot elbocsátottam, s azóta mindig aszerént 
cselekszem, a mint ő tanácsolta. íróasztalomon 
íme, egymás tetején két, három, négy gyűjtő-ív.

A ki munka-óráim közben jön hozzám, s dol
gain kívül egy negyed órán túl nálam marad: 
megadóztatom/

*
Az öreg úr fölkelt, s irományai közül néhány 

rubrikázott nyomtatott ívet vett elé.
— Nézze uram öcsém! Itt vannak a különféle 

Emlék, Konviktusok, Árvaházak, Templomok, Jó
szívek. Vereskereszt-egyletek, Eperjes, Nagy-Károly,

Árvizek, stb. — Öcsém uram sem sajnál egy 
forintot a szegény Resica-bányának . . . Akiről 
látom, hogy szabadkozik, annak másik ív dukál.
— Nézze öcsém uram, ez a Prot. Árvaház íve. 
Adjon ennek is egy forintot. . .  A kit pedig egészen 
gavallér embernek ismerek, annak a Bethesda-kór- 
ház ívét is megmutatom. — Öcsém uram még fiatal 
pap 1 Hivatalának még csak a jövedelmét számlál - 
gatja, a kiadásairól nem is tud . . . Köszönöm ! 
mind a három forintot rendeltetési helyére juttatom.
— — Aztán itt van még egy negyed . . .

— Ott lehet! mondám erősen neki pirúlva. — 
De az én zsebemben nincs már negyedik forint. 
Nem jó volna ezt akkorra hagyni, mikor újra meg
látogatom ?

— Azt sem bánom ! De még tartozom valamivel. 
No ne szaladjon, úgy is pénzében van már. Azt 
is kérdezte kedves uram öcsém, hogy miképpen 
felelhetünk meg legsikeresebben szent hivatalunk
nak? Becsüljük meg az időt, a magunkét is, meg 
a másét is. Kivált a magunkét! Senkinek se adjuk 
ingyen. Fizettessük meg jó drágán és annak árát 
adjuk a szegényeknek! E célból fogadja tőlem 
ezt a csomagot. Gyűjtő-ívek. Alkalmilag aztán a 
gvűjtelékkel együtt hozza vissza. — Megígéri ?

Meg_ kellett ígérnem.
— És pedig bármely napon jön is, fél tizen

kettőkor jöjjön.
— Miért épen fél tizenkettőkor?
— Együtt ebébelünk nálam. Lássa, nekem 

máskor mindig dolgom van, de ebédközben kelle
mesen elbeszélgethetünk. — Fizetés nélkül! . . . . 
Négy tál étel, punktum.

— Utána jönnek a csemegék, a gyűjtő-ívek, 
nemde?

— Soha! A gyűjtő-ívek csak az idétlen láto
gatónak szólnak.

— Elfogadom.
— Köszönöm! Látom, hogy nem haragszik. 

Most még egyre kérem. Nem volna kedve tagjává 
lenni a Daru-fecske körnek? Alapszabályzata egy 
pontból á ll: „Rövid látogatás déltájon vagy alko
nyat fe lé / Pecsétcímere egy daru és egy fecske.

— De miért épen daru és fecske?
— Mert a daru és fecske tudják, mikor kell 

elmenni. Azt mondja Jeremiás próféta.
Felcsaptam. Es azóta én is tagja vagyok a 

Daru-fecske körnek.

Fabiny Teofilról.
(Oimképünkhöz.)

( 'saládi Lapunk már megemlékezett arról a vesz
teségről, mely Fabiny Teofil elmúltával közéletünket 
és egyházunkat érte. Mai számunk az elköltözött- 
nek arcképét mutatja be s életpályáját rajzolja 
meg. Elkísérjük őt az egyszerű bölcsőből a díszes 
ravatalig, a melynek nem a rendjelek és koszorúk 
képezték igazi ékességét, hanem az, hogy a ko
porsón is áttört a bevégződött szép élet nagy tanul
sága egész a szivek belsejéig: „Az élet boldogsá
gának, szépségének titka ebben a szóban van: 
kötelesség, kötelesség és kötelesség."
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Fabiny Teofil elmagyarosodott erdélyi szász 
család sarjadéka. Edesatyja, .lános Teofil, kiváló 
szemorvos és egyetemi tanár volt Budapesten 
1817—1847-ig: 1838-ban az orvosi kar dékánná, 
1845-ben pedig az egyetemi tanács rektorrá válasz
totta és rendkívüli érdemeit magyar nemességgel 
jutalmazta meg a király. Tankönyve két latin 
kiadást ért s lefordították olasz, holland és magyar 
nyelvre. Ilyen apának fia volt a mi Fabiny Teofilunk. 
1822 okt. 11-én született Pesten, a mely ekkor 
bontogatta szárnyait s kezdett az ország gazdasági

később az egyházi életben egyik munkatársa lett. 
Amidőn megszerezte az ügyvédi oklevelet, 1845- 
ben Pestmegye tiszteletbeli alügyészévé, majd ren
des ügyészévé lett. 1850-től fogva a bírói pályán 
működött egész 1886-ig, tehát 36 esztendőn, több 
mint egy emberöltőn végig. Nagy jogi tudása, 
gyakorlati életismerete, páratlan munkabírása, 
kötelességórzete, ítéleteiben megnyilatkozó keresz
tyéni emberséges gondolkodása oly tekintélyt szer
zett neki, hogy 1861-ben (39 éves korában) kine
vezték az akkor visszaállított hétszemélyes tábla-

Biblia könyvtáblája a XV. század végéről. (A Műveltség könyvtárából.)

életének legfőbb tűzhelyévé emelkedni, iskoláit 
szülővárosában végezte; az evang. gyülekezet elemi 
iskolája és gymnáziuma javában virágzott akkor 
és a gondos szülék nem csupán hithűségből, hanem 
a gyermek jól felfogott érdekéből is odaadták 
fiukat. Mindig kitűnő tanuló volt, az maradt a 
főiskolán is. Jogi és bölcsészeti tanulmányait részint 
a pesti magyar királyi egyetemen, részint az eper
jesi kollégiumban végezte el, a hol lelkét körül
fogták egyháza küzdelmes múltjának emlékei s 
megerősödött abban a tiszta evangóliomi hitben, 
a melynek magvát a szülői kezek s pesti tanítói 
hintették el lelkében. Eperjes a nemzeti újjászületés 
korában egyik őrhelye volt az evangélikus szellem
nek; jogakadémiáján tanult Kossuth Lajos, ott 
töltött pár évet Székács József, akinek Fabiny

bírájává. 1875-ben a budapesti királyi tábla elnö
kévé; 1880-ban a kúria legfőbb ítélőszéki osztálya 
elnökévé nevezték ki. Ez állásából Tisza Kálmán 
miniszterelnök Pauler Tivadar halála után 1886- 
ban meghívta igazságügyminiszternek. Egyidejűleg 
országgyűlési képviselővé választották, előbb a 
törökkanizsai kerületben, 1887-ben pedig Sopron 
városában, a mely 1905-ig folyton (tehát 1892, 
1896, 1901-ben) megtisztelte képviselői mandá
tumával. Ez évben, hajlott korára hivatkozva, visza- 
’vonult a közpályáról. Mint miniszter nem újítá
sokra, hanem a törvények lelkiismeretes, becsü
letes végrehajtására törekedett. A mint saját maga 
a lankadatlan munkában látta az élet célját, ezt a 
munkát szigorúan megkövetelte tisztviselőitől, birá- 
itói is. Néha váratlanul jelent meg egy-egy törvény
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széken, bíróságnál; észrevételen ül megfigyelte, 
ellenőrizte a tárgyalást, hivatali életet. Ép ezért 
tudta ő megjutalmazni a rejtezkedő, szerény valódi 
érdemet és megbüntetni, mellőzni a henye törte
tőket. Sem előkelő születés, sem fényes név, sem 
sokfelé ágazó rokonság nem tudta őt megnyerni. 
Tetszéséhez, szive meghódításához egyetlen út 
vezetett: a munkáé és kötelességé

Bennünketlegközelebbrőlegyházipályájaérdekel. 
Ezen a téren is komoly munkás volt, dolgozni akart 
egyházában és nem szerepelni. Kezdte a legalsó 
fokon, holmi bizottsági jegyzőségen, a mit annyira 
lenéz a címek után futkozó, de a dolog elől futó 
s az egyházi élet fáján hernyó módjára élősködő 
szertelen hiúság. Az után sorra került a gyüle
kezeti, iskolai, esperességi felügyelőség s ő min
denütt egyforma volt. Igyekezett minél előbb meg
ismerni hivatalos kötelességét, tisztének célját s 
az után dolgozott emberül. 1880-ban, báró Rad- 
vánszky Antal után, a kit egyetemes felügyelővé válasz
tottak a bányakerület felügyelője lett s e tisztét 
1898-ig viselte, amikor átadta székét Zsilinszky 
Mihálynak. 1883-ban, mikor Radvánszky meghalt, 
egyetemes felügyelőnek is .jelölték, de a második 
szavazásnál báró Prónay Dezsővel szemben kisebb
ségben maradt. Az ősz Fabiny Teofil, a ki hosszú 
életén végig mindig szent törvényképp tisztelte a 
véleményszabadságot és a népakarat törvényes 
nyilatkozatát, melegen üdvözölte győzelmes verseny
társát a beiktató egyetemes gyűlésen és nyilvános 
pályáján végig hűséges munkatársa maradt. ALuther- 
Társaság védőjét vesztette benne. 1908. márc. 4-én 
hunyt el s márc. 6-án a Deák téri templomból 
temették nagy részvéttel.

Nem fejezhetjük be e rövid életírást a nélkül, 
hogy Fabiny Teofil jellemzéseképpen ne közöljük 
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök gyászbeszé
dének azt a részét, mely az elköltözöttnek egyházi 
pályáját találóan, tömören jellemzi.

Fabiny Teofil koporsójánál 1908 március 6.
Szent I s te n ! Senki nekünk a 

mennyben Nálad kedvesebb nem 
lehet, és akiben mi a földön inkább 
gyönyörködhetnénk. A Te tanácsod 
vezet minket bölcsen és T e veszed 
fel a Te gyermekeidet a Te dicső
ségedbe. Azért, ha elfogyatkozik a 
mi testünk és a mi lelkünk, Te vagy 
a mi hitünknek kősziklája és ami 
örökségünk! Ámen.

Rövid idő alatt ím másodszor változik át Isten
nek e szent hajléka „castrum doloris“ „fájdalom
nak sátorává11. Evangélikus egyházunk s közelebb 
bányai egyházkerületünk nagyjai, tisztes pátriárkái 
gyorsan követik egymást pályafutásuk utolsó földi 
stációja felé. Alig hogy leróttuk itt szeretett volt 
felügyelőnk, báró Podmaniczky Frigyes koporsójá
nál kegyeletünk adóját, im újból felhangzik hazai 
egyházunk legnagyobb kerülete százezernyi híveinek

szívéből a siralomnak éneke: „Megszűnt a mi szivünk
nek öröme, és sir adoma föd,ült a mi örömünk,- mert 
leesett ami fejünknek koronája*. (Jer. sir. V. 15—16.)

Fabiny Teofil nincs többé!
Jogot formáltam magamnak ahhoz, hogy nagy halot- 

tunkról elsősorban nem mint a nagytudományi bíróról, 
majd országos képviselőről és volt miniszterről emlé
kezzem meg, azért, mert vallásához való hűséges 
ragaszkodása, egyházának szeretete, és azon lanka
datlan buzgóság, mellyel ő, — minden egyéb fényes 
tisztségéről való lemondása után is — ezt, t. i. egy
házát kívánta szíve minden dobbanásával, bölcse- 
sége minden intézkedésével szolgálni akkor is, és 
azóta is, midőn ezelőtt tíz évvel egyházkerületi fel
ügyelői tisztéről lemondott, jellemének az az őskori, 
apostolszerű vonása, mely „nem szégyenli a Krisztus 
evangéliumát, mivelhogy Istennek ereje az a benne 
hívők üdvösségébe*, adja kezembe azt az arany- 
fonalat, mely az egész, hosszú, áldásos életpálya 
minden phásisán végigvonulva, őt, a polgárt is, a 
birót is, a képviselőt, a minisztert is, olyanná tévé, 
amilyenné lett, s amilyen kor- és hivataltársainak 
véleménye szerint tényleg volt: „a széleskörű kép
zettséggel, alapos tudással, páratlan munkaerővel 
bírt, nyílt, egyenes és becsületes karakter“.

