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Husvétkor.
Márk. ev. 16, 6.

Nagy nehéz kővel zárták el a sziklasírt, hová 
drága testét fektették. A drága testtel együtt ott fe
küdt abban a sziklasírban a tanítványok reménye. 
Le is pecsételték, őröket is állítottak mellé számosat.

Ki fogja felemelni a nagy követ, aggodalmaskod
nak a szent asszonyok, mikor a szombat elmúltával 
korán reggel sietnek drága kenetjeikkel a sírhoz? 
Ki fogja elmozdítani? Sok erős férfi kar se lenne 
elég arra, hogy tudjuk mi gyenge asszonyok ? S íme, 
mikor oda tekintenének, a nagy kő nem vala helyén, 
az angyali szó pedig megjelenti nekik: € Nincs itt 
az Úr, feltámadott /»

Csodálatos, bűbájos, drága reggel, telve kegye
lemmel, megdicsőüléssel, győzelemmel, az élet dia
dalával 1 Hány esztendő temette el elődjét azóta s 
mégis ma is úgy van minden!

Jézus ellenségei ma is mekkora igyekezettel rak
ják a temérdek köveket a sír fölé, melybe Ót be
zárni vélik. Milyen gonddal ütik rá pecsétjüket, állít
ják fel őreiket, hogy valahogy hü tanítványok azt 
fel ne törhessék. A hü tanítványok pedig mennyit 
jajongriak, hogy vájjon kicsiny erejükkel el tudják-e 
mozdítani a követ a sírja fölül, a nagy követ, me
lyet rá hitetlenség, vakhit, rút gyűlölség rakott. Csak 
halmozzátok a köveket kövekre, csak állítsátok oda 
őreiteket féltékeny kételkedők: a gyenge tanítvá
nyoknak nincs okuk remegni! Azt a követ, nem 
embereknek adatott elmozdítani. Azt a követ az Úr

nak angyala mozdítja, de az bizonynyal elmozdítja 
s csakis az mozdíthatja el.

Hiába való emberi erőlködés a Krisztus sírjába 
betekinteni, titkát kifürkészni, a feltámadás csodáját 
megérteni akarni emberi erővel. De azért nem el- 
mozdíthatatlan az a kő, nem kinyithatatlan a titok 
zára, nem törhetetlen a sír pecsétje.

Szives segítő angyali kéz siet előtted leemelni 
a követ te vágyódó, reménykedő lélek. Mire te oda 
érsz, ha jókor keresed, nyitva áll a sír, hallatszik 
az angyali sző.

De hát vannak-e ma hű tanítványok, kiknek fáj 
az, hogy sírban fekszik az Úr ? Vannak-e ma utána 
vágyódó emberek, kik nagyjókor siessenek a sír
hoz, töprengő lélekkel affelől, vájjon elmozdíthatják-e 
a fedő nehéz kőlapot?

Vannak-e még manapság, kiknek nyomja szivét, 
az Ö sírját fedő kőlap ? Vagy pedig igaz volna, hogy 
előre kétségbeesnek a kinyitás lehetősége felől s 
hagyják mohosodni az érintetlen kőfedelet?

Husvét ünnepe van ma, a feltámadásnak drága 
napjáé, mikor győzelmes tanítványok sietnek a nyi
tott, üres sír felé hallani az angyal szavát : «Nincs 
itt az Úr feltámadott!*

Közte vagy-e az ünneplő seregnek kedves olva
sóm ? Vagy talán nem is tudod a sírt merre keresd? 
A fáradság tartóztat ünnepelni talán? Nem kell 
messze menned. A szived sok halottja közt nincs-e 
Jézus? Nem kőszikla-e a sírja ott neki? Nincs-e 
sírján, a hova bűneid fektették, nehéz kőfedél, a te 
hitetlenségednek, kételkedésednek kő-fedele, rajta az
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álszemérem pecsétéivel, mellette az önámítás őrei
vel ? Indulj el a felé, a sír felé, az a drága halott 
bizony megérdemli tőled. Ne mondd azt, hogy te nem 
tudod lelkedről leemelni a te kételkedésed kövét, ne 
mondd, hogy emberi elmével a feltámadás titka meg 
nem érthető. Angyal vár rád ott a sír fejénél, ki el
mozdítja annak nehéz kövét s hirdeti majd az ő sza
vaival egybe, a halál félelmétől szabadult szived dobba
nása, bűn lánczától menekült lelked repesése, életed 
nyugalma, öröme, boldogsága, kiengesztelt bűneid 
terhének megszűnése: «Az Úr feltámadott! Az Ur 
feltámadott!* Gergely Antal.

Jézus imája.
— Kis lányomnak. —

János ev. 18; Máté 26, 42. 
A z árnyas, lombos Getsemáne kertre 

Lassan leszállt a komor esthomály.
A Megváltó övéitől környezve,
Egy cziprus előtt elmerengve áll.
Szétnéz a városon, hol üldözői 
Tanácskozásra most sereglenek,
Hogy rá, ki nem tudott sohsem gyűlölni,
Vad gyűlölettel miként törjenek.
• Én megbocsátok, —  suttogd szelíden, —  
Mert most is csak szeretni tud a szívem.» 
Majd tanítványaira néz soká,
A  kik előtte ott zokognak:
• Ne sírjatok! Lelkem megálmodá,
Nem lesz hatalma rajtam földi pornak. 
Enyéim lesztek mindörökre . . .
Ha már a sírnak hantja fö d  be,
Feltámadok s veletek maradok!
Lelkünk örökké él . .  . ne sírjatok /»
És csendes, méla hangja elakadt,
Némán intett, hogy ott maradjanak. 
Megindult lassan és kissé odébb 
Arczra borulva így imádkozék:

•■Atyám, im itt van, érzem, amaz óra 
Dicsőítsed meg a Te Éiadat!
Tudom, jóságod, mely éltem megóvta,
Nekem most még nagyobb nyugalmat a d : 
Miket megszerzék szerető szavammal,
Örök hatalmam lesz a lelkeken:
Megváltom őket, elviszem magammal,
Örökké fognak élni odafenn!

Elvégezém, mit rám bíztál e földön, 
Megtartóm Néked az embereket;
Megőrzém: rajok gonoszság ne törjön,
És közülök im’ el egy sem veszett.
Kiket rám bíztál, kiket nekem adtál, 
Követtek engem szívből, igazán;
Követtek: megtették, a mit akartál, —
Értök könyörgök Hozzád, j ó  A tyám !

De nemcsak értök, az egész világért, 
Melyet szerető szivem átölel;
Hisz egykor, mint már e kis csapat megtért, 
Mindnyájok útja Hozzád vezet el.

