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Egy kiváló ember tapasztalata.
Gellert, az ihletett lelkű költő s lipcsei tanár, a 

kitől «Mely végtelen az Úr jósága*, «Ébredj fel 
szivein, vigadj*, «Foly az idő a sírhoz*, «Egy nap 
ismét eltűnt* és sok más szép énekünk ered, egy
szer ezekkel a figyelemre méltó szavakkal zárta be 
iskolai előadását:

«Engedjék meg, fiatal barátim, hogy önök előtt 
egy őszinte vallomást tegyek.

Ötven esztendőt éltem át s az életben különféle 
örömöket élveztem. De egy sem volt tartósabb, 
ártatlanabb és boldogítóbb annál, mint a mikor 
szivem a vallás szelíd kötelékei által korlátoltatva 
annak tanácsa szerint jártam s élveztem; ezt önök
nek lelkemre mondom.

Ötven esztendőt éltem át s az élet sokféle meg
próbáltatásain mentem keresztül; és sehol több fényt 
a sötétségben, több erőt, több vigaszt és bátorítást 
a szenvedésben nem találtam, mint a vallás forrá
sánál; ezt önöknek lelkemre mondom.

Ötven esztendőt éltem át és többször állottam 
a sír szélén s azt tapasztaltam, hogy egyáltalán 
semmi sem segíti úgy a halál félelmét legyőzni, 
mint a vallás isteni ereje; hogy semmi más, csak 
az Üdvözítőnkbe és Megváltónkba vetett szent bit 
képes aggódó lelkünket az örökkévalóság felé való 
fontos lépésnél erősíteni és a vádló lelkiismeretet 
megnyugtatni; ezt úgy mondom önöknek, mintha 
Isten előtt mondanám.

Ha van önök előtt tekintélye egy jó barátnak s 
tanítójuknak, úgy engedjenek az enyémnek is érvé
nyesülni akkor, ha a büszke okoskodás a szentírás 
tanait kicsinyleni s a furfangos szabadgondolkodás 
az önök szent hitét elrabolni akarná. Úgy sohasem 
akadna közted, keresztyén ifjú nemzedék, megvetője 
vagy csúfolója a könyvek szent könyvének!

Szeresd hűn a szentírási; s szerencse jár veled,
S mint a mily igaz az Úr, üdvödet megleled.
Vesd meg, a ki gúnyolja s dobál reá sarat;
Azért, az mégis Isten szent igéje marad ! . . .»

S a mit e tudós s kegyes lelkű énekköltőnk 
vagy száz évvel azelőtt tanítványainak mondott, az 
még ma sem évült el; ma is megszivlelésre inéltó 
az a gyönge gyermektől felfelé a sírja szélén álló 
öregig, a kunyhótól a palotáig. H i t t e l  a s z í v b e n ,  
b i b l i á v a l  a k é z b e n  b i z t o s a n  á t j u t h a t n i  
az  é l e t e n  s a h a l á l o n ,  a s z á m u n k r a  m eg
k é s z í t e t t  m e n n y e i  h a z á b a .

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

IV. Az öreg tan ító . (Folytatás.)
Hogy milyen boldogság származik egy olyan 

apostoltól, mint a minő az volt, a ki a kalangyosi 
munkásnépben mérges szavaival és hazugságaival a 
munkaadók ellen izzó gyűlöletet ébresztett, azt leg
inkább Kertes István családi életében lehetett tapasz
talni.

E V A N G É L I K U S  C S A L Á D I L A P



Mint a felbőszült fenevad dúlt-fúlt Kertes mér
gében; mikor a földesúrtól hazaérkezett. Felesége 
most már nemcsak szomorkodott felette, hanem 
reszketett is tőle. Egy szót sem mert koczkáztatni, 
hogy férjétől a küldöttség által czélha vett eredmé
nyekre nézve valamit megtudjon.

Kertes István most egy álló nelig nem tett egye
bet, mint olthon duzzogott s mintha csak a felesége 
hanyagsága miatt az egész ház felfordult volna, — 
mindent kifogásolt s mindenért a feleségét okozta. 
Az ablakon kidobott pálinkásüveg helyett mást, 
nagyobbat szerzett be s maga járogatott el vele a 
Móricz zsidóhoz, hogy azt a legjobbikból teletöltesse. 
Most már nem félt az ördögtől, mely abban lakott, 
mert úgy tapasztalta, hogy akkor lelkesül leglángo
lóbban az elnyomottak ügyéért, ha abból nagyokat 
iszik. A munkáscsaládokhoz is eljárogatott s velük 
hosszasan tanácskozott. Majd meg újra összegyűjtött 
huszonöt forintot s azzal felrándult a központi test
vérekhez Budapestre, hogy ott a kalangyosi dolgok 
állásáról beszámoljon s a további teendőkre nézve 
tájékozást szerezzen. Budapesten az úri testvérek 
közül négyen várták az állomáson, a megérkezését 
előre bejelentett napon. Úgy látszik, ezeknek le
ereszkedő bánásmódja egészen elbájolta s népvezéri 
méltóságának érzetében még jobban megerősítette, 
mert mikor hazajött, alig talált szavakat a lelkes 
apostolok szeretelreméltóságának festésére s annyi ön
érzettel járt-kelt a faluban, mintha egy fejedelem lett 
volna. Felesége és családja rá nézve egészen megszűnt 
létezni. Ezekhez egy szava sem volt. Lidit meg, 
szivének eddigi bálványát, gyűlölte- -s_a házból J»- 
tiltotta, mivel az Virág Ernőt, az ő drága apostolát, 
alávaló világcsalónak és hazaárulónak nevezte. S ha 
Lidit a szülei és testvérei iránti szeretet a tilalom 
daczára is hazavitte, apja a legdurvábban lódította 
ki a házból.

Szegény Kertesné szive ezek láttára csaknem 
megszakadt a kíntól, a mely eltöltötte. Két fiára borult 
s ezekkel sírt vigasztalanul. Mikor szabad perczei 
akadtak, az öreg tanítóhoz ment el, hogy ott magát 
szive szerint kipanaszkodhassa s őt megkérje, hogy 
ha lehetséges, mentse meg férjét s őket is a vesze
delemtől.