Hálás kegyelettel szólnak mind erről az ő szülő
városa, a régi Pest evang. egyházának évkönyvei, 
szól erről a budapesti egyházmegye, szól a Turóc 
bérceitől le az Aldunáig terjedő nagybányai egyház- 
kerület története, szól arról az erélvről, mely a 
jogot minden körülmények között védve, atyáskodó 
szelíd, szeretetével másfelől, vérző sebet tudott 
meggyógyítani, s kedves, rokonszenves megjelené
sével nem eg\szer „háborgó hullámokat*' lecsilla
pítva, egyháza veszél\ eztetett hajócskáját ismét 
a béke révpartjára kormányozta.

Hogy az evangélium „tiszta tején“ táplálkozott 
ezen klasszikus keresztyén jellem, polgártársainak, 
a hazai társadalomnak, a kormánynak figyelmét is 
korán keltette fel a maga személye iránt, termé
szetes. Nem vag\ unk elég nagy nemzet, hogy nél
külözni tudnánk bárkit is, „kit széles képzettség, 
alapos tudás, nagy munkaerő, és becsületes karak
ter" arra jogosítanak, hogy szelleme és szívvilága 
gazdag kincseit a haza a nemzet szolgálatában is 
érvényesítse. Az egyszerű ügyészi és birói tisztség
ből a miniszteri méltóságig való emelkedése ennek 
fényes tanúbizonysága.

S ha őt, a szerény és igénytelen férfiút, ki a 
világ kitüntetéseitől inkább félt, sem hogy azokat 
kereste volna, a királyi kegyelem is megtalálta, s 
ismételten kitüntette, csak emberi hatalom által 
valósult meg már e földön is, amit a mennyei 
hatalom a híveknek az örök életben igér: „légy 
hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját11.

Az isteni hatalom földi szolgája: „a királynak 
tisztelő elismerése, egyengesse, drága halott, meg- 
dicsőült lelkednek útját mennyei birád széke elé, 
ki megvalósítsa atyai ígéretét : „hű voltál mind 
halálig, neked adom az élet koronáját".

A közélet embere, még a nagy, a jeles, a leg
kiválóbb is, ha kidől a bajnokok sorából, -— úgy 
mondják — nem pótolhatatlan. A támadt űrt betölti
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más, a győzelmesen lobogtatott zászlónak porba 
hullania nem szabad, felkapja azt más, erősebb 
kar, s Isten segítségével, s Isten dicsőségére hor
dozza, — óh hordozza is — győzelemről győze
lemre.

De van egy kör, kicsiny, szomorú, hol ami tisz 
teletünk elismerő szava hatástalanul hangzik el, 
hol a kortársak, a jó barátok részvétének nyilvá
nítása csak annál inkább érezteti a lélekkel, mit 
és mennyit veszített, kör, ahol szó szerint betel
jesült a próféta siralma: „megszűnt ami örömünk, 
és siralomra fordult ami örömünk, mert leesett ami 
fejünknek koronája", s ez a kör te vagy, kedves 
család, Ti szeretett gyermekei, unokái, kikre a 
szeretett jó családfő elhunyta oly váratlanul, mint 
a tiszta égből alácikkázó villám sújtott le.

A szeretet képezze azt a kapcsot, mely titeket, 
gyászoló kedveseit, s minket, az ő tisztelő híveit, 
az ő sírja felett is vele összefűzve tartson. Sírja 
legyen szenthelye a Ti kegyeleteteknek, oltár, melyről 
egy evangélium hangozzék mindnyájunk felé : „úgy 
szeressétek egymást, miként én szerettelek titeket", 
míglen ütni fog mindnyájunk életében az óra, mely
ben mennyei diadalt ül a szeretet, midőn a jó at\ a. 
a hű vezér vele újból egyesülő kedveseivel és 
híveivel nyugodtan megáll a világ ítélő bírája előtt 
az Idvezítővel mondván: „íme, Atyám, itt vannak 
ők, kiket nekem adtál, egyik sem veszett el azok 
közül". Ámen.

Fábry János*
írta : Mikszáth Kálmán.

Két ősz se hiányzik már az ötvenhez ama szép 
októberi nap óta, mikor egy vézna, beteges kis 
fiú szorosan az anyja szoknyájához simulva, a belül
ről elmotyogott „szabadra", mely úgy hangzott a 
fiú fülében, mint távoli égmoraj, benyitottak egy 
földszintes rimaszombati ház tiszta kis szobájába, 
hol a könyvekkel tele rakott rácsos íróasztalnál 
erőteljes, piros pozsgás, barna körszakállú fiatal 
férfi ült, figyelmesen függesztve kék szemeit a 
szelíd arcú asszonyra és a félénk gyermekre.

Fábry tanár urat keressük.
— Én vagyok, — szólt és felkelt.
— Egy kis diákot hoztam, — szólt az asszony, 

szeretetteljes tekintetével megbátorítva a fiúcskát 
— de még nagyon anyás, még sehol se volt ott
honról és minthogy csak otthon tanult egyet-mást, 
az igazgató úr ide utasított, hogy tessék őt kikér
dezni és meghatározni, vájjon felvehető-e már az 
első latin osztályba vagy pedig hazavigyem még 
az idénre?

— No azt majd máglátjuk, — mondá barát
ságosan. — Hogy hívnak, fiam.

— Mikszáth Kálmán.
— Hogy? Nem értem. Hangosabban beszélj. 

Mondd ki bátran! Hiszen nem loptad a nevedet!
Mondtam én, hiszen hangosan mondtam, hanem 

olyan igénytelen semmi név volt az, hogy mire a

* E gyönyörű emlékezés átengedéséért hálás köszönetét 
mondunk a Vasárnapi Újság szerkesztőségének.

hatalmas ember füléhez eljutott, szétfolyt valahogy 
a levegőben, úgy, hogy nem jól hallotta vagy ha 
jól hallotta, mindjárt elfelejtette.

Hát kitől tanultál otthon?
—- Tusnay Endrétől.
— Ki az?
Ez volt az első csalódásom. Micsoda ? Hát még 

Tusnay Endréről se tudják, ki ? Pedig milyen fej I 
Ügy tűnt fel nekem az ő bibircsókos nagy kopo
nyája, mint egy óriás tudomány-raktár. És a nevét 
se ismerik. Hát érdemes okos embernek lenni?

— A községünkben tanító, — sietett anyám 
megjegyezni.

Erre aztán közelebb intett magához Fábry tanár 
úr s barátságosan megveregetve vállamat, mely 
szinte behuppant hatalmas tenyere alatt, kinyitott 
egy olvasó könyvet és markomba nyomta, pecsét
gyűrűs ujjával odabökve egy helyre:

. — Olvasd ezeket, innen!
Olvastam, olvastam, de bizony akadozva. Tele 

volt Kátyúkkal, zökkenőkkel, nehezen átlábolliató 
iszalagokkal a zordon betűerdő. Édesanyám aggódva 
kísért figyelmével. A kis betűk gúnyosan táncol
tak káprázó szemeim előtt, mintha mondanák: 
„Gyere csak haza, vár otthon a kis csikó, meg a 
vén Bodri, meg a paraszgyerek-pajtások, gyere te 
csak még egy kicsit a Tusnay keze alá", de Fábry 
tanár úr olyan jóságosán, nyájasan mosolygott le 
rájok, hogy abbahagyták a hobortos táncukat és 
kezdtek simábban beljebb-beljebb ereszteni. Egy
szer csak azt mondta a tanár úr „Elég", aztán 
tollat adott a kezembe, hogy írni is próbáljak va
lamit. Nem a mostani vaspenge volt még az, hanem 
igazi lúdtoll meghasítva. Mert akkor még a lúd 
nagy faktor volt és a tudományos körökhöz szá
mítódott.

Roppant rosszúl állt a kezemben, összevont sze
möldökkel nézte a tanár, bizonytalanul, sőt kajlán 
ment a papíron s nem jól fogdosta le a diktált 
szavakat, itt-ott kimaradt egy betű, vagy egy fölös
leges rossz szaladt ki a toliból. Fábry kedvetlenül 
pödörgette a kis bajuszát.

— Az írásban is igen gyenge, — mondá anyám 
felé fordulva.

— Tehát azt gondolja a tanár úr . . .
Szívem hangosan dobogott, behunytam szemei

met. Most, most fog mindjárt eldülni, haza mehe
tek-e vagy itt fogok maradni?

Fábry egy percig gondolkozott.
— Mit akarnak belőle nevelni ? — veté közbe.
— Alkalmasint gazda lesz idővel az apja mellett.
— Igen helyes, — modá. — akadémiai tag 

úgy sem lehet, azt már látom, hát isten neki, hadd 
maradjon itt az első osztályba.

így rekedtem meg a Fábry keze alatt Rima
szombatban. 0 volt a legfiatalabb professzor, ő 
vezette tehát az első osztályt. Istentől megáldott 
tanító volt, akiben több a türelem, mint a „nebu
lókban" a lustaság. Szenvedéllyel vesződött tanít
ványaival s mint most a modern gazda, még szinte 
jobban szerette mívelni a rossz talajt, mint a ma
gától termőt, mert a rossz tanulókon jobban meg 
látszott az ő arcának verítéke, mint az eminen
seken.
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Fagyos világ volt ez akkor. Minden melegség 
benszorult az ilyen intézetekben. Ezek voltak még 
a végvárak, amelyekben magyar levegőt lehetett 
szívni. Ezek a férfiak, akik akkor itt tanítottak, 
nem afféle tanügyi bácsik voltak (ahogy most 
képzelné az ember), hanem az utolsó generálisok, 
akik titokban hadsereget nevelnek, ügyes poli
tikusok, akik óvatosan, nagy furfanggal belecse
pegtetik a rideg, száraz tananyagba azokat az édes 
érzéseket, melyekből a hazaszeretet lombosodik ki, 
bűvészek voltak, akik úgy tudják mutogatni a 
múltat, hogy benne látszik kidomborodva a jövő, 
próféták voltak, akikben a hit nem szétfoszló áb
ránd, hanem élőfa, mely gyökereit beleereszti a 
fogékony gyermeki szivekbe.

Különben már akkor végnapjait élte a sivár 
jelen. A szép sárga megyeházán még ugyan cseh 
hivatalnokok jártak ki és be, de mire a most köl
töző daruk és kócsagok visszatérnek, már akkorra 
költöző madarak lesznek a sasok is, a kétfejűek 
s a daru és a kócsag tolláit fogják viselni pörge 
kalapokon, a kokárdás kucsmák mellett, sarkan
tyúk fognak pengni a csizmákon, gyöngyös párták, 
pillangós főkötők fognak rezegni a hölgyek ha
jában.

Már akkor ott volt a szebb kor közvetlen a 
függöny mögött. De még a silhouette-je se látszott. 
Az ódon iskolaépület mellett egy kis patak csör
gött. Csörgött, csörgött, csörgött, de ki tudta volna 
azt még akkor, hogy mit cseveg . . .

A valóságban minden befejezettnek látszott és sö
tétnek. Pedig hát valamelyik kis kapuban, amerre 
az iskolába jártam, egy kis ragyogó szemű leányka 
dudorászgatott nótákat — abból lesz a Blaháné. 
Egy öreg úr, aki a csibukját szíttá átellenben, a 
hol laktam, országgyűlési képviselő lesz néhány 
hónap múlva s egy nyalka fiatal főúrban, aki néha 
Krasznahorkáról való átutaztában megszállt a „Három 
rózsánál", ki sejthette volna a legközelebbi idők 
magyar miniszterelnökét ?