Kérlek, hogy adj nekik nyugalmat itt lenn, 
Benned mindnyájan egyek legyenek.
Szenteld meg őket, igazságos Isten,
Hisz igazság minden szavad Neked!

Készen vagyok a végső parancsszóra ;
S ajkamnak csak még egy kérése van : 
Múljék el tőlem, ha lehet, ez óra,
Távoztasd tőlem e pohárt, Uram!
Kiáltok Hozzád —  Atyjához a Gyermek —  
Ne jöjjön  már több szenvedés felém,
Ha úgy kívánod. . . Ám azért legyen meg 
A  Te a k a ra to d  s nem  a z  en yém !*

*

Két ezredéve már, hogy ez imádság 
A  Megváltónak ajkát elhagyd;
S Isten Fiát még most is egyre látják,
Kik egybegyűlnek a kereszt alá.
Vigasztalása most is mintha zengne,
Nyájas szavát még most is halljuk egyre.
S ő is örökre itt maradt velünk,
Velünk van, ha reményiünk, szeretünk; 
Velünk marad, ha lelkünk nyomja bánat,
S a fájdalomra hű vigasztalást ad.
E  mondás: «nem  enyém , d e a T iéd * 
Megvigasztalja milliók szivét!

Dr. Moravcsik Gyula.

«Vétkeztem, hogy elárultam 
az ártatlan vért!*

— 137-ik oldalon lévő képünkhöz. —
Máté 27, 3—5.

Ama régi emlékezetes nagypéntek egyik szerep
lőjének : az áruló Júdásnak képét mutatja a 137-ik 
oldalon lévő képünk, épen abban a pillanatban áb
rázolva, a mint árulása borzasztó következményét 
látva visszadobja a papoknak a harmincz ezüstpénzt 
s lelkiismeretének mardosásától űzetve, eltakart arcz- 
czal, őrült módra fut, rohan —  ki a nagy világba, 
gyógyírt keresni sajgó sebére, ha ugyan van még 
arra gyógyír ezen a világon.

A mint tudjuk nem találta meg, —  nem, sehol 
e földön ; a miért is a halálban keresett megnyug
vást, —  a Szentírás szavai szerint —  «felakaszt
ván magát*.

A bűn és a bűnhődés ritka gyors egymás utáni 
következésének egyik példája ő. Nem csoda; óriási 
volt bűne, nagynak kellett lennie a büntetésnek is. 
Egy apostol, Krisztus meghitt körének egyik tagja, 
ki szeretetének s jóságának egyik legközvetlenebb 
tanúja és élvezője volt, hitvány kapzsiságból elárulja 
ő t : —  kell-e itt még szót vesztegetnünk arra, hogy 
bűnének nagyságát kimutassuk ? !

Júdás ezzel eltűnt a történelem színpadáról. Hogy 
a halálban megtalálta-e a megnyugvást s gyötrel
meinek végét: azt csak a jó  Isten tudja; annyi tény, 
hogy átkos emléke itt él még a földön s a rút ön
zés és becstelen árulás közmondásszerü alakja lett ő.

Óh, de borzasztó az, ha valaki egy egész élet
tel semmi mást, csak egy átkos nevet vív ki magának!
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Nekem most különösen az ő utolsó szava csen
dül meg fülemben. Mintha hallanám zokogó, fuldok- 
lásba átmenő nyögését, melylye] tette felett a kár
hoztató ítéletet kimondja s bűntársainak szemébe 
az ártatlan meggyilkolásának szörnyű vádját veti.

«Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért!»
A kínzó bűntudatnak ezen fájdalmas felkiáltása 

nem áll egyedül a világon; az nemcsak Judás aj
kairól hangzott el, hanem elhangzott s számtalan
szor elhangzik ma is mindazok ajkairól, a kik a 
Krisztust elárulták. Nem mindenik jut ugyan ügy köz
tudomásra, mint a Judásé, óh, de ha a bűnnel meg
terhelt lelkiismeretek minden szava, ha a bűn kö
vetkezményeinek terhe alatt nyögő emberek minden 
sóhaja hallhatóvá válnék: azoknak alaphangját a 
judási szánom-bánom képezné : óh  jaj nekem, hogy 
elárultam az ártatlan vért!

Krisztust ma is sokan elárulják ; nem épen olyan 
alakban, mint Judás, de elárulják őt szent paran
csolataival ellenkező szavaik, életmódjuk által. A bűn, 
mit elkövetsz, árulás Krisztus ellen, ki az erényt 
tette kötelességeddé. A szeretetlenség, melyet tanú
sítasz, árulás Krisztus ellen, ki a szeretetet tette 
fő törvénynyé s ismértető jelévé tanítványainak. 
A kishitűség, bizalmatlanság Isten iránt —  szintén 
árulás ellene, ki az Atyában mindenek felett hinni 
s a legnehezebb megpróbáltatások között is bölcs 
rendelésén megnyugodni tanított. S ki tudná elsorolni, 
mindazokat, a mik által az emberek naponként 
vétkezvén ellene árulást követnek e l !

Jó lesz azonban okulni és vigyázni!
A különféle kisértéssel s szivünk bűnös hajla

maival küzdő földi életben Judás alakja lebegjen 
szemeink előtt óvó és intő példa gyanánt. S lebegjen 
szemeink előtt azoknak a szerencsétleneknek pél
dája is, a kik körülöttünk az idejekorán való meg
térés híján a bűn által ásott különféle lelki és testi 
nyomorúságok örvényébe buknak le. Arra intsen az, 
a mit a Szentírás mond,: Vigyázatok és imádkozza
tok! A Júdás szivén erőt vett kisértő, mint az 
ordító oroszlán, ma is szerte jár, keresvén kit el
nyeljen. S ha netán emberi gyöngeségből néha el
esünk, óh siessünk rögtön az ő isteni igéjének ere
jével magunkat megerősíteni, siessünk bűneinket az 
igaz bünbánat kapcsán szent vérével lemosni! Óh 
mert jaj annak, a ki a Krisztus ellen árulást képező 
bűn útján tovább halad! Annak nem marad más 
kilátása, mint hogy egyszer ő is a késő bánat, az 
önmeghasonlás s kétségbeesés ama szomorú helyze
tébe jut, a mely Júdás ajkaira azt a fájdalmas fel
kilátást adta: «Óh jaj nekem, hogy elárultam az 
ártatlan v é r t ! . . . »  János,

Nagypénteken.
K i az igazságért vérzett, 
Szenvedőkkel együtt érzett, —  
A  ki jó t  tett mindenekkel,
S megfizetve Ion sebekkel:
Te voltál az én Megváltóm, 
Orök” életre megtartóm !

Keresztfádnál leborulok,
Orczámmal a porba hullok, —
Én okoztam azt Neked mind 
A fájdalmat, a tenger kínt.
Én okoztam bűneimmel . . .
Siratom most könynyeimmel.