Kurányi Antal tanítónak szándékában volt a 
mozgalom ellen minden tehetségével fellépni s csak 
azért halogatta a dolgot, mert nem vette komolyan 
az egészet. Teljes hite volt abban, hogy az eltéved- 
teket könnyű módon sikerül neki kiábrándítani. 
Hogy azonban ez nem olyan könnyű feladat, azt 
épen Kertes Istvánnál, kit magához hivatott, volt 
alkalma tapasztalni.

Kertes István hozzá is, — nem mint eddig, a 
tisztelet és kegyelet kifejezésével, — hanem fen- 
héjázó magatartással lépett be, bizonyosan úgy véle
kedve: mi egy néptanító egy népvezérhez képest?

A tanító szívélyesen fogadta s miután székkel 
megkínálta, így kezdett beszélni:

«Én azért hivattam magát, István, hogy az 
utóbbi időben keletkezett mozgalomra és annak 
szomorú következményeire nézve, én, mint tapasz
talt öreg ember s egykori tanítója, felvilágosítást adjak 
s különösen magát, mint a ki a vészes árnak a

j leghatékonyabban állhat ellen, atyailag figyelmeztes
sem és kérjem, hogy a zavarok megszüntetésére s 
további keserűségek elhárítására minden erejét fel
használja Mindig hűséges szive volt, különösen 
irányomban; talán a vér nem vált még vízzé s 

j maradt még szivében valami abból a kegyeletből, a 
melylyel atyai gondoskodásomat mindeddig viszo
nozta. Ha igen, akkor hallgasson meg nyugodtan s 
ha belátja, hogy öreg tanítója, a ki magának nem 
egyszer szolgált már jó tanúcscsal, most oly taná
csot ad, a melynek elfogadása által nemcsak saját 
családjának boldogságát, hanem egyszersmind egész 
községünk nyugodalmát és jólétét is megmentheti, 
akkor induljon szavai után. Ma még lehet menteni, 
mert a baj még csak kezdetén van . de ki állta 
jót a holnapról ?»

Kertes nyugtalanul fészkelődön helyén, mialatt 
a tanító folytatta:

«Úgy hallom, hogy a kalangyosi munkásosztály, 
mely eddig elnyomatásról s nyomorról “"hasem 
panaszkodott, mert hát oka arra sohasem is volt, 
annak a veszedelmes világcsaló kalandornak izgató 
beszédére egészen meghasonlott sorsával: fájdalma
san, sőt mondhatni, dühösen jajdult fel, mintha 
csak valami égbekiáltó igazságtalanság esett volna 
ra jta ; lánczokba verve érzi magát, melyeket szerinte 
a mi földesurunk zsarnoki önkénye kovácsolt szá
mára. Ezen meghasonlás és mérges feljajdulás alap
talanságáról jobb magyarázatot magának nem adhat
nék, mint ha egy esetet mondok el, a melynek 
magam is szem- és fültanuja voltám:

. ^ Császár István,—babáni- -gazdag korcsmátok 
házában egy szegény favágó tengette életét. Fa
vágáson kívül egyéb munkára nem lehetett alkal
mazni. De utóbb ura mégis bízott rá valamit, a 
minek teljesítésére nálánál alkalmasabb embert az 
egész községben nem lehetett volna találni. A korcs- 
márosnak ugyanis két fiatal segédje volt, az egyik 
testvéröcscse, a másik unokaöcscse. Ezek, mint ifjú
emberek igen jó alvók voltak, a mi bátyjuknak egy
általában nem tetszett. Ez azt akarta, hogy öcscsei 
minden reggel négy órakor már talpon legyenek s 
munkához lássanak. S mikor czélját sem dorgálás, 
sem büntetés által nem érte el, más módot eszelt 
ki. Az öreg favágót, — kiről mellesleg legyen mondva, 
hogy igen szerette a pálinkát, — felhatalmazta, hogy 
öcscseitől azon esetre, ha őket reggelenként négy 
órakor felkelti, két pohárka pálinkát és egy zsem
lyét követelhet. Nagy lett a favágó öröme, kinek 
torka épen hajnal tájban égett leginkább pálinka 
után, úgy, hogy még álmából is felébresztette! Fel 
is keltette a fiatalokat, sokszor még négy óra előtt.
— Egyszer azonban ezek bosszút esküdtek kínzójuk 
ellen. Elhatározták, hogy megijesztik. Meg is tették, 
de kicsiben múlt, hogy az ijedtségen kívül más, 
nagyobb baj is nem lett a különben ártatlan tréfá
ból. Egyik pohárka pálinkába ugyanis egy jó adag 
kámfort és paprikát tettek. S mikor az öreg ezt a 
kellemetlen erős italt a sötétben magába öntötte, 
az egyik segéd torkaszakadtából felkiált: «Te azt a 
gyilkos patkány-mérget itattad meg a Ferenczczel!
— egyszerre vége lesz!» Ferencznek sem kellett 
több; érezte, hogy a mit ivott, nem az ő minden-
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napi, rendes itala s oly ordításban töri ki. hogy az 
egész falu rémülten ugrált ki az ágyából s össze
szaladt csudájára. A szerencsétlen h ldühödt ember 
oda rohant a koresmáros hálószobájának ablakai
hoz, azokat sorban beverte, kétségbeesett ordítással 
kiáltozva: <Császar! vén kutya! kelj fel, gyere ki, 
hadd öljelek meg; megetettek az öcséidW — Az
után mint egy őrült rohant el á faluban lakó rokonai 
felé, hogy tőlük búcsút vegyen, utczahosszat teljes 
erejéből kiáltozva: «Jaj, végem van, a koresmáros 
megetetett!* S az egésznek vége az lett, hogy mikor 
a nép megtudta, hogy az egész csak képzelgés, az 
öreget alaposan elverték. Erre azután teljesen ki
józanodott . . .