A tanári kar csupa méltóságteljes tekintélyből 
állott. Ezek az emberek olyanok tudtak lenni, a 
minőknek a tanítványaikat szerették volna nevelni. 
Egyesült protestáns gimnázium lévén, a felete pro
fesszorok a kálvinistákból teltek ki, a másik fele 
a lutheránusokból. Ez utóbbiak közt különösen 
Terray Károly és a most elhunyt Fábry János áll
tak nagy magaslaton. Kemény fejű magyarok mind 
a ketten, kik az ő erős várukba vonulva, az iskola 
falai közé, semmit se engedtek abból a szellemből

mely immár évek óta lépcsőzet volt a kaza
matákba és börtönökbe. De mégis úgy rémlik ne
kem, mintha kissé óvatosabbak lettek volna a kál
vinistáknál. Ezek, különösen Baksay István, aki 
még ma is él és a vidám szellemű, igen kedvelt 
Szeremley Károly, ahol csak lehetett, a legártat
lanabb tananyag közt is, élesen gúnyolódtak a 
fennálló rendszer felett — pedig akkor a megye
főnöknek hosszú fülei voltak és hosszú kezei. A 
szókimondást és a szabadszájúságot különben a 
tanítványoktól is szivesen vették. Bátor, nyílt, igaz 
embereket akartak belőlünk nevelni. A tapintatlan 
őszinteség hamarább talált náluk mentséget, mint, 
az ügyesen eltakart ravasz szándék. A tanár és a

tanuló közti viszonyban nem volt semmi fesz, semmi 
pedantéria, semmi más távolság, csak az a tisz
telet, mely az okosabbnak és az érdemesebbnek 
kijár.

— Azt mond ki, amit gondolsz! Ne félj tőle 
semmit! — ez volt a tanításuk.

Fábry János szép kort ért. 77-ik évet. S ebből 
több mint hatvanat nemes, zajtalan munkában. 
Losonczon 1830 bán született. Természeti hajlamai 
már gyermekkorában a füvészet felé irányították 
s e tekintetben oly jártasságra tett szert, hogy 
csakis Diószeghivel lehetne összehasonlítani. Finom, 
gyöngéd lélek kell e tudományhoz. A természet 
nem veti le fátyolét a tíliszterek előtt. Azért 
olyan ritka a nagyobb szabású botanikus. Mert 
ehhez a sz kmához nemcsak tudni, de egy kicsit 
érezni is kell. Bár pályáján az összes természeti 
tudományokat a szakmájába vette, mégis csak a 
növények, a füvek voltak az ő kedvencei. Ő látta 
azoknak a lelkét S ők szólni tudtak hozzá.

A szabadságharczban tüzér volt, majd térpa
rancsnoksági segédtiszt. 1850-ben az osgyáni kis 
gimnáziumban tanár lett s mikor ez négy év múlva 
a rimaszombatival egyesült, ő is átment az „erdőn 
túli“ városba, hogy soha többet azt el ne hagyja. 
1897-ig maradt a tanári pályán (negyvenkét esz
tendeig), ez idő alatt majd mindent tanított s több
ször volt igazgató.

Mások lankadnak a munkában, ő acélozódott 
abban. Minél többet dolgozott, annál többet akart. 
Noha ő volt a gimnáziumban, sőt a rimaparti város 
társas életében is a kovász az ú. n. „hasznos 
ember", akire minden olyan munkát rásóznak, a 
mi másoknak nem kell, még mindig nem fáradt el, 
sőt mellékesen még egy felsőbb leánynevelő-inté- 
zetet alapított és vezetett, hogy ami üres ideje 
a fiúktól megmaradt, azt a leányok kiképzésére 
fordítsa.

Sőt mikor még élete alkonyatán nyugalomba 
vonult, ez is csak „csere" volt. Munkakört változ
tatott. A gömörmegyei múzeumot rendezte, gon
dozta, szaporította csupa műkedvelésből, de olyan 
energiával és ambícióval, mintha legalább is a 
British-múzeum volna rábízva.

A munkában nem volt válogatós — csak a szó
rakozásokban. Főleg azokat szerette, ahol a kel
lemessel valami hasznos állt összekötve. Műked
velői előadásokat hozott össze s egyéb irodalmi 
élvezetekbe vitte bele a kisvárosi társadalmat. De 
a legnagyobb öröme volt, ha kimehetett botanizálni 
hajdan tanítványaival, utóbb néha egyedül is, ki a 
mezőkre, a bájos szabadkai erdőbe, melynek flórá
ját szép értekezésben meg is írta.

Az idén hosszú ősz volt, az akác- és cseresz
nyefák kétszer is virágoztak A nyár, az ő utolsó 
nyara, sehogy se akart elmúlni, búcsúzott, búcsú
zott, még visszatért (mintha az ő kedvéért tenné), 
csak a késő november gázolta le végre a növé
nyeket. Mikor pedig aztán december végén az egész 
természet a halottas szemfedő alá került, akkor őt 
magát, a „növények atyját" is lekaszálta a két 
fekete kaszás (igy hívja a magyar nép a két hetes 
számot, a 77 esztendőt).
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A kökörcsinek, kankalinok kibújnak megint új 
tavaszszal a földből, zöldbe öltözik megint a sza
badkai erdő, a káprázatos szinü pillangók, melyek
ben csak ő tudott igazán gyönyörködni, újra már- 
togatni fogják szárnyaikat a napfényben, fülemilék 
újra csattogtatják édes dalaikat a bokrok sűrűjében, 
csak ő nem lesz itt többé sohasem.

S ha van valami szomorú a világon, csak 
ez az.

A tavalyi lepkéket teljesen pótolják a jövő 
éviek, a tavalyi virágok szinét, illatát mindenben 
visszahozzák az érkezők, de a régi, érdekes, hasz
nos emberek helyébe apró, üres stréberek követ
keznek.

Jeruzsálem pusztulása,
— Részletek egy nagyobb költeményből. —

I.
Jézus jóslata.

És szólt a Mester: Elközelg az óra, 
Midőn a bűnök mértéke betelt;
A gőg majd válik reszkető jajszóra 
És félelem tölt el minden kebelt.
Az életnek hullámzó áradatja 
Síkongva fut, ha a halál aratja. 
Közelget már a számadási nap.
El kell pusztulnod Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

Azt mondjátok, a múltakról beszélve, 
Ti nem feszítettétek volna meg 
Azt, aki eljött az Úrnak nevébe’,
Ti nem emeltetek vón rá követ. 
Gyümölcse vagytok ti a régi fának, 
Orökségtek a bűnös, durva vágyak, 
Ellenségtek a nemes, tiszta, nagy.
El kell pusztulnod Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

Tírátok hull az áldozatnak vére,
Az üldözött próféták jajszava.
Az imádság, mit ők küldtek az égbe, 
Áldásért szállt föl értetek oda.
Ti tettétek azt, hogy áldás helyett 
Most büntetés sűjtja a nemzetet.
S a büntetés igazságos, de nagy :
El kell pusztulnod Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

Ti hangos szájú, csalfa népvezérek,
A tetsző külső hazug mesteri!
Csak hívság, gőg s számító önérdek, 
Mely furfanggal a népet megnyeri.
Ti váltanátok meg a nemzetet?
Nem gyűjt erényt az, ki bűnt vetett. 
Örvénybe futtok s az elragad.
El kell pusztulnod Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

A népet feddés nem is érheti.
A nép mindig gyermek volt s az marad. 
Egész hegynyí hazugság szebb neki,
Mint a valóból egy kicsiny darab.
De jaj nekünk, ha a vezér bűnét 
Nyomorral, bajjal sínyli meg a nép.
A nagy ítélet mindent learat.
El kell pusztulnod Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

Én meg akartam mindent menteni,
De nem hallgattak rám, óh jaj nekik. 
Egygyé akartam őket gyűjteni,
De utamat, haj, hányán követik! ?
És mert körömbe el nem jöttetek,
Öh Izrael, elszórnak a szelek!
Közelget már a számadási nap.
El kell pusztulnod Jeruzsálem,
Mert megfeszíted prófétáidat.

II.

Golgotha.

Széledez a népség, közeleg az este.
Nincs kereszten már a názárethí teste. 
Hazahív mindenkit a közelgő ünnep. 
Jeruzsálem népe,
Kíkí hazatérve,
Belépdel küszöbén. Csillagok feltűnnek, 
Gyűl ünnepi mécses, imádkoznak nála. 
Hollófeketén száll az éjjel a tájra.

Ahol abbanmarad, tovább foly az élet.
Mi történt ma itten, nem sejti a lélek. 
Mit veszített ma a Golgothán a nemzet, 
Azt a jövő rejti.
Ma senki se sejti,
Hogy ma egy jövendőt, egy népet temettek; 
Hogy akit ma vittek a kereszthalálra,
Az volt Izraelnek legnagyobb királya.

Jeruzsálem fölött felhők gyülekeznek. 
Feketébb az éjnél a gyülemlő felleg. 
Kupolák ormain szellő lebben. által. 
Talán nem is szellő,
Tán a sötét felhő
Bűs sóhaja szállong nehéz, lassú szárnynyal. 
Sóhaj a királyért, akit ma megöltek,
Bűs sóhaj azokért, akik itt ma öltek.

Idelent a földön kelnek, múlnak népek. 
Az ég magas boltján örök felhők élnek. 
Hosszú árnyat vetve szállanak a tájon 
És ha visszatérve 
Nem lelnek a népre,
Nem tudják valóság volt-e az, vagy álom? 
Csak hintik az áldást le a szomjas földre, 
Akkor is, ha rögét új nép fia törte.
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Ahonnan most jönnek, amerre most keltek, 
Egy nagy urat szolgál valamennyi nemzet; 
Távol napnyugattól, messze napkeletre. 
Oh, Izrael, házad,
Ha ez ellen lázad,
Hulló levél lesz te szélviharba vetve, 
Törékeny kis játék, erős kézbe fogva, 
Gyenge dalos madár, éhes sasok foglya.

III.
Itt jár a Mestet.

Megvádolták és a tömeg 
Halált kiáltott fejére.
A keresztről boszulatlan 
Csurgóit alá ifjú vére.
Eltemették szikla mélyén.
A halott mind csendes ember.
Mégis súgják, mondogatják, 
Megdöbbenve, félelemmel:
Itt jár a Mester.

Hogyha ítt-ott a nevében 
Összejönnek ketten-hárman,
Megsejtik, hogy csendes órán 
Közöttük egy szürke árny van.
Szól hozzájuk szelíd szóval,
Vigasztaló szeretettel 
És amikor tovább lebben,
Akkor sejtik, hogy ki ment el:
Itt járt a Mester.

Mint a folyó, hogyha árad,
Átlépi a keskeny gátot,
Egyre többen tesznek róla 
Igaz szívvel tanúságot.
Vallják, hogy akit megöltek,
Sírja mélyén nem veszett el.
Letépte a halál láncát,
Tovább hódít győzelemmel.
Itt jár a Mester.

Hallják ezt a nép vezérek 
A hatalom puha székén;
Mosolyognak az ábrándos,
Hívő lelkek tévedésén.
Ok ölték meg, jól megölték 
És a halott csendes ember.
A nép csupán nekik hódol,
Számot kérni semmit sem mer.
Nincs már a Mester.

Ámde azok, akik hisznek,
Várják sorát új napoknak;
Amikor majd ami most van,
Mindenestül összeroskad.
Millióknak lelke mélyén 
Az igazság fénye kel fel 
És végig a nagy világon 
Vértelen nagy győzelemmel 
Itt jár a Mester.

HAMVAS JÓZSEF.

Az im á d sá g o s  k ö n y v .

Irta: Gagyhy Dénes.

I.
A napsugár áttörte a jeget s az erdő alatt 

susogva hömpölygőit a patak; a melegebb égtáj 
felől jövő szellő lefújta a faágakról a zúzmarát s 
helyükön a lomb zöldülni kezdett m ár; a szomorú 
csend eltűnt, itt-ott madárdal csendült a légben s 
pásztorfurulya sírdogált panaszkodva. Mosolygó 
szemű, vidám arcú, forró vérű ifjúvá lett az elag
gott tél, jégvirág helyett buja ibolyabokrétát tűzött 
süvege mellé s szerelmesen ölelte karjaiba a vilá
got. Kényeskedve játszott a természettel, vágyva 
csókolta pirosodó orcáját, mely a benne égő tűz- 
től mihamar lángvörössé lett, mint a hajadon szűz 
homloka az első vallomás hallatára. Az embereket 
is csalogatni kezdte. Incselkedve hivta kebelére a 
házak dohos sötétjéből: lelkűkbe új ihletet öntve, 
ajkukra friss harmatot hintve, izmaikat megkemé
nyítve — fiatalokká, örvendezőkké és élnivágyókká 
változtatta őket.