Mennyekből a földre szálltál,
Szeretettel mellém álltái,
Vigasztaltál bánatomban,
Megsegítettél bajomban, —
Mint jó  pásztor legeltettél 
Égi kenyérrel etettél!

Látást adtál szemeimnek,
Hallást süket füleimnek,
Távolítád bénaságom,
Hogy járhattam fürge lábon,
Gyógytiál, beteg ha voltam,
Föltámasztál, ha megholtam!

S mindezért mivel fizettem ?
Óh ja j , de elvetemedtem!
Hitvány pénzért eladtalak, —
Hűtlenül megtagadtalak, —
Küldtelek a Golgotára,
Meghalni a keresztfára!

S Te még ott is, én Istenem, 
Kegyelmesen bántál velem!
Megbocsátás volt nézésed 
Megváltás fá jó  vérzésed;
Imádkoztál én érettem,
A  ki ellenséged lettem.

Tekints reám kegyelmesen,
Hisz nem tudtam mit cselekszem;
Nehéz bűnöm szánom-bánom,
Nyugtom sehol nem találom,
Csak Tenálad én Megváltóm,
Örök életre megtartóm!

IÁszüay János.

Hiú á l m o k .
— Elbeszélés. —

I I I . (Folytatás.)

A mit Lujza néni és Mihály mester egymással 
kifőztek, az nagyon szép és okos dolog volt ugyan, 
de még sem bizonyult be olyan hathatós szernek, 
mely Klára asszonyt fia jövőjét illető fenhéjázó gon
dolataiból teljesen kigyógyíthatta volna.

Hogy Gyula az asztalos-mesterségnél megmarad
jon ez ellen már nem volt semmi kifogása, ki is 
volna olyan esztelen, hogy a szép örökséget elsza- 
lasztaná ? De azt már nem tűrhette, hogy kora reg
geltől késő estig csak úgy izzadjon a munkában, 
mint a többi legény s esténkint, főleg ünnep- és 
vasárnapokon ne engedjen meg magának egy kis 
urias kedvtelést.

Hát hiszen —  mondogatta magában —  lehet 
valaki asztalos-mester, ha nem áll is mindig pőrére
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vetkőzve a gyalupad előtt. Lesz elég pénze, hogy 
legényeket tarthat magának, kik a munkát elvégzik. 
Vannak alább való mesterséget űző emberek is, a 
kik ha meggazdagodtak, csak olyan úri módon él
nek, mint akármilyen fiskális vagy földesúr.

Aztán mért ne gyakorolná magát az énekben 
is, mikor olyan felséges hanggal áldotta meg a te
remtő ? Ha nem produkálja is magát pénzért —  
szorul is ő arra ! — úri emberek is lépnek fel kon- 
czertekben vagy színdarabban is, hogy tehetségeikkel 
dicsőséget szerezzenek magoknak; mért ne tenné 
meg az ő fia is, ha módjában lesz megtenni?

Mihály mester szerette volna rövidre fogni fiát 
s keményen megdorgálta, valahányszor kirúgott a 
hámból. De mit használt minden szigora, ha édes 
anyja mindig pártját fogta Gyulának s ha csak le
hetett dugdosta markába a pénzt.

Hát aztán sokat is lehetett látni a fiút műhelyen 
kívül. Este rendesen a kártya vagy billiard járta a 
kávéházban, a városi dalegyesületben, mint legjobb- 
hangú énekes a főszerepet vitte s ha színészek ve
tődtek Nagy-Keresztesre, ő rendes látogatóik közé 
tartozott.

Minkára sem volt jó  hatása Klára asszony hiú 
gondolkodás módjának.

A mint Lujza néninél megszokta volt, úgy új 
otthonában is derekasan hozzá akart látni a mun
kához, reggeltől estig sürögni-forogni a ház körül a 
kertben a mezőn ; de Klára asszony sehogy sem tűrte.

Megtörtént nem egyszer, hogy a leányt a mosó- 
teknő előtt találta, versenyt mosva a cselédekkel, 
vagy a gyúrótábla előtt sodrófával kezében; mind
annyiszor kipirongatta s bekergette a szobába, hogy 
öltözetét hozza rendbe.

—  De édes Istenem —  mondá ilyenkor Minka 
—  csak nem ülhetek napestig a divánon, evés-ivás- 
nál egyebet is kell tenni az embernek, a körömtisz
togatást és fogpiszkálást csak nem tekinthetem mun
kának !

—  Hát a kötés, varrás, hímzés meg olvasás mit 
vétett ? —  veté ellen Klára asszony.

—  Jaj az az örökös ülés, tespedés! ki nem áll
hatom ! —  tiltakozott Minka.

—  No pedig én azt semmi szín alatt meg nem 
engedhetem, hogy hozzád nem illő munkát végezz. 
Majd bizony, hogy becsületes nevemet nyelvére ve
gye a világ, hogy úton-útfélen azt beszéljék: a tar
tásért jól megfizetettnek maguknak s a leányt mégis 
cselédnek használják!

Aztán meg Gyula fiamnak sem kell feleségül 
mosóné vagy szakácsné, kivel finomabb társaságban 
meg sem jelenhetne.

Ez utóbbit azonban csak úgy magában gondolta, 
vigyázott, hogy a titkos tervet el ne árulja.

Nem igen akad ember, akármilyen tevékeny 
természetű legyen is, a ki a kényelmes életet előbb- 
utóbb meg nem szokná, főleg, ha nem kell mellette 
unatkoznia.

S Klára asszony értett ahhoz, magának és má
soknak szórakozást szerezni, El-ellátogatott Minká- 
val olyan házakba, hol korabeli, hozzáillő lányok 
voltak s maga is szívesen látott házánál jókedvű 
társaságot, ha színészek voltak a városban, vagy

valamely művész hirdetett előadást, ő neki ott kel
lett lenni s Minkát is magával vitte, dalestélyekről, 
kirándulásokról soha sem szokott elmaradni, sőt 
a télen bálba is elment Minka kedvéért, —  abban 
az örömben úgy sem részesülhetett, hogy saját leá
nyát kisérhette volna el a fényes tánezterembe.

Nem csoda hát, hogy a fiatal eleven lelkű lány 
kezdte magát jól érezni azokban a körökben, hol 
mindenféle hiú kedvtelés napirenden volt s olyan 
vágyak és óhajok ébredtek szivében, a milyenekről 
Lujza néni házában még csak nem is álmodott.

Szép volt a lány, szemében szokatlan tűz égett, 
arczának kifejezése lekötötte a nézőt, szívesen is 
forgolódtak körülötte a fiatal emberek; —  de hogy 
Gyula közt és ő közötte a kívánt közlekedés meg
történt volna, hogy egymás iránt melegebb érzelme
ket táplálnának, mint jó  ismerősök vagy rokonok, 
azt nem igen lehetett észre venni.