Lássa István, a kalangyosiak baja is csak ilyen, 
azzal a különbséggel, hogy ez nem nevetséges, hanem 
komoly és felette veszedelmes. Vagy talán azt hiszi, 
hogy az itteni munkásosztály elnyomatása és nyo
mnia nem képzelgés, hanem valóság? Azt hiszi, 
hogy az éktelen lárma s az a sok hallatlan panasz 
valóságos tényeken alapszik? Minden úgy keletke
zett, a hogy az a veszedelmes világcsaló odakiál- 
totta ■. mi, különben békés természetű, jámbor népünk
nek, hogy a ÍÖidesurak mint vérszopó ■ nadályok 
minden csepp vérét kiszipolyozzák s a szegény el
ámított nép képzeletben testén érzi is a nadályokat; 
elhitette velük, hogy a legkegyetlenebb zsarnokság 
járma alatt görnyedeznek s lábaikon rablánczokat 
hordanak s képzeletben hallják is a lánczok zör
gését. S mi lesz mindennek a vége? — Nyomor! 
Igen a képzelt nyomorból valóságos nyomor követ
kezik s azután jön a kijózanodás! — De már későn! 
S hogy épen maga vállalta magára ennek a szörnyű 
lázongásnak vezetését, azt én, mint egykori tanítója 
könnyen meg tudom magyarázni. A maga esete 
eszembe juttatja azt a sóbányát, melyről azt olvas
tam, hogy számtalan évtizedeken át áldása volt egy 
nagy vidék lakosságának: egy ízben aztán egy 
munkás egy nagy sótömeget feszített ki helyéből 
nehéz csákányával, a mire víz bugyant ki s az 
egész sóbányát elöntötte s a szegény lakosságot 
egyedüli kereset-forrásától megfosztotta. A maga 
természetében is ismertem én már ifjúkorában egy 
ilyen veszedelmes pontot, a melyből a veszedelem 
most ugyancsak kitört, mint egy vészes ár, s mind
azt, a mi életét eddig úgy családjára, mint másokra 
nézve Isten áldásává tette, elmosta. El van mosva 
a hit, az istenfélelem, a családja iránti hűséges 
szeretet és gondoskodás, a felsőbbség iránt való 
engedelmesség és alázatosság, a türelem, az áldó 
munkásság, egyszóval minden, a minélfogva magát 
eddig mindenki szerette és becsülte. S ez a pont a 
maga természetében nem más, mint a szereplési 
vágy, a dicsőség utáni sóvárgás, a feltűnési viszke- 
teg. Ebből tört elő az a vészes ár, a mely minden 
jót, a mivel a jó Isten magát megáldotta, magával 
ragadt. Tudom én azt jól, hogy annak a kéznek 
erősnek s ügyesnek kellett lennie, a mely magánál 
ezt a veszedelmet előidézni képes volt; jól kitapo
gatta, hol lehet az árnak utat nyitni. Az igaz, hogy 
a kísértés sem volt mindennapi, csábjainak egész 
erejével lépett fel az ész elhomályosítására s a szív 
megfogására. A szoczialista izgatok ügyüket az

emberiség legszentebb ügyének hirdetik s fennen 
hangoztatják, hogy ők a testvériség, egyenlőség és 
szabadság igazi apostolai, kik a világon új eget és 
új földet teremtenek s a szegény kunyhók lakóinak 
ugyanazt a jogot és kényelmet vívják ki, a melyet 
a paloták lakói élveznek. Most már ezen szentnek 
hiresztelt ügy szolgálatára népvezérnek megválasz- 
tafni, mint a szegény nép apja. reménye, támasza 
és vedöje testvén csókkal üdvpzöltetni s karokra 
emelve, ezrek hozsánna-kiáltásai közben körülbordoz- 
gatni: igazán megvallva, könnyen elszédítheti az 
embert Az ilyen esetekben helyén kell lenni úgy az 
észnek, mint a szívnek, hogy az ember a dicsőség 
mámorában el ne kábuljon. Maga elkábult a mámorá
ban s kábultságában lelki szeme világát elvesztette*.

«Elég! — kiáltott Kertes felugorva s lábával 
nagyot toppantott, — mint volt tanítómat végig 
hallgattam, de higyje el ily hiábavaló meséket és 
sértő szavakat más senki sem mondhatna nekem 
a nélkül, hogy minden szavát tor-kara ne forrasz- 
szam!»

Az öreg tanító meghökkent Kertes dühös fel
lépésére s fájdalmasan sóhajtott fel:

«István! István! maga hát csakugyan e! van 
veszve ?»

«Ha az el van veszve, — mondá Kertes — a 
kit szive kényszerít, hogy a sírókkal sírjon s fáj
dalmaikat teljes mérvben átérezze, a ki egyedüli 
élet hivatásának azt ismeri, hogy a szenvedők sebeit 
begyógyítsa s az emberi zsarnokság által rabságra 
kárhoztatott szerencsétlenek lánczait feloldozza: ha 
az~ityeii emlrer el van veszve,- akkor én csakugyan 
el vagyok veszve, mert elveimtől el nem állok s mint 
megválasztott népvezér, szegény munkás testvéreim 
szent ügyéért élni és halni fogok! — Hogy egy ilyen 
embernek el kell bennünket ítélni, azt én jól tudom. 
A míg mi, szegény munkások, az egész ingyenélő 
ármádiáért a nap égeiő hevében, dolgozunk s véres 
verejtéket izzadunk, addig ők hűvös szobában a 
kanapén kényelmesen nyújtózkodnak s arról, hogy 
a nép nyomorog, csak hallomásból tudnak valamit. 
Nem is tudnám elképzelni, hogy mikép juthatna 
egy ilyen ember érző szívhez!*

«Ugv, úgy! — a kalangyosi vén mesternek Kertes 
Istvánhoz kell iskolába járnia, hogy érző szívhez 
juthasson! Még majd arra kényszerít, hogy vissza
emlékeztessem azokra a szerencsétlen évekre, a 
melyekben a jégverés egész termésünket elpusztí
totta s a tűzvész községünket porrá égette, a mikor 
éjjelt nappallá téve, fáradoztam, csakhogy népünk 
nyomorának enyhítésére minél több segély-forrást 
nyithassak . . .  De azon most csakugyan nem töröm 
magamat, hogy azon a nyomoron enyhítsek, a 
mely miatt ma a kalangyosi munkásnép lázong és 
átkozódások között panaszkodik, — mert az nem 
létezik*.