A völgyet ellepték mindenfelé, mint a méhraj, 
mikor a rét virágaira özönlik; a hegyoldalon lár
más gyermeksereg futkároz s egymást űzve, úgy 
ficánkolnak, mint a harmadfű csikó, melyikben 
több az életerő, mint amennyire szüksége van a 
testnek. Az eltespedt idegek megfeszülnek, mint a 
felhangolt hegedű húrja; elég egy gyönge lehelet, 
hogy zsongva-bongva pattogjanak s a lélek alvó 
vágyait villámgyors szárnyakon repítsék szerteszét. 
Alább, az erdőszélen, a parasztsuhancoktól külön
válva, mintha röstelnének velük összevegyülni, vagy 
attól félnének, hogy valaki meglátja és megszid
ják, hogy engedelem nélkül, titkon szöktek el 
hazulról — két fiúcska, tizenkét-tizennégy eszten
dősek és egy kislány, alig több nyolc-kilenc éves
nél. Az egyik fiú izmos, keménykötésű gyerek, a 
másik vézna, sápadt, átlátszó bőrén finoman kék
lenek keresztül az erek. Gőgös nézésű, parancsoló 
szavú; a kicsiny flóbert-puskát is olyan kevélyen 
tartja, mintha fejedelmi vadászaton volna s olyan 
kurtán és ellentmondást nem tűrőleg rendelkezik 
társának, mintha emez vadhajtó jobbágya lenne. 
Ám azért nincs közöttük viszály, mert a másik 
pontosan engedelmeskedik. Látszik, hogy amaz az. 
úr, emez csak a szolga.

Soká barangoltak a bozótok között, össze-visz- 
sza szaladgáltak, bebújtak a sziklaüregekbe, fel
másztak a rügyező fákra, letépték onnan, ha talál
tak, az elszáradt madárfészkeket. Magukkal cipelték 
a kislányt is mindenüvé, aki csevegve, itt-ott 
türelmetlenkedve, velük tartott. Ha meredek oldalra 
jutottak, és nem bírta a járást, ölébe vette az 
inasnak látszó fickó s vigyázva, gyöngéden emelte 
karjain, tán a széltől is óvta, nehogy valami bán- 
tódása legyen. És ez nyugodtan mosolygott az 
izmos, erős ölben; mintha kis ágyán feküdnék, 
olyan biztosan érezte magát — nem is visítozott, 
mint mikor gyalog kellett a csúszós talajon, egy- 
egy bokor ágaiba fogózva, tovább kapaszkodnia, 
vagy amikor bátyja fogta kézen s kedvetlenül 
vonta maga után a keskeny ösvényen.
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Egyre emelkedve a hegyoldalon, egy lapos 
tisztásra értek. A fű kihajtott rajta, virág is volt 
az apró cserjék között s a három gyermek örven
dezve rohanta meg, marokkal tépte a sárga kan
kalint és ibolyát, aztán csokrokba fűzte. A kislány 
kedve volt a legnagyobb, különösen akkor, mikor 
a másik fin is kezébe adta a magáét. Akkora volt 
a bokrétája, hogy két marokra fogta.

- A mamának viszem, az édes mamának — 
mondogatta boldogan —, így nem fog haragudni, 
hogy engedetem nélkül jöttünk el hazulról.

— Meg sem tudja — folytatta a bátyja — 
mert a parkon át, a hálni só ajtón kerülünk. Kü
lönben nem vagyunk hibásak, Mózsi hívott, ő lesz 
az oka, ha bajba kerülünk.

inteni akarta volna, hogy ne beszéljen ilyeneket, 
mert nem szép és neki nagyon fáj.

De emez még, kihívóbban toldotta hozzá :
— Hát nincs igazam? Nem úgy van?
— Nem! — szólt vissza amaz s a szemei most 

már szikrázni kezdettek. — Nem, Miklós gróf, 
engem nem ütött meg senki, még az apám se 
soha.

— S ha én megtenném ?
— Annak nem lenne jó vége.
— Fenyegetni mersz?
— Nem. csak azt mondottam, hogyha hozzám 

ütne, abból nem lenne jó.
— Pedig, ha nem engedelmeskedni, könnyen 

megkaphatod a magadét.

Bostoni földalatti vasút. (A Műveltség könyvtárából,)

,A szolgasorsú suhanc meglepődve nézett gaz
dájára s csodálkozva kérdezte:

— Én?
— Persze, hogy t e !
— Ugyan, Miklós, — szakította félbe a leányka 

— hisz ez nem igaz. Te parancsoltad, hogy jöj
jön velünk — azzal fenyegetted, ha nem teszi 
meg, beárulod apuskánál. Én sem akartam jönni, 
mert féltem, te kényszeritettél rá. Nem sajnálnád 
szegény Mózsit, hogy megverjék ártatlanul?

— Ej, nem törik el a csontja. Nem először 
történik meg vele, nem is utoljára, bizonyosan. A 
béresnép szokva van ehhez, nem is érzi jól magát, 
ha nincs bot az ura kezében, mikor parancsol neki.

A fiú, amint ezt a fitymáló, csúnya beszédet 
hallotta, felegyenesedett a virágok közül s szelí
den, kérlelőleg nézett a kötekedő úrfira, mintha

A kis grófnő könnyezve, félig pityeregve állott 
kettőjük közé s rimánkodva nyúlt a fiú keze után.

— Halgass, édes Mózsi — kérlelte — látod, 
haragszik Miklós. Ugy-e, megteszed érettem, hogy 
hallgatsz, nem feleselsz tovább? Hiszen, te olyan 
jószívű vagy.

De a bátyja nem engedte, hogy tovább beszél
jen, hanem megkapta durván a karjánál s indula
tosan tovább lódította, hogy a leányka sírva terült 
el a gyepen.

Erre a cudarságra a béresgyereket is elhagyta 
a türelme s kipattant szivéből a férfias érzelmek 
legnemesbike, a gyöngébbnek védelme. Vadul ugrott 
a gróf elé, aki ijedtében félénken hátrálni kezdett, 
s harsányon kiáltott r á :

— Miért bántotta Marika kónteszt? Mit vétett, 
hogy így bánik vele?



74 EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

E pillanat lovaggá ütötte az egyszerű pórsu- 
liancot s úgy érezte, hogy élete árán is megvédel- 
mezné azt a kis leányt, nemcsak azzal a védtelen, 
vánnyadt férfival szemben, hanem a világ ellen is. 
Hogyan ? miért ? — ezt nem tudta, csak érezte. ..

A gróf is visszanyerte ezalatt bátorságát s vissza
tért belé a nagyúri gőg.

— Mi közöd hozzá, te paraszt! — rivallt rá 
és kezét felemelte, hogy arcul üsse.

Hanem a másik megragadta a rá sújtani kész 
kart s a birkózáshoz értők ügyes mozdulatával 
egyet csavart rajta, mialatt az úrfi hangosan fel- 
jajdult, és harcképtelenné tette egy szempillantás 
alatt.

— Eressz e l ! — ordította dühösen.
— Eleresztem, de előbb jöjjön és kérjen bocsá

natot a húgától.
— Eressz el, gazfickó! — kapálózott tovább, 

de hiába, meg sem tudott mozdulni.
— Mondtam, hogy elengedem, de csak akkor, 

ha Marika grófnőtől bocsánatot kér.
A leányka, a veszedelmes civakodást, látva, 

szerfölött megrémült s komolyan azt hitte, hogy 
most valamelyik meg fog halni. Kétségbeesve rohant 
hozzájuk, hogy véget vessen a küzdelemnek. Kö
nyörögni kezdett Mózsinak, hogy engedje szabadon 
a bátyját, ő nem kívánja, hogy megkérlelje, anél
kül is megbocsát neki, csak maradjanak békesség
ben. A szegény fiúnak elég volt egy szó, engedel
meskedett tüstént. Azonban vesztére, mert a fiatal 
gróf, haragjában egészen megfeledkezve magáról, 
a fűben heverő puskájához szaladt, felkapta és 
rácélzott a szolgájára. A kis fióbert elsült, sze
rencsére nem talált. Tölteni már nem volt ideje, 
mert emez mellette termett, átnyalábolta s fegy
verestől a földhöz vágta. Ott birkóztak tovább, 
hogy melyik keríthesse kézre a fegyvert. A vége 
az lett a harcnak, hogy Mózsi megkaparintotta a 
gyilkos szerszámot, aztán talpra ugorva, megfogta 
a cső végét, a levegőben meglóbálta és bedobta 
a fák közé.

Miklós gróf is feltápászkodott ezalatt és sántán, 
összekörmölt arccal, meggyötört tagokkal a másik 
irányba indult, ott hagyta testvérhugát, azzal sem 
törődve, hogy mi történik vele. Az erdő széléről 
még egyszer visszafordult s bőszülten fenyegetőzve, 
ellenfelére kiáltott:

Megállj, te gaz paraszt, ezt megkeserülöd!
A leányka odavolt az ijedelemtől, szólani sem 

tudott, moccanni sem mert. Azt hitte, hogy vége 
lesz most a világnak, elsiilyed a föld s mindnyá
jan elpusztulnak. Letérdelt hát — ahogy az édes 
anyja tanította, mikor közel van a vész — behunyta 
a szemeit, kezeit összekulcsolta, imádkozni kezdett 
és várta a borzalmas halált. De ez nem jött, hanem 
helyette Mózsi cirógatta meg gyöngéden s hívta, 
hogy menjenek haza. Nem akart hinni saját fülé
nek, lehetetlennek tartotta, hogy ne az a rettentő 
kaszás vén ember jött volna érette, hogy magával 
vigye a felhőkön túl, az égbe, hová a kislányok
ból lett angyalok szállnak. Kinyitotta szemeit, hogy 
meggyőződjék a valóságról. A béresfiú állt előtte. 
Almélkodva. és kételkedve szólította meg:

— Igazán te vagy, Mózsi?

7—8. sz.

— Én vagyok, ón, Marika grófnő.
— Nem csalsz meg? Én azt hiszem, nem te 

vagy, hanem az a csúnya halál, aki csak a te 
képedet öltötte magára.

— Dehogy csalom meg, kedves kis kontesz, 
dehogy! Nincs az a halál, melyiket közel enged
tem volna magához. Oda csak az én testemen 
keresztül tudott volna eljutni.

— Milyen jó is vagy te! De szeretlek is ám, 
de, kérlek, meg ne mondd Miklósnak, mert meg
ver érette. Láttad, mit tett velem ma is?

— Láttam, bizony illetlenség volt.
— És veled is.
— Na, velem csak akart, de pórul járt, tudom, 

nem próbálja meg többé.
— Nem történt baja, úgy-e?
— Oh, nem. Semmi különösebb baja nem esett, 

csak amikor a puska fölött viaskodtunk, egy kicsit 
megszorongattam a karját.

— De nem fájt, úgy-e?
— Nem hiszem, hogy fájt volna valami nagyon. 

Megérezte, az bizonyos. Legalább eszébe jut más
kor, hogy ember, aki szegény is, cseléd is ; és 
hogy nem volna úr, ha szolga nem volna, gazdag 
sem, ha szegény nem volna.

— Azért, nem haragszol rá, hogy olyan rossz 
volt hozzád ?

— Az én haragom csak addig tart, mint a 
nyári zápor, — hanem ő haragszik s haragudni 
is fog.

— Ne félj, én kiengesztelem.
— Bajos lesz.
— Majd meglátod. De hová lett Miklós?
— Amarra ment, a másik oldal felé. Hazament 

bizonyosan. Menjünk mi is, kontesz.
— De olyan fáradt vagyok s úgy félek . . .
— Én majd viszem, ölbe veszem. Jó lesz?
— Jó, édes Mózsi.
A fiú karjaiba vette a grófkisasszonyt s csak 

akkor tette le, mikor az országúira értek. Innen 
nem volt már messze a kastély, ahol türelmetlenül 
várták, miután Miklós már hazaérkezett. Egészen 
a kastély bejáratához vezette, kinyitotta előtte a 
kaput. Mikor előrebocsátotta s ő nem akart utána 
menni, szemreliányólag kérdezte:

— Miért nem jössz be?
— Nem merek, Marika, talán nem is megyek 

soha, mert attól félek, hogy megvernének. Ezt 
pedig nem tudnám túlélni.