Pedig szerették egymást, nem csupán testvéri 
érzelemmel. Különösen az első hetekben Minka meg
érkezése után már majdnem azon ponton volt Gyula 
—  kinek szive hamar fogott tüzet —  hogy szerelmi 
vallomást tegyen a leány előtt s Minka is nagyon 
szívesen látta közelében a csinos fiút s szerelmét 
aligha utasította volna vissza. Ekkor azonban olyas 
valami történt, a mi a fiúnak s a leánynak fejét meg
zavarta s szivüket egymástól eltávolította.

A nyár folyamában néhány hétig egy vándor- 
szinésztársaság tartott a városban előadásokat, me- 

í lyeket Gyula szorgalmasan látogatott, sőt egy ízben 
egy énekes szerepben fel is lépett.

Atyjának sehogy sem tetszett a dolog s latba is 
vetette ellene atyai tekintélyét; de Klára asszonynyal 
szemben, ki testtel-lélekkel fia pártjára állott, aka
ratának sehogy sem tudott érvényt szerezni.

A lapok egészen megrészegítették Gyulát, úgy, 
hogy azon idő óta még kelletlenebből dolgozott a 
műhelyben, mint azelőtt s ha csak szerit ejthette 
a színészek közé lopódzott.

Hozzájárult még az is, hogy beleszeretett egy 
fiatal színésznőbe, ki vele folyton kaczérkodott, mi 
még inkább megzavarta munkakedvét s fejét min
denféle hiú gondolatokkal töltötte el.

Hogy ilyen körülmények közt a fejledezni kezdő 
vonzalomnak Minka iránt mindinkább lankadnia 
kellett, az könnyen belátható.

Minkának fel is tűnt, hogy Gyula már nem ke
resi úgy a társaságát, mint azelőtt, bántotta is a 
mellőzés; de nemsokára az ő lelkében is olyan vál
tozás állott be, mely gondolatait egészen másfelé 
terelte.

Egy kirándulás alkalmával, melyet több ismerős 
család rendezett s melyben ő is részt vett Klára 
asszonynyal, egy fiatal fővárosi ügyvéddel ismerke
dett meg, ki a kirándulást rendező családok egyiké
nél látogatóban volt.

A csinos, beszédes fiatal ember, kinek érdekes
ségét még az is emelte, hogy mint versíró megle
hetősen ismert nevet vívott ki magának, sokat for
golódott Minka körül. Szemmel látható volt, hogy 
az érdekes arczú, karcsú termetű lány nem csekély 
benyomást tett rá.



Minduntalan úgy intézte a dolgot, hogy vagy 
jó darabbal mögöttük hagyják a többieket, vagy 
maguk maradtak el a 
társaságtól. Miről, miről 
nem beszélgettek aztán 
így kettecskén, arról a 
többi nem tudott sem
mit, de hogy nem lehe
tett egészen közömbös, 
mindennapi dolog, arról 
a leány kipirult arcza és 
ragyogó szemei világos 
tanúbizonyságot tettek.

Minka víg, derült ter
mészete e kirándulás óta 
mintha egyszerre meg
változott volna. Gondol
kodóvá, mélázóvá lett, 
szeretett magában elül
dögélni a kertben s min
dennél, a mit tett-vett, 
bizonyos szórakozottsá
got mutatott. Sokszor 
felsóhajtott magában, 
miért nem lehet ő a 
fővárosban, hol alkalma 
volna többször találkoz
hatni azzal a fiatal ügy
véddel, ki olyan feltű
nően kitüntette őt a 
többi leányok előtt.

Igazi szerelem kel
tette-e benne azt a vá
gyat, vagy csak a hiúság, 
azt bajos volna határo
zottan eldönteni.

Gombosék látták a 
változást a leányban s 
hogy a viszony közte és 
Gyula közt meghidegült 
s már aggódni kezdtek 
a fölött, nem fog-e szé
pen kifőzött tervök du
gába dőlni.

Különösen Mihály 
mester nyugtalankodott 
s haragosan felfortyant 
mindannyiszor, midőn 
Klára aszszony gúnyo
san emlegette, milyen 
bölcsen kifundálta ő a 
dolgot Lujza nénivel s 

I szemére hányta, hogy e 
miatt útját állja fia sze
rencséjének.

Nem állhatta meg, 
hogy egyszer - másszor 
ne tegyen eléggé érthető 
czélzásokat Gyula és 
Minka előtt a végrende
letről és házasságról. A fiúra kevés hatásúak voltak 1 
e czélzások, úgy tett, mintha nem értené, vagy tán 
valóban nem is értette meg, annyira el volt foglalva

saját gondolataival. Annál inkább hatottak azonban 
Minkára. Ha nem jött volna közbe ismeretsége a

fiatal ügyvéddel, tán szintén bosszankodott volna, 
hogy mások szívbeli ügyeibe beleavatkoznak s őt 
—  szerinte — önző számításuk tárgyává teszik, de
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mélyebb fölhábórodást nem keltett volna benne a do
log. Most szerelme tárgyának képével szivében, el
telve édes vágyakkal, rózsás reményekkel villámütés
ként érinté őt a gondolat, hogy itt gyűlöletes játé
kot űznek vele, nyerészkedésből árúba bocsátják s 
el akarjak szakítani attól, kinek szavai a legszebb 
reményekkel biztatták.

Elvakultságában még Lujza nénit is vádol'a vég
rendeletéért, melylyel őt meg akarja kötni s békóba 
verni akaratát.

Tartsa meg pénzét, —  háborgott magában, —  
szabadságát és boldogságát ő hitvány földi kincse
kért fel nem áldozza.

Egy vasárnap este felé Gyula a szokottnál kissé 
hangosabb kedvvel tért haza egy víg társaságból s 
a mit már rég nem tett, tréfálózni, ingerkedni kez
det Minkával. Eleinte csak szóval, de később tettel 
is, minek az lett a vége, hogy egyszerre csak egy 
csattanós csókot nyomott a leány ajkaira.

Minka az első perczben úgy meg volt lepve, hogy 
szót sem talált fölháborodásának kifejezésére, csak 
haragosan villogó szemei, midőn Gyulát magától el- 
taszítoíta, mutatták mély sértődését s fölindulását.

Csakhamar azonban megeredt a szó is ajkain s 
úgy megleczkéztette a vakmerő legényt, hogy azt 
teljesen józan állapotban aligha dugta volna nyugod
tan zsebre.

így felpaprikázott kedvében csak elfintorította 
arczát s aztán hangos hahotára fakadva ott hagyta.