«No jó, hát ha már nyomorunkat nem is tudja 
átérezni, — szól Kertes kissé higgadtabban — azt 
az egyet csak nem tagadhatja, hogy óriási a különb
ség a szegény ember és a gazdag között. Vagy hol 
van meg az emberek között az egyenlőség a jogok 
és földbirtokok élvezetében?*



♦ Hát magok a birtok egyenlőséget kívánják? — 
folytatta újra a tanitó. Én megvallva az igazat, azt 
ei sem tudom képzelni. Hiszen, ha ma mindent 
egyenlő részre osztanának fel a családok közi, egy 
hét múlva már nem lehetne egyenlőségről szólni, 
mert a törekvők és takarékosok már e rövid idő 
eltelte után is többel bírnának, mint a tunyák és 
pazarlók. S a magok elvei mellett az emberi társa
dalom örökös harcz és zavargás színhelye lenne. 
Mert hiszen, ha a birtok-egyenlőtlenség csakhamar 
újra beállana: egy, vagy két év után újra osztozkodja
nak az emberek s joga legyen újra és újra megtámadni 
a tunya és pazarló embernek azt, a ki ez idő alatt 
szorgalmas és takarékos volt, s ez oszsza meg vele 
szorgalmának s takarékosságának gyümölcseit ? Maga 
szívesen venné-e azt, hogy az emberek most a 
házán, pénzén megosztozkodjanak s néhány év után, 
a mikor megint összeszerzett valamicskét, azt újra 
elvegye tőle valami naplopó a birtok-egyenlőség 
nevében, a mit sohasem lehetne elérni?*

Kertes tagadólag rázta fejét.
♦ Úgy-e azt nem szeretné? — Látja, látja, Istók, 

így nem tudják magok mit kívánnak! A mi pedig 
a jogok élvezetének arányosabb rendezését s a 
munkásnép helyzetének javítását illeti, azt én is a 
társadalom egyik legelső feladatának s legszentebb 
ügyének tartom s hiszem is, hogy az lépésről-lépésre 
biztosan halad a megvalósulás felé. De hogy erőszak 
és a gyülölség fegyverei juttassák azt diadalra, az 
sohasem lesz. Az erőszak és gyűlölet fegyverei min
dig igazságtalanok voltak, sok szép reményt tönkre 
tettek, számtalan ártatlan életet pusztítottak el, míg 
végre a nép a leírhatatlan ferielmességektöl, metye- 
ket okoztak, megundorodva, maga tördelte össze 
őket. Bizonyság erre a történet könyve. Én csak 
egyetlenegyet ismerek, egyetlenegyet, a ki a szent 
ügyet diadalra juttatja, szegényt, boldogot a testvéri
ség boldogító kapcsával fűz össze, — s ez: az én 
üdvözítő Jézusom. Ö győzi meg a világot; Ő neme
síti s szenteli meg a sziveket isteni tanával, a szere
tet örök igéjével. Ő szüntette meg a jobbágyság 
szomorú helyzetét is. Hányszor fogtak fegyvert az 
az elnyomottak ezrei minden országban! Hányszor 
borították lángba az egész világot! S mi volt min
dig a következménye? — Véres bosszú, nehezebb 
iga! Mikor azonban Krisztus Urunk szelleme ez 
irányban az emberi természetet annyira fejlesztette, 
hogy az a szeretet és méltányosság parancsainak 
szépségét és kötelező voltát átérezze, mikor a Krisztus 
szeretet-vallásának meleg sugarai a szivek mélyébe 
fent is, alant is eléggé behatoltak: akkor a fel- 
szabadulás, mint megérett édes gyümölcs, magától 
hullott le a jobbágyság ölébe. így volt ez hazánk
ban. Még számtalanok élnek, kik ennek velem együtt 
tanúi voltak. A mi pedig a mai jog-viszonyokat 
illeti, ki szólhatna tökéletességről, ki kívánhatná, 
hogy örökké minden úgy maradjon, a mint ma 
van! ? De hogy a gyülölség éles fegyverei teremt
senek testvériséget s kedvezőbb viszonyokat, azt 
józan észszel senkisem hiheti el. Ezek a fegyverek 
fent is, alant is mély sebeket vágnak, a bajt elmér
gesítik, de azt sohasem orvosolják. Az orvoslás és 
gyógyítás Krisztus Urunk evangéliumának és szent lel

kének munkája; Ő tanít szeretetre, türelemre, enge
delmességre ; ő  vezérli az emberi szellemet a békes
ség útjára, s ezen lépésről-lépésre a jó ügy diada
lához*.

♦ Nem érem én azt meg*, — szólt Kertes 
egykedvűen némi gúnynyal.

♦ Én meg még úgy sem, — válaszoló a tanító, 
a nemes gyümölcsnek idő kell. míg megérik. De azt 
vallom, hogy a ki Krisztus Urunknak hűséges köve
tője, az mai nap sincs elhagyva, s tiszta élete, köte- 
lességinek lelkiismeretes teljesítése által bárminő 
alárendelt helyzetben is megkeresi a mindennapi 
kenyeret, kivívja magának a jogot, melynél fogva 
embertársainak becsületére számíthat s e mellett bírja 
azt a kincset, a melyet az emberi szívnek sem a 
paloták fénye, sem a világ minden gazdagsága nem 
biztosíthat: a békét Istennel s önnönmagával*.

♦ A gazdagok ma más Krisztust tisztelnek. — 
szólt Kertes megvetőleg, — nem azt, a kit a kereszt
fán megfeszítettek s az ő Krisztusok több boldog
ságot biztosít nekik, mint a szegényeknek a meg
feszített*.

♦ Higyje csak, higyje! A gazdagé rál sincs ám 
csupa fény és jólét, hanem a gondokból bőségesen kant 
nekik i s ; s ha igazi boldogságot keresnek, akkor 
azoknak is csak abból a forrásból kell meríteniük, 
a mely a legszegényebbek előtt is nyitva áll Krisztus 
Urunk evangéliumából. Maga is boldog volt mindig, 
a míg abból merített; azért hát fogadja meg öreg 
tanítójának tanácsát: maradjon meg hűségesen isteni 
Megváltónknál, mert ♦nincsen senkiben másban üdvös
ség, mint ő benne».