— Ugyan, kicsoda nyúlna hozzád és miért?
— Azért, ami ma Miklós gróffal esett; lehet, 

hogy ő verne meg, mert itt már nemcsak ketten 
lennénk, segítenének neki a lakájok i s ; de lehet, 
hogy maga az öreg gróf úr verne meg, az édes
atyja. Attól félek, hogy majd az apámnak is baja 
lesz emiatt, mert nagy dolog ám, én érzem, ha a 
béresgazda fia földhöz vágja a méltóságos gróf úr 
fiát és még az arcát is megkörmöli.

— Milyen bohó vagy. Na, gyere m ár!
— Nem megyek, kontesz. Bocsásson meg, de 

nem mehetek. Isten áldja meg!
Feleletet sem várva, köszönt és elfutott, Meg 

sem állott, míg a gazdasági udvar túlsó oldalán 
fekvő házba nem ért, ahol apja, a derék Csórja
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Márton lakott, aki kerek húsz esztendő óta szol
gálja becsülettel gróf Zoltay Tivadar urat. Eddig 
még egy rossz szóval sem illette őt méltóságos 
gazdája, mert vagyonának hűséges sáfára és mun
kás, bizalmas cselédje volt mindétig. Sőt egyetlen 
fiával is nagy tisztességet tett, mert odavette a gróf 
úrfi mellé .játszótársnak. De azért soha sem tud
hatja az ember: mit hoz a holnap.

Csórja Mózsi nem minden nyugtalanság nélkül 
nyitotta be a szülői ház ajtaját s állott szembe az 
apjával. Nem félt, mert nem olyan volt a termé
szete, meg az igazát is tudta; hanem valami ösz
tönszerű, gonosz sejtelem kínozta. Ám, azért elmon
dott mindent őszintén, hozzá nem tett, de el sem 
vett belőle. Márton uram elgondolkozott a hallot
tak fölött, aztán megszólalt:

-— Hát csakugyan arcul akart ütni a kicsi 
gróf?

— úgy!.
— Rád is lőtt?
— Rám.
— És te kicsavartad a karját, földhöz vágtad, 

összekörmölted a képét, még a puskáját is el
vetted ?

— igen!
— Jól cselekedtél, fiam ! Akármi történik velünk, 

mert el lehetünk készülve a legrosszabbra, arra 
is, hogy a gróf elbocsát a szolgálatából, — de 
bármi legyen, akkor sem mondhatok egyebet, mint 
hogy én is így tettem volna.

A fiú szive nagyot könnyült az apai nyilatko
zat után.

— Egyik magyarnak, ha gróf is, nem szabad 
a másik magyart kutyájául tekintenie! — dörmö- 
gött a a jusza alatt Csórja Márton. — Baj lesz 
belőle bizonyosan, csak azt nem tudom, mekkora, 
mert a méltóságos úr, amint ón ismerem, meg nem 
bocsátja ezt a vétket soha. Embert annyit kap 
helyettem, amennyi kell — egymás szájából kap
kodják a kenyeret. De jó az Isten, majd csak 
megleszünk a magunk kenyerén is.

A béresgazda vélekedése nem bizonyult alap
talannak. Egy félóra múlva ott volt egyik inas, ki 
a gróf elé hívta. Ura megismételte a történteket, 
de egészen máskép, mint a fiától hallotta; emen
nek hitt, mert ezt a gyereket nem tanították hazug
ságra s nem is kapta azon soha. De mit tehetett 
a bősz nagyúrral szemben, akinek hatalmában volt 
egészen ? Meghallgatta a sorsát, hogy félesztendő 
múlva tovább mehet, még védekezni sem próbált, 
tudta, hogy úgyis hiába volna.

Egyetlen öröme a kis kontesz gyakori látoga
tása volt, aki nagytitkon el-elillant a kastélyból s 
órahosszat üldögélt náluk, vele, vagy a feleségé
vel beszélgetve, a Mózsi gyerekkel eí-eljátszva.

Amikor végleg távozott az udvarból, senki sem 
sajnálta, húsz évi hűségéért nem volt egy kéz
szorítás, sem egy köszönő szó. Csak Marika grófnő 
susogta elmenőben feléje:

— Ne haragudjanak ránk, Márton bácsi! Ne 
felejtsenek el engemet, én sem felejtem el soha ...

(Folytatjuk.)

E rd ő  a ljá n .

Barnán elomló 
Lágy neszű haraszt 
A hervadó,sról 
Sóhajt lá g y  panaszt.
De m ár közötte 
A párás földbül 
Feltörve itt-ott 
Új fűszá l zöldül.

Míg váltogatja  
H ajnal az éjét,
Nő, nö, m eg egyre 
Újabb s zá l éled;
Szakadozott lesz 
A barna lepel,
S  egyszer egészen 
Zöld színbe vesz el.

A természetben  
A m it lá t szemünk,
Hasonlót sokszor 
Bent is érezünk.
Színes reményünk 
Fakóra, válik ,
H araszttá  hervad  
Utolsó szálig.

Még sira tgatjuk  
A veszteséget,
Már fakadoznak  
Újabb rem ények .
«S míg a ma, holnap 
Egym ást cseréli,
Új között elvész 
S  nem fá j a régi.

Szalay Mihály.

A NAGY VILÁGBÓL.
Esmarcli tanár halála. Kiéiben meghalt nyolc

vanöt éves korában Esmarch Frigyes tanár, a kiéli 
egyetem professzora. Mindenképen érdemes és neve
zetes ember volt. Mint seborvos az elsők közül 
való s egy találmánya : a végtagok ereinek ope
ráció közben való elkötése korszakalkotó az orvosi 
tudományban. Azelőtt sok beteg vérzett el az 
operáció-asztalon, midőn kezének vagy lábának 
amputálásával az életét akarták megmenteni. Es
march óta az operációkat elvégzik úgyszólván 
anélkül, hogy a beteg csak egy csepp vérét is el
veszítené. De megérdemlett hírnév jutott osztály
részül Esmarchnak mint embernek is. Nagy oda
adással vetette magát különösen a harctéri sebé
szetre s Németországnak nem volt háborúja a 
múlt században — az 1870-ikit kivéve, midőn Es
march éppen nagy betegségéből gyógyúlt fel, — 
melyben orvosi közreműködésével és irányításával 
a háború sok áldozatát mentette meg hazájának.
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Nemes lelkiileténél fogva nem egy társadalmi moz
galomnak volt megindítója a veszendőbe menő emberé
let megmentése érdekében. A szamaritánus egyesüle
tek megalkotása az ő nevéhez fűződik. 0 volt meg
alapítója a szamaritánus iskoláknak is, s írt szá
mukra tankönyvet, melyet lefordítottak a világ 
huszonhárom nyelvére. Utóbb az első orvosi segély
ről írt könyvet s e müvével, melyet magyarra is 
lefordítottak, eszmei megalapítója volt az önkéntes 
mentőegyesületeknek. És híres volt Esmarcli még 
egy dologról, arról, hogy polgári származású egy
szerű orvos létére királyi hercegnőt kapott felesé
gül. Ismeretes dolog, hogy sógorságban állt a né
met császári családdal: felesége Henrietté schles- 
wig-holsteini hercegnő nagynénje a német csá
szárnénak. Első felesége polgári leány volt, de ez 
rövid, boldog házasságuk után meghalt. Ezután, 
1871-ben történt, hogy Esmarcli tanárt Henrietté 
hercegnő betegágyához hívták. Az orvosok már 
lemondottak a beteg életéről. Esmarcli nagy fel
adat előtt állott. Hetekig küzdött a halállal a her
cegnő betegágyánál s végre győzött tudománya. 
A hercegnő nemcsak hálás érzelmeivel, hanem 
szerelmével is megajándékozta életének megmen- 
•tőjét. És az öreg Vilmos császár megengedte, hogy 
unokahuga felesége legyen a kiéli professzornak. 
1872. február 28 ikán Prinkenauban volt az esküvő. 
És a hercegnő boldogan mondott le az udvari 
élet fényéről. Többre becsülte azt, hogy Esmarch 
ő excellenciájának felesége lehetett, mint azt, hogy 
királyi hercegnő. És az egyszerű tudós halálán 
fejedelmi családok gyászolnak őszinte részvéttel. 
Henrik porosz herceg volt a legelső, a ki rész
vétét fejezte ki. Részvéttáviratök érkeztek a német 
császári pártól. Károly Tivadar bajor hercegtől, 
Henrik herceg feleségétől és Ernő GKinter herceg
től. A német császári pár ezt a táviratot küldötte 
Esmarch özvegyének:

Fogadd legbensőbb részvétünket. Isten vi
gasztaljon meg nagy fájdalmadban. Mindig 
nagyra becsültük a titkos tanácsos urat.

Vilmos és Viktória.
Esmarch évtizedeken át volt a sebészet tanára 

a kiéli egyetemen s igazgatója a kiéli közkórház
nak. Január 11-ikén az egész világ orvosainak tisz- 
teletnyilvánitása közben érte meg nyolcvanötödik 
születésnapját. Február vége felé betegedett meg 
influenzában, mely három nappal utóbb tüdőgyú- 
ladássá fajúit. Egyszer úgy látszott, mintha jobban 
lett volna, újságot olvasott és jókedvűen beszélge
tett, családjával, étvágya is elég jó volt. Ue a 
délután folyamán a láz negyven fokra emelkedett, 
a beteg estefelé elvesztette eszméletét s vasárnap 
reggel három órára meghalt.

JÓ KÖNYVEK.
A „Műveltség könyvtára

Általánosan elterjedt vélemény, hogy mi ma
gyarok a művelődésben a nyugat-európai nemzetek 
mögött elmaradtunk. Megvan az oka: Évszázado

kon át a mi hazánk volt a nyugati keresztyén mű
veltség bástyája Ázsiának előretörő pusztító népei 
ellen. Mi fogtuk fel a kún-, besenyő-, bolgárhadak 
csapását ; bennünket ért a mongol-tatárság árvizé
nek egész veszedelme, másfél századon át szenved
tük a török igát s a hogy a történelemből tudjuk, a 
német, spanyol, olasz, vallon sem volt jobb, akikkel a 
Habsburgok ajándékoztak meg bennünket. Ily viszo
nyok mellett nem csoda, hogy lépést nem tarthattunk 
a nyugati nemzetekkel. A XIX. században azonban 
nemzetünk tízszeres erővel látott hozzá, hogy a 
mulasztottakat pótolja. Lázas munka indúlt meg 
az egész országban. És ma, három emberöltő sírba 
térte után nyugodtan állhatunk a nyugati nemzetek 
elfogulatlan ítélete elé. Munkánk nem volt hiába
való. Sokat kell még pótolnunk, — de szemmel 
látható, hogy minden téren egészséges fejlődés in
dúlt meg; gazdasági-ipari életünk szép eredmé
nyeket ígér; az utóbbi időben nagy haladás tapasz
talható az emberszeretet munkamezején és kétség
telen eredményeket mutathatunk fel a tudományos 
ismeretek térjesztése terén. Akadnak oly embereink 
is, akiket a művelt külföld, mint a tudomány to- 
vábbfejtőit ismer és tisztel, — de sokszorta áldá
sosabb az a munka, amit kiadótársulataink a Ma
gyar Tudományos Akadémia vezérlete alatt a tudo
mányos ismereteknek minél szélesebb körben való 
elterjesztésére visznek véghez. Mert a cél az, hogy 
a műveltség a nemzet összes rétegeinek kincsévé 
váljék. És nem szabad felednünk a reformáció 
nagy elvét, hogy minden Istenteremtette embernek 
joga van a műveltség áldásaihoz, mert a lélek 
művelésével együtt jár az érzelmek nemesbűlése 
s az egész életfelfogás emelkedettsége.