— Mi volt ez leány ? —  hallatszott dorgáló 
szava Mihály mesternek, ki a jelenetnek tanúja volt.
—  Illik is ilyen hű-hót csinálni egy ártatlan csókért, 
még rá ha olyan legény adja, kinek tisztességes 
szándékai vannak.

Minka nagy nehezen leküzdötte felindulását, még 
remegő hangon, de látszólag nyugodtan felelt:

—  Édes bácsi, ne haragudjék, igazán nem tehe
tek máskép. Ha Gyulának szántak, ne vegyék rossz 
néven, én, én nem lehetek az ő felesége.

—  Nem lehetsz ? —  szólt Mihály mester csudál- 
kozva. —  Ugyan szeretném tudni, hogy miért nem ? 
Úgy látszott pedig, mintha szeretnéd Gyulát.

—  Nem is kellek én neki — válaszolt Minka 
kitérőleg. Aztán meg bánt az a végrendelet s a mi 
benne rám vonatkozik.

— Ostobaság! Ki hallott már ilyet! —  ször- 
nyúködött Mihály mester.

—  Ám tartsanak ostobának meg háládatlannak
—  folytatá Minka —  s lehet, hogy az is vagyok, 
de nem tehetek róla, rám az a föltétel nyomasztó
lag hat, erőszakot tesz szivemen, lelkemen. Meg kel
lene magamat vetnem, ha teljesíteném, mint a ki 
kapzsiságból eladja magát. Nem, nem inkább semmi 
sem kell az egész örökségből!

E közben Klára asszony is oda vetődött s nö
vekvő felindulással hallgatta Minka kitörését.

— Hallatlan! — kiáltott fel kezeit összecsapva
—  mikről beszél itt ez a lány ? —  Hallottad férjem 
uram, fiunk nem kell neki, az örökség sem kell —  
a koldus, sehonnai!

-— Néni, az Isten irgalmáért —  sikoltott fel 
Minka egész testén remegve.

De Klára asszony folytatta mindig hevesebben.
—  Szemünk közé dobja büszkén, gőgösen, hogy 

szeretetünk s gondoskodásunk neki teher, jótétemé
nyeink megalázzák.

— Nem értem, mi lelte ezt a lányt! —  sopán
kodott Mihály mester.

—  Mit tudsz te? —- fordult hozzá Klára asszony. 
—  Tudom én jól, mi vette el az eszét a boldogta
lannak. Az a mézes-mázas úri udvarló, a kit az 
ördög a gonoszság fészkéből ide hozott, az fekszi 
meg a gyomrát.

Minka arcza fehérebb lelt a frissen meszelt falnál.
—  Ne hagyj el Istenem! —  sóhajtott fel hátra - 

tántorodva.
Klára asszony csak annál élesebben, csipősebben 

folytatta.
— Hogy kívánhatna ő egyszerű becsületes mester

ember felesége lenni, mikor czifra úri dáma lehet 
belőle! Hogy törné magát a rongyos örökség után, 
mit a jó  bolond öreg asszony minden áron a 
nyakába akar akasztani, mikor lesz módja fényben 
és bőségben úszni, óh csak a kis ujját kell kinyúj
tania érte! Ha-ha-ha! jól tudja az a furfangos úri 
nép, kit lehet könnyű módon bolonddá tenni.

Minka úgy állott ott, mintha kővé vált volna. 
Nem volt képes egy szót is kimondani, mázsás te
her nehezedett ajkára, szivére, csak arcza lángolt 
az előbbi halványság után mindinkább kipirulva s 
melle emelkedett nehéz, lázas lélekzettől.

Klára asszony utolsó szavainál hirtelen megfor
dult s az udvaron át a kert felé sietett . . .

Másnap délelőtt a legények összedugták fejüket 
a műhelyben.

—  Visszavitték az öreg Lujza nénihez ? —  kérdé 
János Pistától.

— Azt mondják —  felelt a kérdezett. —  De 
ugyan mi lehet az oka, hogy olyan hamar vissza
küldték ?

—  Ügy látszik sehogy sem kellett Gyulának, — 
jegyzé meg Pali.

—  Hej pedig ugyancsak helyre lány az eszem- 
adta! —  erősíté Pista. Nincs esze annak a Gyulának.

—  Tud is kentek valamit! —  szólt közbe az 
öreg Márta, ki egy nagy enyves lábast hozott be 
a tűzről. Lujza néninél? —  az ám! —  Elszökött, 
eltűnt.

— Hogyan, hogyan? —  melltűt? —  kérdé Már
ton meggörbített nyakkal feléje fordítva jobbik fülét.

—  El-tünt! —  mondá Márta. —  Mondom, mert 
tudom, tudom, mert hallottam.

—  Eltűnt! —  csodálkoztak mindnyájan. Hol hal
lotta, kitől hallotta ?

—  Korán reggel a tornáczon söpörgettem. Oda
benn nem tudták, hogy ott vagyok, hát elég hango
san beszéltek, hogy meghallhattam, mert az ajtó is 
nyitva volt.

—  Hogyan, hogyan? nyikkantott az a jtó? — 
fülelt Márton.

— Nyit-vavolt, vak apád!
—  Ahá, ahá!
—  Ne szólj mindig közbe, fogd be a szádat! 

— röffentek rá a többi legények
Márta folytatta.



139

*— A mester, a mesterné, meg az úrfi voltak 
a szobában.

—  Elszökött, eltűnt, se híre, se ham va! —  so
pánkodott a mesterné. Csak ezt a czédulát hagyta itt.

—  Ej ni, —  szólalt meg az ifjú úr —  az áll 
rajta, hogy: Ne keressenek, jó  helyen vagyok.

—  Jaj a fejem, a fejem! — jajgatott a mesterné.
—  Szörnyű dolog! de hát mi keseríthette el sze

gényt annyira? —  szólt megint az ifjú úr.
—  Hát alighanem édes anyád bölcs és meggon

dolt szavai, —  hallatszott most a mester hangja. 
Mert ő mindent a legjobban tud, mindig fején ta
lálja a szegéf.

—  Mihály, te Istentől elrugaszkodott gonosz —  
kiáltott erre a mesterné. Még tán képes is vagy 
örülni a gyalázaton? Mit álltok itt? Vissza kell ho
zatni hajdúkkal, katonákkal!*

—  De édes anyám! —  csitítgatta az ifjú úr.
—  Csak rajta lármázd föl a házat —  szólt a 

mester, hadd tudja meg estig az egész város. Szép 
dolog lesz, ha majd aztán Lujza néninek is a fü
lébe jut.

A  mesterné egyre csak jajgatott:
—  Jaj a fejem, a fejem !
—  Nem használ itt most semmi jajgatás, átko- 

zódás —  folytatta a mester —  szép csendesen meg 
kell őt keresni s okos szóval haza édesgetni. Itt van 
Gyula. —  Míg meg nem kerül, a világ előtt az 
öreg asszonynál van.