-cÉti már elhagytam őt* — szólt Kertes egy
kedvűen, azután minden köszöntés nélkül eltávozott.

A jólelkű öreg könyes szemekkel nézett az el
veszett ember után; Lidi meg, ki a konyhán apja 
minden szavát hallotta, keservesen zokogott.

Fidesz.
(Folytatása következik.)

Bachát Dániel.
— Esperes, a Luther-társaság alelnöke. —

A pesti kerepesi-úti ev. gyülekezet e hóban egy 
ováczióra készül, a melylyel lelkésze iránt való tisz
teletének s szeretetének akar kifejezést adni, a ki 
ép most 25 éve foglalta el állását ez egyházban. 
E lelkész: Bachát Dániel, a kinek vonásait mellékelt 
képünk mutatja. — Ez alkalmat felhasználjuk mi is 
arra, hogy e férfiút t. olvasóinknak bemutassuk, 
annál is inkább, mivel ő egyike azoknak, a kik 
társaságunk körül buzgón fáradoznak s a kik az 
egyházi téren való lelkes munkásságukkal igazán 
követésre méltó példát nyújtanak.

Az egyházi pálya napjainkban egyike a legnehe
zebb pályáknak; nemcsak azért, mert korunknak 
egyházellenes áramlatai óriási mértékben veszik 
igénybe az istenfélelem terjesztése körül fáradozó 
férfiak testi s lelki erejét, hanem azért is, mert gyak
ran azok is, a kiknek javára a lelkészek működése 
irányul, — félre ismerik, fel nem ismerik, vagy ki
csinyük nemes törekvéseik czélzatát. A társadalom

148



149

gy igényekkel lép fel az egyház szolgáival szem- 
", tőlök várva minden jónak és szépnek felvirá

goztatását, legtöbbnyire a nélkül azonban, hogy 
melléjük oda is állna segítő gyanánt.

Baoliát Dániel a mai nehéz egyházi viszonyok 
közt is, — a melyek bizony minden lelkészszel érez- 
te'ik 'esujtó erejüket, — az Űrtől számára kijelölt 
munkatéren dicsérettel állott meg; megállott ügy. 
hogy ott nemcsak hogy semmit pusztulni nem enge-

Szülei 16 éves korában gyors egymásutánban elhal
ván, az atyjától reá maradt csekély örökségen az 
Űr szolgájává akarván magái kiképezni: az eperjesi 
theologiára iratkozott be. A theologia Gvégzése után 
a liptómegyei prihilinai ev. leányegyházban vállalt 
levita-tanítói állást, a hol három évig működött. 
Tudni vágyó lelke azonban arra ösztönözte, hogy 
ismeretei bővítése végett még valamely főiskolára 
menjen s azért prihilinai állását elhagyva, az ott

dett, de sőt még erősebbé tette s felvirágoztatta egy
házát.

Életrajzát röviden a következőkben foglaljuk 
össze:

1840. jún. 18-án született Ratkón, Gömörmegyé- 
ben. Édes atyja köztiszteletben álló iparos volt s a 
birói tisztet községében hosszabb időn át viselte. 
Családi otthonából, az egyszerű polgári házból, az 
ifjú Bachát istenfélelmet s a jó iránt való fogékony
ságot vitte magával a sajógömöri, iglói, rozsnyói s 
eperjesi gimnáziumokba, a hol tanulói kötelességét 
mindenkor ernyedetlen szorgalommal teljesítette.

megtakarított összeggel Béesbe ment s az ottani 
theologián a hittudományokat hallgatta. Innen ismét 
régi helyére tért vissza s a prihilinai leányegyházból, 
mely Hibéhez tartozott, önálló egyházat szervezett s 
annak első papjává lett. Itt nemsokára körlelkészszé 
s esperességi főjegyzővé választatott; 1873-ban pedig 
a pesti kerepesi-úti egyház választotta meg lelkészé
nek a buzgóságáról ismert fiatal papot s azóta ez 
egyháznál működik. Alig egy évre rá azután a buda- 
pest-városi esperesség bizalma is feléje fordult s 
1874-ben őt esperesévé választotta, a mely tisztet, 
azóta állandóan viseli.



Bachát a pesti tófajku gyülekezet vezetését nehéz 
körülmények közt vette át. — Ez az egyház a 
harminczas években vált ki a Beák-téri német egy
házból s mint kezdő egyháznak sokféle anyagi nehéz
ségekkel kellett küzdenie, a melyek annál inkább 
ránehezedtek, mivel alapítójának áldatlan nemzetiségi 
iránya miatt teljesen elvesztette a főváros hazafias 
érzelmű polgárainak a rokonszenvet. Az egyháznak 
a város által egyházi s iskolai czélokra ajándékozott 
telek sok mindenféle perpatvar tárgya lett. E telken 
a gyülekezet 1854-ben nagynehezen paplakot és isko
lát épített, a hatvanas években pedig templomot. 
Anyagi ereje ekkor teljesen kimerült s az egyház 
adósságba is merült. S a templom még mindig üre
sen — oltár, székek, orgona nélkül — állott. E mel
lett pert indítottak ellene a templom és torony 
adósságai miatt; majd a telken levő talajvíz kiszá
rítása, majd a telek utczai részének kikövezése, majd 
a templomtető renoválása újabb és újabb terheket 
rakott vállaira, úgy hogy a gyülekezetnek erős anyagi 
zavarokkal kellett küzdenie.

Ilyetén szomorú viszonyok között Bachát vas 
akarattal s bölcs tapintattal látott a romladozó egy
ház szervezéséhez. A sok fáradsággal, könyörgéssel, 
buzdítással és sok álmatlan éjszaka nehéz gondjával 
összekötött önfeláldozó munkát nem részletezzük, 
csak az eredményt mondjuk meg, hogy Bachátot 
jellemezzük. Ma a kerepesi-úti ev. egyház nemcsak 
hogy minden adósságtól ment, hanem szép iskolája, 
paplakja, díszesen berendezett temploma is van, azon
kívül a rendes jövedelmen kívül 4000 frt évi járuléka 
s telkén 1894 óta egy nagy (lijQBOÚO frton fel-. 
épített) palota: a «Luther-udvar» emelkedik, a mely 
egyelőre ugyan az építő Deutsch Károlvnak haszon- 
élvezetében áll, de a jövendőben az egyháznak gaz
dag jövedelmet biztosít.