Az Athenaeum R.-Társaság ezt a nagy célt 
szolgálja legújabb vállalatával, a „Műveltség Könyv
tárával^ amelyet két sorozatra és 12 kötetre 
tervez. Hazánk s a külföld elsőrendű szakerőit 
nyerte meg szerkesztőkűl a kiadó társaság. Minden 
ismeretcsoportnak külön kötet, külön szerkesztő 
jut, úgy hogy az olvasóközönség nem csupán nagy 
ismeretanyaghoz jut, nemcsak a tudományos kutatás 
legújabb eredményeit ismeri meg, hanem az anyagot 
rendszeres feldolgozásban is kapja. Az elme egy
séges, kerek, befejezett képet kap, — nem úgy 
mint a Lexikonokból, amelyek a tudományt és 
ismeretet minden különös terv nélkül betűsorban, 
egyenetlenül adják. Hozzájárul a világos feldolgo
záshoz a gyönyörű sok, szebbnél szebb műmellék
let és kép, amely mind a szöveget magyarázza, 
így például az első kötetben, mely „A technika 
vívmánya" cim alatt jelent meg, 60 műmellékletet 
és 500 szövegképet talál az olvasó, ilyen arányban 
vannak felszerelve, fölékesítve a többi kötetek is, 
amelyek az embert, az élők világát, az ásványok 
országát, a földet és a világegyetemet tárgyalják 
összes jelenségeikkel. A második sorozat az em
beri művelődés alkotásait, az irodalmakat, társa
dalmi alakulásokat mutatja be alapos feldolgozás
ban, de a nagyközönség által is élvezhető, vonzó 
nyelven.

Az első kötetet, A „technika vívmányait^, 
amiből összesen 5 képet mutatunk be, (a múlt 
számban kettőt, a maiban hármat), Hollós József és
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Pfeifer Ignác szerkesztette. A kötet gazdag tar
talmáról tájékoztatót adnak a fejezetek címei : 
Energia, bányászat, kohászat, a fémek megmunká
lása, motorok és emelőgépek, a közlekedés esz
közei, posta, a fény a tudomány szolgálatában, a 
sokszorosító ipar, a technika a hadviselés szolgála
tában, faipar, fonó- és szövőipar, papírgyártás, a 
kémia vívmányai, gazdasági gépek, gazdasági tér 
mékek ipari feldolgozása, elektromosság, telegrália 
és telefonia. Egy cikknek szűk keretébe azonban 
nem lehet összeszorítani ekkora tartalmat.

Egy kötetnek ára erős, szép kötésben 24 ko
rona. Tanúságot tehetünk róla, hogy a mi viszo
nyaink mellett ez nagyon olcsó ár, mert a német 
munkák sem igen olcsóbbak, pedig ott legalább is 
60 millió főnyi olvasóközönség van a mi — 8—10 
milliónkkal szemben.

nyok vajúdásának korszaka; a jövendő képe még sűrű 
homályban van s minden embernek kötelessége a 
nézetek tisztázását előmozdítani. Erre a köteles
ségre gondolt Zsilinszky, amidőn a vallásfelekeze
tek jogegyenlőségéről alkotott 1848. évi XX. törvény
cikk keletkezésének történetét megírta a papiroson 
maradt törvény hatvanadik évi jubileuma alkalmából.

A munka célja az, hogy a ma szereplő nemze
déket e törvény lényegével és eredetével megismer
tesse s így a vitának tiszta anyagot bocsásson 
rendelkezésére. A tanulmány először a Budapesti 
Szemlé-ben jelent meg. Ez a különkiadás a kérdés 
körül szerepelt következő kiválóságaink akkori 
arcképével is el van látva: Kölcsey Ferenc, Beöthy 
Ödön, Wesselényi Miklós báró, Deák Ferenc, Szé
chenyi István gróf, Palóczy László, Szemere Berta
lan, Petőfi Sándor, Eötvös József báró, Kossuth

Mííút a Vaskapunál. (Műveltség könyvtárából.)

Elsősorban szükségük van e műre az iskolai 
könyvtáraknak, hogy a tanítók továbbképzését 
tegye lehetővé, mert a tanítók által a könyv tar
talma lassanként az egész községnek tulajdonává 
lesz. Azután szerezze meg az, akinek módja van 
hozzá, de a jó mód eddig csak bőséges ételben- 
italban, drága ruházatban mutatkozott nála és 
könyvekre nem tellett. Kordély dologra hányszor 
adunk ki könnyelműen pénzt, s amivel lelkünket 
táplálnánk arra nem igen jut.

A „Műveltség könyvtára“ részletfizetésre is 
megrendelhető a Luther-Társaság könykereskedé- 
sében, Budapesten, Szentkirályi-utca 51/a.

(a. 0.)

Az 1848-ikí vallásügyi törvénycikk története.
Irta dr. Zsilinszky Mihály.

Képes kiadás. Ára'2 kor. (A jövedelem egyházi köz
célra fordittatik.) Zsilinszky Mihály, Luther-Társa- 
ságunk érdemes elnöke, nagyértékű történelmi tanul
mányt tett közzé a fenti címen. Korunk az eszmék és irá-

Lajos, Batthyány Lajos gróf, Pázmándy Dénes, 
Yay Miklós báró, Tihanyi Ferenc, Teleki Domon
kos gróf, Zay Károly gróf, Radvánszky Antal báró, 
Prónay Albert báró, Szoboszlai Pap István, Haubner 
Máté, Pákb Mihály, Székács József, Polgár Mihály. 
A tanulmány a megelőző küzdelmek előrebocsájtása 
után a vallásfelekezetek egyenjogúságának törté
neti adatait az 1848-iki események keretében s 
azokkal egybefüggőleg ismerteti meg és dolgozza 
föl, különös figyelemmel a protestánsok egyházi és 
hazafias mozgalmaira. Természetesen az 1848. évi 
országgyűlés tárgyalásaira van fektetve a munka 
súlypontja. Az akkori tárgyalásokból kimutatja a 
szerző, hogy Kossuth és pártja az egyenlőség és 
viszonosság elvét egészen másképpen fogta föl, 
mint a főpapság. Deák Ferenc és a kormány állás
pontja Kossuthéval azonban megegyezett. Scitovszky 
akkori pécsi püspök a klérus élén e javaslatnak 
csak 2. és 3. pontját ellenezte, mivel nyugtalan
ságot várt tőlük és nem békét. Zsilinszky az egész 
vitát rendszeresen megismerteti s a munka e részé
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ben igen érdekesen domborul ki amaz idők föl
fogása a vallások jogegyenlőségéről. Az 1848. évi 
XX. törvénycikk országgyűlésileg elfogadott szöve
gét V. Ferdinánd király a főpapok óvástétele elle
nére szentesítette s Eötvös báró annak végrehajtá
sához, az illető felekezetek meghallgatása mellett, 
már hozzá is akart látni. Az erre szolgáló törvény- 
javaslatot is előkészítette, de a hadiesemények 
azután mindent elborítottak. A tanulmányban igen 
beható módon van bemutatva a római katholikus 
főpapság és a protestánsok ellentétes álláspontja 
a törvény végrehajtásának kérdései körül. Az e 
részben föltárt anyag egyáltalán a tanulmány leg
érdekesebb része. Ily teljességben még egyáltalán 
nem volt kidolgozva az 1848. év derekának élénk 
vallásfelekezeti mozgalma, mely újabb belső küz
delem kezdetét jelentette. Ezt azonban félbeszakí
totta a haza veszedelme és a harcoló feleknek a 
haza védelmére való egyforma fegyverkezése. 
Zsilinszky müve nemcsak mint a vallásegyenlőségi 
törvény keletkezésének monográfiája bír érdekes
séggel, hanem mint az 1848. évi események egyik 
nevezetes történetírási hézagának kitöltése is. A ko
rábbi történetíró Zsilinszky Mihály tért vissza benne 
a nyugalom napjaiban a maga világos tárgyalási 
modorával és lelkiismeretességével. A becses mű 
a Luther-Társaság ev. könyvkereskedése bizomá- 
nyába van adva.

Csak örülnünk lehet azon, hogy Zsilinszky 
Mihály a politikai szolgálat abbanhagyása után 
visszatért régi szerelméhez, a történetíráshoz. Annál 
inkább, mert első munkájával nem csupán történel
münknek egy homályos kérdését tisztázta, hanem 
kiizködő egyházának is segélyére volt az 1848. évi 
XX. t.-c. megvalósítása felé való törekvésében. 
E munkában megtaláljuk a régi Zsilinszkynek 
valamennyi történetírói tulajdonságát, a teljességet, 
világosságot, egyszerű, cikornyátlan nyelvezetet. 
Melegen ajánljuk a kiállítás dolgában is szép 
(a Franklin-Társulat sajtója alól került ki) füzetet 
olvasóinknak. Megszerezhető lapunk szerkesztőségé
ben is, valamint a Luther-Társaság könyvkeres
kedésében.

Képes Magyar Biblia.
Kinek ne dobbana meg a szive arra a hírre, 

hogy az Elet könyvét ezentúl képekkel díszítve 
olvashatja. Húsvéti számunkra tartogattuk azt az 
örömhírt, hogy a jövő reformáció-ünnepre vagy 
legkésőbb karácsonyra a magyar protestáns közön
ségnek is meg lesz az a kincse, amit például 
német hitsorsosaink régen bírnak, középűlésre hasz
nálnak, — meglesz a Képes Bibliánk. E sikerért Tótli- 
falussy József marosvásárhelyi ref. lelkésztársun
kat s a Vasárnap érdemes szerkesztőjét illeti mind
nyájunk elismerése. Az ő hathatós buzgalmának 
köszönhetjük, hogy a német kiadótársaság haj
landónak nyilatkozott a magyar kiadás közrebocsá
tására is.

Kétségtelen dolog, hogy a Biblia értéke nem 
papirosától, díszes kötésétől, szép képeitől függ, 
hanem azon isteni igazságoktól, amelyeket tisztán 
magában foglal. Az élet kenyerét, idvesség italát

nyújtja nékiink s az mindig élet és idvesség marad, 
akármilyen külsőben jelenik is meg. De a Biblia 
megértéséhez mégis csak szükséges a kép; meny
nyivel közelebb jutunk az isteni igazságok meg
értéséhez például, ha a szöveg mellett ott látjuk 
a színteret, amelyen a nagy jelenet lefolyt! Mily 
fölemelő hatású reánk, ha a Golgothát vagy álta
lában a nagyhét fenséges jeleneteit valamely 
Isten ihlette művészlélek alkotásában is szemlél
hetjük ! Mily hasznunkra lesz az egykori zsidó
országnak és területének térképe, az ókori háznak, 
kenyérkereső szerszámoknak, életmódnak hű raj
zokban való szemlélése! Hiszen vannak a Bibliá
nak szakaszai, amiket nem is érthetünk meg, ha 
a régi zsidók életmódjába bele nem képzeljük 
magunkat.

E pár megjegyzésből is sejtheti a jámbor 
olvasó, hogy itt nagy jelentőségű vállalatról van 
szó, amelynek célja, hogy a Bibliát közelebb vigye 
a szívekhez, vagyis, hogy az Elet könyve igazán 
olyan alkatrésze legyen életünknek, ami nélkül el 
nem lehetünk. A Képes Biblia magában foglalja a 
teljes Szentírást, vagyis az ó- és új-testámentomot, 
még pedig a javított Károli Gáspár-féle fordítás 
szerint. Bevezetésül Kenessey Béla erdélyi ref. 
püspök, aki mint theol. tanár két évtizednél tovább 
behatóan foglalkozott a Biblia nyomozásával és 
magyarázatával, velős bibliaismertetést fog írni, 
ami csak emeli a díszmű értékét. Lesz benne leg
alább is ezer (1000) kép, még pedig a kiadó külö
nös tekintettel lesz a magyar festők alkotásaira. 
Kötése olyan lesz, amilyet a Bibliához kívánni lehet; 
tartós, erős, szép és ízléses. Papirosa, betűje olyan, 
hogy minél jobban kívántassa a szent könyv olva
sását.