—  A h á ! vágott közbe János — innen van hát 
az a h ír !

—  Persze, hogy innen —  erősíté Márta.
—  Hát aztán Gyula mit mondott hozzá ? —  kér

dezte Pista. Talán már el is indult lányt keresni? 
Még ma nem mutatkozott a műhelyben.

—  Úgy látszik kapott a dolgon —  válaszolt 
Márta, —  mert mindjárt ráhagyta. «Úgy van, igaza 
van édes apámnak —  mondta, hízzák csak rám a 
dolgot, előteremtem én akár a tenger fenekéről is. 
Fogadni mernék, hogy Budapestre ment, mindig is 
arról ábrándozott egy idő óta.*

Ahá, ahá ! —  bólintott fejével Márton, ki száj- 
tátva hallgatta Márta szavait, —  Budapestre. No, 
fene nehéz dolog lesz ott abban a Babilonban egy 
eltévedt leányt megtalálni.

—  Jaj te tökfilkó —  szólt János szánakozva, 
—  hát azt hiszed, hogy majd nagyon töri magát a 
lány után ? Fogadok, hogy kisebb gondja is nagyobb 
annál. Örül, hogy egyszer kiszabadulhat, kedve sze
rint kirúghat a hámból, a munkát úgy is csak nyűg
nek tekinti.

—  H a-ha! —  nevetett Pista -— de okos gondo
lat volt csikót küldeni egeret fogni !

S jó  ízüt kaczagtak rá mindnyájan.
Torkos László.

(Folyt, köv.)

A minek az ördög örül.
— Példázat, templomkerűlők számára. —

A földön épen vasárnap volt s épen szóltak a 
templomba hívó harangok.

Belzebub, az ördögök fejedelme, koponyákból 
alkotott magas trónusán ült. Félkörben körűié a kü
lönféle bűnök és veszedelmek képviselői s hordozói 
állottak; koronáikon lángbetűkkel ott ragyogtak ne
veik : Vihar, Számum, Irigység, Istenkáromlás, Bosz- 
szú, Paráznaság stb. A pokol csarnokait megre
megtető jajveszéklés és üvöltés közé mennydörgés- 
szerűén hangzott bele Belzebub felszólítása:

«Számoljatok, mit tettetek e héten országom 
ügyében!»

A Vihar szólott elsőnek:
«A széles tengeren egy hajót pillantottam meg, 

mely hittérítőket szállított egy távoli pogány országba 
s én a tengert felkorbácsoltam s mindnyájan a ten
ger hullámaiban lelték sírjukat . . .»

«Én meg —  vágott szavába Számum — egy 
keresztyénekből álló karavánt láttam a pusztán át
vonulni s óriási szelet támasztottam, mely mindnyá
jukat a homokba temette . . .»

«Balgatagok! —  szakítá félbe a jelentést tevőket 
a pokol fejedelme —  mit ér az, ha leikeik elmene
kültek körmeink közül?!*

S az egész pokol gúnyos kaczajban tört ki. 
Ekkor, mintha orkán törte volna fel őket, a po

kol kapui felpattantak s fülsiketítő lárma, zsivaj és 
kaczagás között egy inás csapat ördög törtetett be, 
megállva a fejedelem trónja előtt.

«Nos —  szól Belzebub —  mi az, a mi titeket 
ily zajos jó  kedvre hangol ?»

«Hahaha! . . hihihi!* — zúgott tovább a kaczaj, 
hogy a pokol rengett belé.

«Hol voltatok s mi hírt hoztok? — vágott közbe 
Belzebub türelmetlenül, megsuhogtatva lángostorát, 
mire csend lett körül, csak a háttérben az elkárho- 
zottak kínos nyögése hallatszott.

«A  földről jövünk, sátáni Felség —  szólt az 
egyik ördög kajánul vigyorogva —  s most épen 
olyan munkát végeztünk, a melyet tudom nem kö
szön meg a Magasságbeli.*

(Ezen a néven nevezték tudniillik a pokolban 
az Istent.)

«Nos, mi az? Adjátok elő jelentéseiteket!*
«Ma és tegnap azon buzgólkodtunk, hogy az 

embereket távol tartsuk a templomoktól.*
c Semmi sem okoz nekem nagyobb örömet, mint 

ez —  szólt Belzebub elismerő vigyorgással —  mond
játok el, hogy szoktátok azt cselekedni?*

«Én — szólt egy ravasz kinézésű ördög, a kinek 
koronáján e szavak voltak olvashatók : ♦Mammon, 
a pénz ördöge* —  egy üzletembert arra beszéltem 
rá, hogy menjen a boltjába s ott nézze át üzleti 
könyveit; s ő most ott kalkulál, mérgelődik —  el
felejtvén a templomot . . . »

«Én is hasonlóképen jártam el —  szólt a Kap
zsiság ördöge —  egy mesterembert arra beszéltem 
rá, hogy minek menne ő a templomba, azalatt is 
mennyit kereshet! S ő ott görnyed s nem megy a
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templomba. Lassankint majd arra szoktatom, hogy 
teljesen felhagyjon az ünnepléssel. Különben öröm
mel jelenthetem sátáni Felségednek, hogy a föld la
kói erre nagyon hajlandók. Sorra járom a házakat 
s a házi urakba és asszonyokba azt oltogatom, hogy 
minek volna nekik s cselédjeiknek az ünneplés! 
Erre aztán dolgoztatnak velük vasárnap is s távol

hallotta azt a beszédet, a mely különben egész éle
tére irányító hatással lett volna. Délután aztán egy 
kiránduláson nagy összeget vesztett s az ebből folyó 
anyagi zavarok hozzák majd őt ide lefelé . . . »

«Én is mit nem tettem ! —  szólt a Hiúság, — 
egy keresztyén nőhöz lopóztam be, a mikor épen a 
templomba készülgetett. Hamar aztán, mivel ruhája

((Nincsen itt ; feltám adott!))

tartják őket a templomtól. S ez által kettőt érek 
e l : azt, hogy cselédjeik napról napra rosszabbak s 
ők maguk is sokat bosszankodván miattuk, hova
tovább mindjobban és jobban esnek hatalmunkba . . . »

♦ Helyesen jársz el!» —  dicsérte meg Belzebub 
a szólót.

«Én meg — vévé át a szót a Ilitlcözömj ördöge 
—  egy fiatal embert arra beszéltem rá, hogy néhány 
jó  ismerősét látogassa meg a helyett, hogy a tem
plomba menjen és ő csakugyan megtette ezt s nem

kissé ó-divatú volt, azt súgtam neki, hogy hogyan 
menne ő abban a divatját múlt ruhában a tem
plomba, még le találná nézni puczczos szomszédnője. 
S ő megfogadta, hogy addig nem megy templomba, 
a míg új ruhája nem lesz . . . Hahahal*

«Ez ügyes fogás volt tőled», —  szólt az ördö
gök fejedelme s az egész pokoli had felkaczagott.