E tervnek, a mely ez egyházat talpra állítá s 
a telekben fekvő holt tőkéjét kamatoztatja, sikeres 
keresztülvitelében, az egyháznak buzgó felügyelője: 
dr. Matuska Péter mellett, Bachátnak van legtöbb 
érdeme. Ez érdemet nem csökkentheti az sem, hogy 
az egyház emelésének nehéz munkájában segédei 
is voltak, mert hiszen ily óriási vállalkozást egy 
embernek keresztülvinni nem lehet. Hálával emle
geti, hogy e nagy, sok akadályba ütköző tervnél 
hű segédül mellette állott: Szentiványi Adolf, min. 
tanácsos, ez egyháznak tíz éven át volt felügyelője, 
a ki a hetvenes években a fővárosnál s a magas 
kormánynál a perbe vett telek ügyét hathatósan 
védelmezte, — továbbá dr. Matuska Péter az egy
háznak előbb ügyésze, most buzgó felügyelője, öcs- 
csével, Matuska István mostani ügyészszel, a kik az 
egyház pőréit keresztülvitték s a «Luther-udvar» 
építésénél közreműködtek. Az egyház érdekében le
kötelező módon vetette latba befolyását Deutsch 
Károly vállalkozó is, a ki az egyházzal szemben 
mindenkor gavallérosan viselkedett s a népiskolának 
nagyon értékes könyvtárt rendezett be. S emlékezet
nek okáért megemlíthetjük még( f  Tomasek Pált, 
f  Jurenka Sámuelt és Hrebenda Ágost presbytereket 
s iskola-felügyelőket, Knyaskó György, Institórisz 
Dániel és f  Kovács János gondnokokat, Izák Lajos 
virtuóz-zenész tanítót, Lencsó János, Krkos Lajos s

Misura Mihály presbytereket, a kik a lelkes lelkész 
mellett mindnyájan tehetségük szerint fáradoztak s 
fáradoznak az egyház felvirágoztatása körül.

Bachátnak egyháza felvirágoztatása körül való 
érdemét növeli az is, hogy ő eltalálta a módját 
annak is, hogy tótajkú egyház-híveit — n.r lányos 
igényeik figyelembe vételével — hogyan keli és lehet 
hazafias szellemben vezetni. iá ezen tapintatos eljá
rásának köszönheti az egyház, hogy a mit hajdan 
elvesztett volt, ma már teljesen megnyerte a fő
városi körök rokonszenvét és bizalmát.

Lelkes működése különben mihamar a főváros
nál is elismerésre talált. Az iránta való rokonszenv 
papságának 25-ik évfordulóján (1888. október 28.) 
széles körben nyilatkozott meg s a József-város 
sietett őt törvényhatósági bizottsági tagjának válasz
tani. S mint ilyen, befolyását mindenkor egyházunk 
érdekében igyekszik értékesíteni. Az ő közbenjárá
sának köszönhető, hogy a prot. legény-egylet városi 
segélye 200 frtra, a Tabitha-nőegylete 200 frtra, a 
budai Mária-Dorottya nőegyleté 200 frtra emeltetett 
s a budai egyháznak templom- iskolaépítésre 
12,000 frtnyi, a helybeli ref. nagypénteki társaság
nak pedig i 5,000 frtnyi építési költség szavaztatott 
meg. S ki tudná felsorolni azon tetteit, a miket 
naponként a magán-jeilegű jótékonyság terén gyako
rol!? Az özvegyeknek, árváknak s szegény tanulók
nak ő állandó patronusa, szóval és tettel gyámohl- 
ván azokat, a kik segítségért hozzá fordulnak. Ha 
ezekhez hozzáveszszük a sok gyűlést, a melyeken 
különféle megbízásokból megjelenik s hozzáveszszük 
nv.t hogy ő esperes , is s társaságunknak alelnöke, 
— a mely tisztségek szintén sok gonddal járnak: 
bámulnunk kell azt a lelki erőt s szorgalmat, a melylyel 
mindezeknek meg tud felelni. Igaz, hogy a reggeli 
5 óra őt legtöbbnyire már íróasztalánál találja.

Mint magánember, Bachát derült, nyájas s sze
retetreméltó s ezen tulajdonainál fogva a fővárosi 
köröknek kedvelt alakja. Szivesen hívják meg a 
legelőkelőbb körök társaságukba s a legegyszerűbb 
ember is benne szerető felebarátját találja.

Azelőtt, mikor még ideje jobban engedte, iro
dalmi téren is működött s mint a tót nyelvnek s 
irodalomnak kitűnő ismerőjét s magyar költői mü
veknek tótra fordítóját a Kisfaludy-Társaság 1879-ben 
tagjává választotta

Ma még férfi erejének teljes birtokában van e 
derék férfiú. A mi eddigelé lelkesítette: egyháza s 
embertásai iránt való szeretete — hiszszük — még 
sok szép tettben örökíti meg magát. Az Ür kegyelme 
támogassa nemes törekvéseiben, megajándékozván 
őt hosszú élettel s állandó testi és szellemi frisse
séggel ! Sz.