A Képes Bibliából a német kiadás 70,000 (het
venezer) példányban forog közkézen. Vájjon a 
magyarság el tudja- e helyezni tizedrészét ? Ha arra 
gondolunk, mi mindent köszönünk mi a Bibliának, 
egyenként és nemzetül, hány nehéz válságban 
vigasztalt meg, mennyi csüggedósből emelt föl; 
ha arra gondolunk, hányszor lesz még lelki vezér
letére szükségünk, akkor a magyar kiadás pél
dányszámának nem szabad azon alúl maradnia. 
A nemzeti becsületnek kérdése ez ; a Biblia, a 
keresztyénség tette a magyart nemzetté, tartotta 
fenn annyi század vérzivatarja közt, a hála (ha 
még ugyan ki nem veszett a magja ennek a drága 
növénynek) követeli tőlünk, hogy a Biblia diadal- 
útjának ez a része minél fényesebb, minél áldá
sosabb, minél véglegesebb és döntőbb legyen.

A Képes Magyar biblia bolti ára 30 korona 
lesz. Előre jelenkezők 26 koronáért kapják. Jelent
kezni lehet már most lapunk szerkesztőjénél, az 
Evaug. Theol. Otthon felügyelőjénél (Kovács Sán
dor theol. akad. tanár, Pozsony, Konvent-utca 13.) 
A pénz beküldését csak a Biblia megjelenésekor 
kérjük.

Evang. egyházunk régi emlékei.
Ezen cím alatt új vállalat indúl meg Masznyík 

Endre szerkesztésében és a Luther-Társaság kiadásá
ban. Voltakép nem külön vállalat, csak külön kiadvány
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csoport; be van illesztve a tagok rendes illetmé
nyei közé, úgy hogy a tagoknak nem kell külön 
fizetni érte. A nagyközönség a kiadványcsoport
nak magukban is önálló füzeteit külön is megsze
rezheti a kitett bolti áron. A kiadványsorozat füze
teit az után kiki egybeköttetheti, mint p. o. az 
Egyházunk Nagyjait. Kötelességünk fölemlíteni, 
hogy Luther-Társaságunkat e nemes és áldott mun
kájában a négy egyházkerület is támogatja.

Azt hisszük, e vállalat méltán reászolgál egész 
közönségünk támogatására. Részünkről is melegen 
üdvözöljük. Magyar egyházunk történelmének leg
nagyobb korszaka a reformáció, amelynek előre
haladását, hódítását érdekesnél érdekesebb iro
dalmi Emlékek jelölik. Ez emlékek a reformáció 
történelmének igazi forrásai. A Magyar Tudomá
nyos Akadémiának köszönhetjük Dévai kátéjának 
közrebocsátását (2 kor. áron megszerezhető), a 
Magy. írod. Társaságnak a Hercegszőllősi kánono
kat, az erdélyi szász egyháznak Honterus váloga
tott munkáit, de ez még mind kevés ahhoz, hogy 
a reformáció korának ismerete közkincscsé legyen. 
Most Luther-Társaságunk külön sorozatot indít a 
reformáció irodalmi emlékeinek, forrásainak meg
ismertetésére. A sorozat első könyve az Egyesség 
könyvét foglalja magában, mely 1598-ban Német- 
Keresztúrott, Sopron megyében jelent meg (akkor 
Nádasdy Ferencnek, a híres lutheránus pátrónus- 
nak birtoka) s amelynek egyetlen ismert példánya 
a kassai róm. kath. püspöki könyvtárban van. Hálá
val tartozunk dr. Fischer Colbrie Ágost kassai 
róm. kath. püspök úrnak, aki könyvtárának ez 
értékes díszét új kiadás végett nemcsak rendel- 
kezésünkre bocsátotta, hanem még szerencsét is 
kívánt a vállalathoz.

A könyv nemsokára kikerül sajtó alól.

Luther müveinek IV. kötete,
Luther műveinek IV. kötete, amelyet a Luther- 

Társaság megbízásából Dr. Masznyik Endre ren
dezett sajtó alá, már megjelent és nemsokára 
szétküldetik a megrendelőknek. A jelen kötetet 
különösen értékessé teszik a szép egykorú illusz
trációk. A példányok jelenleg a könyvkötőnél vannak. 
Mihelyt az elkészül velők, azonnal kezdődik a 
szétküldés.

A vállalat megrendelőit kérjük, hogy május 
15-ig küldjék meg a fűzött példányért járó 6 kor. 
vagy kötött példányért 8 kor. 50 fillért s akkor 
portómentesen kapják meg a könyvet; ellenkező 
esetben utánvétellel, amikor ( is a postaköltség a 
megrendelő terhe. Áz egyes kötetek bolti ára fűzve 
8 kor., kötve 10 kor. 50 fillér. A kedvezményes 
ár csupán az egész vállalat megrendelőinek jár.

Képes Folyóirat.
A Képes Folyóiratnak (a Vasárnapi Újság füze

tekben) negyvenharmadik kötete fejeződött be az 
idei 12. számmal. Ez a vállalat egykor a műveltség 
terjesztésére és néplapnak indúlt meg, de azóta a 
kiadó áldozatkészségéből a legelső magyar képes 
lappá fejlődött, mely a szegénysorsú ember csa

ládi asztalán ép oly szívesen látott vendég, mint 
az előkelő szalonokban. Mindenütt magtalálják 
benne az élvezetes lelki táplálékot; a hasznos 
tudnivalóknak, a nemes gyönyörködtetésnek való
ságos tárháza a Képes Folyóirat. Olyan barát, aki 
senkinek, ha hozzáfordul, rosszat nem tanácsol; 
olyan kert, amelyben mindig találni árnyékot; 
olyan fa, mely folyton kínálja ízletes gyümölcsét. 
Van két nagyon jellemző erős oldala a Vasárnapi 
Újságnak. Az egyik a nem hivalkodó, inkább lárma
kerülő, de komoly, erős nemzeti érzés, amely 
mintha a Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, Arany, 
Petőfi, Vörösmarty, Tompa nagy korának tiszta 
leszürődése volna, s amelyet szerkesztői. Pakli 
Albert, Nagy Miklós, Hoitsy Pál lankadatlan szívós
sággal és kiváló szerencsével gyökereztettek meg. 
A nemzeti feléledés korának igazi hamisítatlan 
demokrata szellemét tükrözi minden egyes füzete; 
nem pártoknak szolgál, hanem a nemzeti eszménynek. 
Irodalmi irányát is a fentemlített nagyok költészete 
szabja meg. Második jellemző vonása, hogy nem 
szaladgál mohón ideig-óráig felkapott új irányok 
után, csak azért, mert újak. A régit nem veti el 
pusztán azért mert régi, az újon nem kap azért, 
mert új, hanem mind a kettőt belső értéke szerint 
ítéli meg. A divat fölemel és ledob egy-egy pillanat 
alatt, de a valódi érték nem függ a divat hullám
zásától. Sok ismerősünk van, aki egy-egy évre 
elpártolt a Képes Folyóirattól, valami új, szokat
lanabb táplálék után vágyva, de sietett vissza 
megint hozzá, mint a szalmaözvegyek a kocsmák 
főztjétől a jó tiszta házi kosztra s az ital forrás
vízre.

A Vasárnapi Újság s Képes Folyóirat mai 
napig nemzeti irodalmunk kiválóságainak találkozó 
helye. Főmunkatársa: Mikszáth Kálmán, aki min
den egyes számba ír hol rajzot, hol elbeszélést, 
hol valami mást, — de hisz akármit ír, abban 
mindenütt ragyognak csodás tehetsége arany
szemei. E kötetben fejeződött be nagy elbeszélése: 
a Noszty-fiú esete Tóth Marival, amely egy léha 
s önző strébernek kudarcával végződik. Itt látjuk 
Pékár Gyula, Bársony István, Gyarmathy Zsigáné, 
Bársony István, Szemere György nevét s a fiata
labb nemzedék legtehetségesebbjeit; Ábrányi Emil, 
Dalmady Győző, Endrődi Sándor, Jakab Ödön, 
Lampérth Géza, Lévay József, Szabolcska Mihály, 
Torkos László, Vargha Gyula költeményeit. Az iro
dalmi, társadalmi cikkeket, különféle közleményeket 
mind elismert erők írják s bírálatait a művelt iro
dalmi ízlés és komoly, felelősségérző igazságszeretet 
diktálja. Képei részint a közélet szereplő alak
jainak, részint műtárgyaknak művészi képmásai, 
táj- és úti-, épületképek, népviseletek, gazdasági 
képek, ünnepélyekről készített felvételek.

A Vasárnapi Újság hetenként jelenik meg, 
a Képes Folyóirat minden félhónapban. Ára egész 
évre (24 füzet) 14 kor. 40 fillér, félévre (12 füzet) 
7 kor. 20 fillér, negyedévre (6 füzet) 3 kor. 60 fillér. 
Megrendelhető a kiadó Franklin-Társulatnál (Buda
pest, IV., Egyetem-utca 4.) és minden könyv- 
kereskedésben.
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VEGYES.
Horváth Sándor lemondása. A pesti magyar 

egyház deáktéri lelkésze, hajlott korára hivatkozva, 
leköszönt állásáról. Horváth Sándor 22 évig szol
gált a pesti egyházban, mint Székács Józsefnek 
és Övön Vilmosnak utóda s a gyülekezetnek har
madik lelkésze. Nehéz viszonyok közt, mert körül
belül az utolsó két esztendőt leszámítva, egyetlen 
lelki szolgája volt 22,000 léleknek, vagyis egy 
embertől kívánták meg a viszonyok azt a munkát, 
aníihéz legalább is 4 ember szükséges. Munkáját 
a búcsúzó lelkipásztor mindig lankadatlan köte- 
lességtudással és szeretettel végezte, míg csak 
egészsége győzte. Horváth Sándor Nemesládony- 
ban, Sopron megyében született; a gimnáziumot 
Sopronban végezte, a theologiát pedig Pesten, a 
közös theol. intézeten, ahol Székácsnak, Török 
Pálnak, Ballag! Mórnak, Fiiénak, Haberernek volt 
tanítványa. Ifjú korában irodalommal is foglal
kozott s a Házi Kincstárban többek közt egy 
szép műfordítása jelent meg Moore Tamás angol 
költőből: (Te vagy Isten élet s világ . . .  .) 
Együtt tanult Győry Vilmossal, Zelenka Pállal, 
Thaly Kálmánnal, Zsilinszky Mihálylyal. Külföldön 
Halleben járt. Első lelkészi állomása a somogymegyei 
Vése volt. ahonnan Zalába, Kővágó-Őrsre válasz
tották. Szónoki híre Iramai' emelte a közpályán. 
Esperessé, utóbb egyházkerületi főjegyzővé válasz
tották. Ez állásban érte el a budapestiek bizalma 
Győry Vilmos halála után. Midőn a megfáradt szol
gától búcsúzunk, meghajtva elismeréssel zászlónkat 
hűséges szolgálata előtt, nyugalma esztendeire útra- 
valóúl Istennek gazdag áldását, s a hű munkás 
igaz jutalmát, a jó öntudatot kívánjuk.

A „Tabitha" Jótékony nőegyesület 1908. évi 
március hó 28-án este 7 órakor az evaug. leány
iskola dísztermében (Sütő-utca 5.) műkedvelői 
színielőadást rendezett, mely minden tekintetben 
fényesen sikerült.

Két vígjáték került színre: I. A lecke. Víg
játék 2 felvonásban. Irta Smitll. Személyek: 
Antös Károly agglegény Sztrókay Szilárd, Cson
tos László Kertész Dóri, Ilka a felesége Schóber 
Béláné, Lovassy János Kirchknopf Gyula, Irma a 
felesége Walther Rezsőné, Erdős György Klein 
Sándor di\, Jolán a felesége Walkó Amélie, Pista 
inas Walkó Ottó, Zsuzsi szobaleány Stráner 
Cainillóné. Történik Erdősék falusi lakában. II. Papa 
megengedte. Vígjáték 1 felvonásban. írták : Moser 
és L’arronge. Személyek: Dr Lebényi Fabricius 
Endre. Dorottya a felesége Tóth Miklósné, Lebé
nyi Károly Kirchknopf Gyula, Budike mészáros Ker
tész Dóri, Erzsi leánya Hahn Paula, Felleghoni Aurora 
Fuchs Paula, Böriska szobaleány Walkó Amélie. 
Játszik Lebényi lakásán.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek Nagy- 
Enyeden felállítandó szobor alapja javára, or
szágos gyűjtés útján 1908. február hó 1-ig 50,742 
kor. 49 lillér gyűit össze.