«Én nekem más módszerem van arra nézve, 
hogy a Magasságbeli kedvencz fattyúit a templom
tól távol tartsam, —  szólt egy másik ördög, kinek
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a koronáján ezek a szavak ragyogtak : «Hazug kép
zelődés». —  Én vasárnap reggel sorra járom az 
embereket s azt képzeltetem el velük, hogy nem jól 
érzik magukat; egyiknek ez fáj, másiknak amaz. 
Persze nagyot nevetek’’ aztán, mikor ezek a betegek 
egyszerre felkerekednek s elmennek a mulatságokba, 
vagy ide-oda látogatóba.*

♦ Derék ficzkó vagy ! — szólt Belzebub —  ügye
sen végzed hivatásodat.*

Alighogy a «Hazug képzelődés* félre állott, elő
lépett egy ravasz képű suhancz: az Önámitás ör
döge s így adta elő mondókáját:

«Én meg —  mondotta —  vasárnap reggel körül
járok s így beszélek az embereknek: «Ugyan hova 
mennél ebben a hidegben, vagy ebben a forróság
ban ? ! Tudsz te már eleget; jobb neked itt a meleg 
kályhánál, vagy a hűvösben. No meg, nézd borús 
is az ég, esni fog . . .» S igazán kaczagna, sátáni 
Felséged, mikor aztán ezek az emberek akármilyen 
nagy hőségben, hidegben, vagy viharban nem fél
nek kilépni házukból, ha valahol mulatság, vagy 
kereset kínálkozik! Én is nevetem őket, hogy milyen 
rövid-eszüek; a bundát vagy esernyőt ilyenkor 
megtalálják, de ha templomba kell menni, nem jut 
eszükbe*.

♦ Hahaha!* —  hangzott fel ismét az elismerés 
kaczaja s Önámitás elégülten félreállott.

«Én meg az emberek érzékiségét s mulatság
vágyát szoktam felhasználni arra, hogy őket a tem
plomtól távol tartsam —  elegyedett a beszédbe 
Bcliál, az élvezet ördöge. —  Ott járva az emberek 
között rendesen arra ösztökélem őket, hogy mivel 
másnap fájront van, szombaton este mulassanak. 
Szombaton aztán mulatságokat rendeznek, a hol 
egész éjjel elbomlanak s reggel fáradtan, ittas fő
vel haza mennek s átalusszák a vasárnapot . . . »

«Remek eljárás!* —  szólt elismerőleg Belzebub, 
— dicsérem előrelátásodat.»

♦ Ez mind igen szép, a mit ti végeztek, — szólt 
kissé fitymálólag Mefisztó, a kétkedés ördöge. —  
Én megvallva az igazat, munkátoknak nem tulajdo
nítok valami nagy becset. Egyrészt azért, mert ha
tása időleges, másrészt meg azért, mert' úgy látom, 
hogy a kiket ti a templomtól apró ürügyek alatt 
távol tartotok: hitközönyös emberek, a kik úgyis 
ide le jutnak s nem igen érdemlik meg, hogy valami 
nagyon törjük magunkat utánok. Hanem az olya
nokkal elbánni s megnyerni sátáni Ő Felségének, a 
kiken a ti csel vetéseitek nem fognak s azokat meg
dolgozni lelkileg úgy, hogy többé semmi körülmé
nyek között se kívánkozzanak térdet hajtani a Ma
gasságbelinek : —  ez az igazi vicz, a miben nékem 
gyönyörűségem telik s a mire nézve nekem megvan 
a saját módszerem.*

Az egész pokol kérdőleg nézett a beszélőre.
«S mi az, fiam Mefisztó? —  kérdé kíváncsian 

Belzebub; —  mondd el, erre nagyon kiváncsi va
gyok.*

♦ Igen egyszerű dolog, sátáni Felség! —  foly
tatta Mefisztó. —  Én, hogy a Magasságbeli törvé
nyének s a mi közbejöttünkkel keresztre hurczolt 
Fia széthintett tudományának gyümölcsözését meg
akadályozzam, a rövidlátó emberi szem elé annak

azon oldalait igyekszem tárni, a melyek előtte felfog
hatatlanok ; s így a halandó az ő rövid eszével nem 
bírván azt teljesen felfogni, benne ellen mondáso
kat lát s kétely ébred benne iránta . . . S e  mel
lett még mást is segítségül hivok. Miután a prédi
kátorok is emberek s nem hibátlanok, oda hatok, 
hogy a keresztyének különösen hibáikat latolgassák 
s gyermekeik előtt ezekről minél többször gáncsoló- 
lag szóljanak. így aztán beszélhetnek a prédikáto
rok akár az angyalok nyelvén, nem lesz annak 
semmi foganatja! Én ezen eljárásommal, hogy az 
emberek szivébe kétely alakjában beülök, jobban 
kiürítem a templomokat, mint akármely más eljá
rással lehetne.*

♦ Hurráh! ez az igazi!* —  rivalt rá az egész 
pokoli had, a legzajosabb tetszésnyilatkozatok közt 
üdvözölve a szónokot. —  Ez van aztán igazi pokoli 
leleményességgel kieszelve!»

Miután a zaj jó  ideig eltartott, felemelkedett Bel
zebub méltóságteljesen s rémes hangon így dörögte 
legfelsőbb elismerését:

♦ Erők és Hatalmak! Pokol szolgái és vitézei! 
Ti munkátokat mindnyájan valóban dicséretreméltó 
buzgalommal végzitek. Megvagyok veletek elégedve. 
Csak így haladjatok előre! Mindazon fegyverek, a me
lyeket alkalmaztok, alkalmasak arra, hogy a Magas
ságbeli földi teremtményeit a templomtól elidegenít- 
sék. S ha ezt elértük —  tévé hozá nyelvével egyet 
csettintve —  akkor már a markunkba’ vannak . . .»

Az egész ördög-sereg erre őrületes tánezra per
dült, fülsiketítő rikácsolással énekelve:

Csak így, csak így előre 
És tervünk sikerül, —
A halandó, a dőre,
Körmünk közé kerül!
Csak így, csak így előre 
S mienk a győzelem ;
Ha-ha-ha-ha! He-he-he!
Megásva a verem!

Paulik János.

 Bartholomaeidesz János,
nyíregyházi ev. lelkész.