Hazai és külföldi hírek.
A pesti «Tabitha» jótékony nőegylet e hó

4-én tartotta évi közgyűlését özv. Haberern Jónathánné 
úrnő elnöklete alatt, a melyen az egylet tagjai szép 
számmal jelentek meg. Elnöknő megnyitó beszédjé
ben kiemelte, hogy ez év őszén lesz 25 esztendeje 
annak, hogy a «Tabitha»-egylet Ruttkayné Kossuth
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Lujza úrnő és ltold. dr. Székács József pesti lelkész 
s szuperintendens kezdeményezésére megalakult. Az 
egylet szerény anyagi eszközei miatt -sak szeré
nyen kezdhette meg a jótékonyság gyakorlását, a 
kicsiny mustármag azonban az Úr segedelmével 
terebélyes tava növekedett, különösen Tisza Kálmánné 
védnöksége alatt s a mostani elnökségnek és tagok
nak faradhatatlan buzgósága folytán. Elnöknő meg
nyitója után Jurenák Janka k. a. az egyletnek 
hosszú idők óta buzgó titkára olvasta fel a múlt 
gyűlés jegyzőkönyvét, valamint az 1897/98. munka
évről szóló jelentést, a mely a tagok ernyedetlen 
buzgalmáról tesz tanúságot. E jelentés az ez évi 
kimutatásban egész terjedelmében fog megjelenni. 
TT,ána Kurcz Sámuel egyleti pénztáros adott jelen- 
tést az egylet vagyoni állapotáról, a melyből kitűnt, 
hogy az egylet múlt évi bevétele 3608 irtot tett ki, 
mely összegben a tavaly elhunyt özv. Benedikty 
Györgync 200 frtos hagyománya is benfoglaltatik, 
mely összeg mint minden ilynemű hagyomány, tőké- 
síttetett, A kiadás 3570 frtra rúgott. Csupán kenyérre 
kiadott az c  vlc; 1659 irtot s lábbelit kiosztott a 
szegénvffk között 1170 frtnyí értékben s azonkívül 
új es viselt cihát < fehérneműt, fűtőanyagot s pénz
beli segélyt is adott a szűkölködőknek. A helybeli 
ev. gimnázium igazgatójának pedig egy aranyat 
adott át ez idén is egy szorgalmas tanuló jelesebb 
vallástani dolgozatának jutalmazására. — A gyűlésen 
továbbá Paulik János, ev. vallástanár, a ki mint 
vendég volt jelen, az egylet figyelmébe ajánlotta a 
belmissiói tevékenységnek egy másik ágát is, t. i. a 
vallásos estélyek s vasárnapi iskolák- ügyét,-mint a 
melyeknek meghonosítása a mai nehéz egyházi viszo
nyok között a valláserkölcsi építés szempontjából 
nálunk is igazán kívánatos s a ref. «Lorántffy 
Zsuzsánna»-nőégylet példája szerint, a «Tabitha»- 
nőegylet által is megvalósítható lenne. A gyűlés a 
javaslatot elvben meleg rokonszenvvel fogadta s 
közelebbi megbeszélés végett a választmányi ülés
nek előterjeszteni határozta. — Isten áldása nyugod
jék e nemes czélú egyleten, a mely hova-tovább 
mindinkább számottevő tényezőjévé válik a jótékony
ságnak !

Jótékonyság. Dr. Matuska Péter, egyházfel
ügyelő s orsz. képviselő az isztebnei ev. egyháznak, 
a hol édes atyja hajdanában lelkészkedett, 100 irtot 
adományozott egyházi czélokra. — Egy jótékonysá
gáról ismert úrnő, T. E. Pozsonyban az ev. diako
nissza-intézet s a kórház fejlesztésére 10,000 frtot 
adományozott. Isten áldása legyen az adományokon 
és adományozókon !

Az írn i és o lvasni nem  tudók. Közelebb 
megjent egy kimutatás arról, hogy a legutóbbi év
ben besorozott ujonczok közül hányán nem tudtak 
írni-olvasni a különböző országokban. E szerint 
tehát írni és olvasni nem tud 1000 közül: Svéd
országban 1, a német birodalomban 2, Dániában 5, 
Svájczban 22, Németalföldön 50, Francziaországban 
55, Belgiumban 144, Ausztria-Magyarországon 220, 
Görögországban 300, Olaszországban 390, Muszka
országban 708, Szerbiában 793. Láthatjuk tehát, 
hogy a népnevelés legjobb lábon áll a tiszta pro
testáns Svédországban s általában a .protestáns

országokban; s a mint valamely országban a katho- 
hkus egyház túlsúlya nagyobb, nagyobb a tudat
lanság is. Igen, mert a kalholikus országok az 
iskolákra kevés gondot forí’tanak, míg ellenben 
Luther Mártonnak s a reformácziónak egyik fő- 
éidcine epeu az iskolák szaporítása s a népneveles 
fellendítése, a minek jótékony hatását a prot. orszá
gok mindennemű előhaladásában láthatjuk. Szóval, 
ezek a számok is a mi dicsőségünket hirdetik! 
Az Ausztria-Magyarországra vonatkozó nagy számot 
az oláhság elmaradottsága okozza.

A p ro te s tá n s  irodalm i tá rsa sá g  ez idei évi 
rendes közgyűlését május 31-én és jún. 1. napján 
tartja Kolozsvárott.

A pesti ev. ném et egyház f. hó 8-án Hottel- 
mann Ágost gondnok, mint felügyelőhelyettes és 
Schranz János lelkész együttes elnöklete alatt, ülést 
tartott, a melyen azt a határozatot hozta, hogy 
miután a zsinati törvények 31. §-a a gyülekezetek 
nyelv szerinti elnevezését tiltja, — tekintettel arra, 
hogy a német egyház történetileg a legelső ev. egy
ház Budapesten, azért ezután *pesti ágh. ev. 1. egyház- 
község* elnevezést veszi fel.