Az Éváiig, ifjúsági Egyesület az elmúlt napok
ban tartotta alakuló közgyűlését előkelő közönség- 
jelenlétében. A díszes közönség soraiban ott láttuk 
Scholtz Gusztáv ev. püspököt, Zsilinszky Mihály

ny. államtitkárt, v. b. t. t ,  Kaczián János ev. 
esperest, Kayser Szilárd dr. szabadalmi bírót, 
Kássits Péter ny. min. tanácsost, Pósserth Gyula 
ügyvéd, egyházi főjegyzőt, Seltenreich Kornél 
titkárt,

A megalakulást kitünően sikerült hangverseny 
előzte meg. A műsor első száma Arditii Ophelia 
keringője és Hubai Crerúonai hegedűse volt, me
lyeket Pósserth Emma énekelt jól iskolázott hang
gal, óriási tetszés mellett. Az egyesület céljait 
ismertették Mojsisovics Gabriella és Nikodemus 
János tanárjelöltek kedves előadás keretében. 
Ezek után Szendy Attila zajos tapsvihar között 
játszotta: el hegedűn Herz és Beriot : Variations 
concertantes müvét finom technikai készültséggel. 
Kassits Eszti óriási figyelem és tetszés mellett 
adta elő zongorán Skambati Toccata (As-dur) című 
nehéz művét. A programm utolsó száma Pósserth 
Lídia éneke volt, ki nagy könnyedséggel és a kö
zönség lelkesedése mellett elragadtatóan adta elő 
Verdi Aida és Tschajkovszky Pique Dame darab
jait. Ezek után Kayser Szilárd dr. az egyház ré
széről üdvözölte az ujonan megalakult egyesületet 
és különösen annak megteremtőjét, Majba Vilmos 
hitoktatási igazgatót, akit a közönség sokáig meleg 
szeretettel üdvözölt. A testvóregyesiiletek üdvöz
lése után, amelyek között az egyetemi Mária- 
kongregáció képviselője, Teltscher Imre tanárjelölt 
fejezte ki jókívánatait különös meleg hangon, az 
ünnepély lelkes hangulatban véget ért. Az ünneplő 
közönség közgyűléssé változott át, amelyen az 
egyesületet megalapították.

A Besztercebányai Evang. Egyesület 1968: n'rvi 
április hó 12-én, vasárnap, Bethlen Gábor-utcai 
otthona nagytermében vallásos estélyt rendezett a 
következő műsorral: 1. „Jézus, hozzád emelkedünk" 
1. és 2. vers, énekli a közönség. 2. Haydn József: 
Részlet a „Krisztus 7 szava a keresztfán c. ora
tóriumból 6. sz. „Elvégeztetett!" Előadják: 1. he
gedűn Láng Zsigmond úr, II. hegedűn Neuberger 
Izsó úr, brácsán Mühlberger János úr, gordonkán 
Figuss Vilmos úr, fuvolán Bányász Andor úr, har- 
moniumon Majer József úr. 8- Zábrák Dénes: „Böjti 
hangok". Szavalja: Mockovcsák Jolán úrleány. 
4. Kapi Gyula: „Te hozzád óh Uram, emelem fel 
lelkem!" Énekli r Palinai Margit úrleány, zongorán 
kíséri: Dohnányi Dezső úr. 5. Sziget a tengeren 
Dr. Luther Márton életében. Felolvasás, tartja: 
Obetko Lajos úr. 6. Steiu: XCI. Zsoltár. Énekli 
az egyesület férfikara Figuss Vilmos karmester úr 
vezetése mellett. 7. „Légy üdvözölve és áldva", 
1. és 2. vers, énekli a közönség. Az ünnepély, 
mint általában a besztercebányai Evang. Egyesület 
minden ünnepélye, fényesen sikerült.

A föld népessége. Az Egyesült-Államok sta
tisztikai hivatala által közrebocsátott jelentés sze
rint földünkön 1563 millió ember él. Ennek har
madrésze, vagyis 558,862.000 keresztény. Vallás 
szerint következőleg oszlik m eg: 272,538.000 római 
katholikus, 166.066.000 protestáns, 120,157.000 
görög-katholikús; 216 millió 630 000 mohamedán, 
137.935.000 buddhaista. 209,659:000 hindu, 231.816 
Konfuciús követői, 249,659.000 sintoista, 157 millió 
fetisimádó és IX,222(009 zsidó.
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Beszélő számok. Magyarországon 1900-ban 
volt:

összesen írni-olvasni 
nem tudó %.

Ágostai hit.v. evang. 1,258.860 331.829 26-4
Izraelita . . . . 831.162 245 242 29-5
Református. . . . 2,427.232 820.254 33-8
Római katholikus 8,198.497 3,187.074 3 8 9
Unitárius . . . . 68.561 29.614 43-2
Görög keleti . . . 2,199.195 1,599.520 72.7
Görög katholikus. 1,841.272 1,442.018 78-3

II. A tankötelesek közül iskolába já r t :
1891— 1896— 1901—
1895 1900 1905

évek átlagában
% % %

Az egyéb vallásúaknál —. 92-23 5096
A görög katolikusoknál . 62'3 62-2 639
A görög keletieknél . . 638 64-4 68-0
Az izraelitáknál . . . . 810 82-6 80-3
A reformátusoknál . . . 82-9 83-4 83-5
Az unitáriusoknál . . . 82-8 83-6 83-8
A római katolikusoknál . 871 85-8 85-7
Az ágostai hitv. evang.-nál 881 90-8 91-7

Magyarországban 1900. évben a nem magyar 
anyanyelvűek

összesen közül magyarul 
tud %

Görög keleti . . 2,167,362 162.966 7-5
Görög katholikus 1,594.644 181.675 1 1 4
Római katholikus . 3,238.418 704.717 21-8
Ágostai hitv. evang. 899.385 228.201 25-4
Izraelita . . . . 236.711 89.003 37-7
Református . . . 42.850 16.499 38-5
Unitárius . . . . 627 328 52-3

SZERKESZTŐI ÜZENET.

Közöljük olvasóinkkal, hogy Családi Lapunk 
megjelenési idejét a körülmények számbavételével 
megváltoztattuk. Eddig minden hónap 15-én és 
30-án jelent meg, a jövőben mindig 1-én és 15-én 
fog megjelenni, úgy, hogy az 1-ét és 15-ét követő 
vasárnapra még a legmesszebb eső vidékekre is 
eljut. Hogy e változást most végrehajthassuk, a 
húsvéti szám mint 7. és 8. szám jelenik meg, 
összesen három és fél íven. A legközelebbi szám 
tehát május 1-én jelenik meg. Reméljük, olvasóink 
e változást szívesen fogadják, mert érdekökben 
történik.

Olvasóinknak boldog húsvéti ünnepeket kívá
nunk.

K É P E K
A LUTHERTARSASAG EVANG. KÖNYVKERESKEDÉSÉBŐL,

B u d a p e s t e n , V i l i . ,  S z e n t k i r á l y i - u t c a  5 1 / a .

Luther Márton arcképe. Rézmetszet. A kép nagysága 11X10 
cm., margóval együtt 30X72 em. Ára portomentesen 
szállítva 1 korona.

Olaj színnyomás. A  kép nagysága 51X39 cm. Ára 2 kor., 
portomentesen szállítva 2 kor. 50 fillér.

Melanclithon Fülöp arcképe. Rézmetszet. A kép nagysága 
11X10 cm., margóval együtt 30X27 cm. Ára porto
mentesen szállítva 1 korona

Olajszínnyomás. A kép nagysága 51X39 cm. Ara 2 kor., 
portomentesen szállítva 2 kor. 50 fillér.

I « >  | a >  * c >  | * >  T ö b b  p é l d á n y  m e g r e n d e l é s é n é l  a  c s o m a g o l á s  
*  é s  p o r t o  c s a k  e g y s z e r  s z á m í t t a t i k .

Enekeskönyvek, imakönyvek egyszerűbb és dí
szes kötésekben; keresztelési, konfirmációi 
és esketési emléklapok magyar, német és tót szö

veggel, igen díszes kivitelben; konfirmációi emlék
könyv diszkötésben 3 K 50 f. és 6 koronás kiadás
ban ; Luther Márton arcképe, színes nyomásban, 
kisebb 25 fillér, nagyobb alakú 2 korona, rézmetszetíí 
kisebb kiadás 80 fillér; képes levelező-lapok Luther 
színes nyomású arcképével 8 fillér; vizsgái jutalom
könyvecskék és más valláserkölcsi iratok, vala
mint minden más hazai és külföldi munka kapható :

A LUTHER-TÁRSASÁG EV. 
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN

B U D A P E S T E N ,  V i l i .  k é r . ,  S z e n t k i r á l y - u t c a i  5 1 / a . s z .

------------ Könyvjegyzék ingyen. ------------
Vidéki elárusítók jutalékban részesülnek.

Nagyon szép ajándék.
LUTHER M ÁRTON MÜVEINEK
I— III. kötete, magyar nyelven. Egy-egy kötetnek 
ára diszkötésben 8  kor. 5 0  f. Megrendelhető az 
Ev. Theol. Otthonban, Pozsony, Konvent-u. Í3.
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Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. 41.6:3

RENDKÍVÜLI KÖNYVÁRLESZÁLLÍTÁS!
Ünnepi és konfirmációi ajándékul felettébb alkalmas 
mű KOVÁCS SÁN D OR  pozsonyi theol. akad. tanár

Keresztyén imádságos könyve,
amely a szerzőnél P o z s o n y b a n  megrendelhető különféle kiadásokban. 
Nagyobb megrendelés esetére rendkívüli árleengedés: — Nevezetesen: 
I. legalább 10 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 1 kor., 
fehér elefántcsont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 5 kor. — II. legalább 
25 példánynál: csinos kötésben 1 kor. 60 fill. helyett 80 fill., fehér elefánt- 
csont utánzatú kötésben 8 kor. helyett 4 kor. egy példány ára. Ajánljuk a 
nagytiszt, lelkész és vallástanár, valamint a tanító urak figyelmébe. Aki a 
könyvek árát előre megküldi, a csomagot bérmentve kapja, ellenkező eset
ben utánvéttel. Aki csak hosszabb idő múlva akar leszámolni, azzal külön

megállapodás létesülhet.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
nagy oktáv alakú tizenkét kötetben, rendkívül gazdagon illusztrálva Jele
nik meg. Az első öt kötet már megjelent. A további kötetek a sajtó alatt 

vannak s körülbelül félévenként Jelenik meg egy-egy kötet.

Ára kötetenkint félbőrkötésben 24 kor. A tizenkét kötet ára . 288  korona.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
szövegképekben és mfimellékletekben egyaránt 
gazdag; a remek képanyag megválasztásánál is a 
hazai viszonyokat, a hazai művelődési, ipari és gaz
dasági életet tartja szem előtt A Műveltség Könyvtára.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
papírja famentes, betűi a könnyű olvasható
ság szem előtt tartásával külön e célra öntettek s 
gyönyörű kötetei rendkívül díszes és erős fél
bőrkötésbe vannak bekötve.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
azokat az ismereteket terjeszti, melyekre a művelt 
embernek, — ki az előtte felmerülő jelenségek 
mellett nem surran el, hanem azok okait ismerni 
kívánja, — úton-űtfélén szüksége van.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
oktatva gyönyörködtet, mert a mit mond, az tudo
mányos kutatás eredménye, de élvezetes, művészi 
formában, a szép, magával ragadó előadás kön
tösében tárva elénk mondanivalóját.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRÁNAK minden egyes kötete egy önálló egészet képez, a vál
lalat páratlan kelendősége legjobban bizonyítja, hogy A Műveltség Könyvtára a magyar közönség 
szükségletének teljesen megfelel.

A M ű v e ltség  Könyvtárából 
eddig 6 0 .0 0 0  kötet kelt el.

Megrendelhető a Luther-Társaság 
:: könyvkereskedésében Budapest::