Égy kiváló em berbará t halála. A külföldi 
lapok hosszabb idő óta egy bizonyos Müller György
ről hoznak ismertető czikkeket, fájdalom, halála 
hírével kapcsolatosan. Ez a férfiú egyike volt azok
nak a nemes szivü emberbarátoknak, a minőkből 
alig egy-egy születik egy században. Müller György 
e század elején született s majdnem elérte annak 
alkonyát. S ez a hosszú élet a legnemesebb mun
kában-: szegény árvák felsegélésében telt el.
Életkörülményeiből t. olvasóink tájékoztatására álljon 
itt ennyi: 1805-ben született Poroszország Kroppen- 
stadt nevő városában. Halléban tanulta a hittudo
mányokat s ezeknek elvégzése ulán egy ideig az 
ottani híres árvaházban működött. Azután Angliá
ban kapott lelkészi állást s itt Bristolban 1835-ben 
egy árvaháznak vetette meg alapját, a mely emlé
kezetét örökre fenn fogja tartani. Először egy bérelt 
házban — 20 árvával kezdte az intézményt, később 
azt úgy felvirágoztatta, hogy árvaházaiban 2050 
árvát is el tudott helyezni egyszerre. Az árvák neve
lése volt életének legfőbb öröme, ennek szentelte 
minden idejét s ezer és ezer árva fordult meg az 
intézetén, annak alapítása óta, az ő atyai szeretetét 
s bölcs oktatását élvezve. S az ezekre szükséges 
anyagi vagyont a semmiből teremtette, — összekére- 
gette s az Égtől kiimádkozta — a mint mondani 
szokta. Gyakran mondotta, hogy ő a «19-ik század
nak a hit és ima erejét akarja bebizonyítani*; s 
ez csakugyan sikerült is neki. Az ő Krisztushoz 
hasonló jelleme s a lényéből kisugárzó szeretet lebilin
cselte az embereket s fogékony nyá s áldozatkészekké 
tette őket nemes czélja iránt, úgy, hogy erre 30 millió 
frtnyi adományt tudott összegyűjteni. Az árvák gon
dozása mellett még evangélizálással is foglalkozott 
s mint utazó prédikátor 22 országban fordult meg 
s 1875-től 1883-ig 2400 előadást tartott. Tizen- 
nyolcz nyelvet értett s németül, angolul és francziául 
tökéletesen írt és beszélt. 90 éves koráig sohasem 
mulasztotta el, hogy vasárnap kétszer is ne prédi
káljon. Halála idején (1898 márcz. 16). 9744 árva
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gférmek állott gondjai alatt, a kiknek további gon
dozását egyetlen leányának férje: Wright James vette 
át. Márczius 14-én temették el. A gyászoló felek és 
jóbarátok 54 kocsival s idegenek ezren és ezren 
kisérték ki nyugvó helyére. Koporsója előtt pedig 
1500 arva ment párasán. Egész Bristol gyászolt, 
úgy, hogy temetése napján az üzleteket is bezárták. 
Gyászolni is való az ilyen ritka ember elhunyta az 
egész világon! — Áldott legyen emlékezete!

Honter-ünnepély. Az erdélyi szászok — a mint 
olvassuk — múlt hó 24-én tartották meg Honter 
János reformátoruknak négyszázados születési évfor
dulóját. Honterről múlt számunkban részletesen em
lékezvén meg, most csak azt említjük, hogy e napon 
isteni tisztelettel, emlékbeszédekkel egybekötött ünne
pélyt tartottak a szászok minden egyházában s iskolái
ban ; Brassóban pedig, Honter születése helyén, 
szobrát leplezték le az érdemdús reformátornak, a 
mely alkalommal Teutsch püspök tartott szép emlék
beszédet.

Ev. gimnázium a spanyol fővárosban. Már
egyszer megírtuk, hogy a r. kath. Spanyolországban 
az ev. egyház térfoglalása a spanyolok szükkeblü- 
sége miatt milyen nehezen sikerült, de mégis sike
rült ; s most örömmel olvassuk, hogy az evangélikus 
egyház ügye mindinkább előre halad, úgy hogy 
Madridban már ev. gimnázium is működik, mintegy 
250 tanulót nevelve falai között. Ennek megalapí
tásában a diakonisszaügy megalkotójának, a híres 
Fliedner fiának: Fliedner Frigyesnek van legtöbb 
érdeme, a ki Madridban ev. lelkész s a ki ottan 
igazi apostoli buzgósággal működik egyházunk fel
virágoztatásán. Az iskola 1897. nov. 1-én ny;lt meg; 
építése mintegy 160 ezer frtba került, mely összeg
nek háromnegyedrésze már ki is van fizetve. Örven
detes dolog ez, mert ezen iskola által remélhetjük, 
hogy — a mint Fliedner magát kifejezi — az evan
gélium fénye e sötét országban szét fog hintetni.

A proteBtántizmus a pogányok között. A kül- 
misszió örvendetes előhaladását mutatják azok az 
adatok, a melyeket a szászországi missziói értekez
let legutóbbi összejövetelén dr. Warneck Gusztáv, 
hallei tanár előadott. Ezek szerint az utóbbi 20 év 
alatt a pogányból lett prot. keresztyének száma két 
millióról négy millióra emelkedett. Csupán Afrikában 
30 új prot. missziói állomás szerveztetett, s míg 
ezelőtt 20 évvel 2500 prot. misszionárius működött 
a pogányok megtérítése körül, ma a misszionáriusok 
száma 6000.

Az angol traktátus-társaság, a melyről már 
többször említettük, hogy mily nemes s áldott szere
pet tölt be a bibliának s vallásos iratoknak a népek 
között való terjesztése által, a múlt évben is igazán 
szépen buzgólkodott e téren. A mint jelentésében 
olvassuk, 60 év előtt 105 nyelven adott ki vallásos 
iratokat s ma már 220 nyelven teszi azt. S a múlt 
évben 18 320,000 ilyen iratkát s bibliát adott el a 
föld különböző népei között.

Hányféle nyelv van a világon? Egy franczia 
geográfus megállapította, hogy az emberiség a föl
dön ötezer tájszólás szerint beszél és 860 eltérő 
nyelvet használ. Európában 39 féle nyelvet, Afrikában

114, Ázsiában 123. Amerikában 417 s Ausztráliá
ban, valamint a szigeteken 1L7 nyelvet beszélnek. 
A legsajátságosabb az, hogy a déli oezeánban a 
közel szomszédos szigetek is egészen más-más nyel
veket beszélnek, ügy, hogy csak jelekkel érintkeznek 
egymással. ^

F igyelm ezte tés. Emlékezetébe hozzuk az ér
deklődőknek, hogy népiskolai < egyháztörténeti tan
könyvre» kiirt pályázatunk (nov. 15-iki szám) határ
ideje május végével lejár, így tehát munkáikat e hó végéig 
kegyeskedjenek Bachát alelnök úrhoz beküldeni, hogy 
a munkák kellő időben biráltathassanak meg.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
május 13-án.
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