1814—1900.
Búsan kongott-bongott a nyíregyházi ev. tem

plom tornyán a nagyharang folyó évi február hó 12-én 
délután 2 órakor; a máskor oly zajos templom- és 
iskolakörnyék néma lett; az emberek lehorgasz- 
tott fővel, egy-egy keserű könyet ejtve, csendesen 
vonultak a papiakra, hol egy pár perez előtt az ősz 
lelkész, egyházának buzgó, fáradhatatlan szolgája és 
ő r e : nt. Bartholomaeidesz János lelkét az Úrnak 
ajánlva jobblétre szenderült. Még február 5-én, épen 
pappá szentelésének 64-ik évfordulóján ihletett ajak
kal hirdette az Úr népének az Igét, az nap este 
pedig már ágyba került s többé fel sem kelt, ha
nem egyheti szenvedés után megtért őseihez.

A gyászhír az egész városban csakhamar elter
jedt s a lakosság felekezeti különbség nélkül lélekben 
megindulva, vette a lesújtó hírt. A részvétnyilatko
zatok mindenünnen özönével érkeztek; mindenki 
siratta a galamblelkü ősz pásztort, a város kedves- 
♦ János bácsiját*.
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Az elhunyt lelkész-nesztor arczképét itten mel
lékelt képünk mutatja; élet- és jellemrajzát röviden 
a következőkben adjuk.

Bartholomaeidesz János 1814 ápril. 2-án Köri
ben, Gömör vármegyében született. Atyja Bartholo
maeidesz László lelkész, későbbi nógrádi főesperes, 
anyja Geduly Zsuzsánna volt. Családja ősi papi csa
lád, már a reformáczió előtti időben kapott magyar 
nemességet «Eördögh» néven, mely Bartholomaei- 
desz-szé a reformáczió korában változott.
■ Elemi iskoláit s a középiskola első éveit Barad- 

nán, Pádárban, Batkó-Bisztrón, Dobsinán és Osgyán- 
ban, — a középiskola felső osztályait Lőcsén, Os- 
gyánban, Selmeczbányán, —  a theologiai tanfolyamot 
Sopronban és Pozsonyban 
végezte szerény viszonyok 
között, de kitűnő ered
ménynyel.

Tanulmányait a pro 
testantizmus őshazájában 
Németországban szerette 
volna folytatni és tökéle
tesíteni, mostoha anyagi 
helyzete azonban nem en
gedte vágyát megvalósítani.
Mindazonáltal nem mon
dott le ezen vágyáról, ha
nem hogy egy kis tőkét 
gyűjtsön terve kivitelére, 
elfogadta a jolsvai ev. egy
ház meghívását s elment 
tanítónak. Alig volt négy 
hónapig Jolsván, meghalt az 
ochtinai pap. Az ünnepek 
alatt az ifjú tanító ochtinai 
rokonait ment látogatni s 
ezek felkérésére a tem
plomban prédikált. Beszéde 
annyira megtetszett a hí
veknek, hogy hallani sem 
akartak más papról, mint 
ő róla s már néhány hét 
múlva megválasztották ren
des lelkésznek. Azonban 
az akkori püspök, Jozeffy 
nem akart beleegyezni a 22 éves ifjú rendes lel- 
készszé választásába, míg végre a hívek sürgető 
kérésének engedve 1836. évi február hó 5-én Tiszol- 
czon pappá avatta. Ugyancsak ez évben lépett há
zasságra Havas Teréziával, a jolsvai főtanító leányá
val, kiből igazi papné lett s a ki férjének 52 éven 
át jó  és balsorsban odaadó s hű osztályosa volt. 
Ezen házasságból született két fiú : Pál, a ki atyját 
elsiratta és Rezső, ki életének legszebb férfi korá
ban hunyt el.

Ochtináról másfél évi működése, után Csetnekre 
került, hol 23 éven át hirdette az Úr igéjét s ápolta 
híven az Úr szőlejét. Ez a 23 év volt életének —  
legboldogabb időszaka. Csetneken volt igazán bol
dog s megelégedett; jövedelme elég volt a tisztesé- 
ges megélhetéshez, gyermekeinek neveléséhez, de 
félretenni soha semmit se tudott. Ezen 23 éves pap
sága alatt volt körlelkész, majd esperességi aljegyző,

főjegyző és huzamos időn át a gömöri autonóm egy
házmegyének főesperese s mint ilyen az 1859-iki 
pátens következtében sok keserű küzdelmen ment 
keresztül.

Ekkor történt vele a következő eset: Midőn az 
autonóm egyházak képviselőit Csetnekre esperességi 
gyűlésre hivta össze, Koresska, a pátenst védő gö
möri főispán azt betiltotta, sőt tilalmának nagyobb 
érvényt szerzendő, egy század katonasággal vétette 
körül Csetneket. A helységből kifelé szabad volt az 
út, —  be senki sem mehetett. De már a követek 
nagyobb része bent volt a városban s mivel Cset
neken nem lehetett a gyűlést megtartani, elhatároz
ták, hogy éjjel Rozsnyóra mennek s hajnalban meg

tartják a gyűlést. A főes
perest azonban szemmel 
tartották s nem akarták 
kiengedni Csetnekről; ő 
azonban parasztruhába öl
tözve átment a kordonon 
s hajnalban Rozsnyón volt 
s a gyűlést megnyitotta. 
Koresska kora reggel vette 
észre, hogy a főesperes 
kiszökött; hajrá a katona
sággal Rozsnyóra! Mikor 
oda ért, a főesperest a 
gyűlés feloszlatására szólí
totta fel, az azonban mo
solyogva nem feloszlatta, 
hanem berekesztette, mivel 
akkorára minden dolgaikat 
ékes rendben elvégezték.

Mint fiatal lelkész lerán- 
dult Nyíregyházára roko
nait meglátogatni. Szom
bati napon érkezett meg, 
tengelyen. Rokonai azzal a 
kéréssel lepték meg, hogy 
másnap vasárnap lévén, 
prédikáljon s rögtön ki is 
eszközölték Farbaky Dániel 
lelkésznél a beleegyezést, a 
ki szívesen ráállott. Bartho
lomaeidesz szabadkozott, 

de hiába volt minden szabadkozása, kezébe adtak 
egy bibliái, bezárták az oldalszobába s kénytelen
kelletlen másnap prédikálnia kellett abban a tem
plomban, a hol 39 éven át tanította, oktatta híveit 
s «arany-szájú szent’ János> nevet kapott szép be
szédeiért.

Igen, 39 éven át volt nyíregyházi lelkész, mert 
1861. évi április 14-én tartotta beiktató beszédét 
Nyíregyházán. Oly időben jött Nyíregyházára, a mi
kor a patentisták az automistákkal legnagyobb harcz- 
bán állottak. Rendetlenség, felfordulás volt minden 
téren s csak az ő bölcsesége, tapintata, higgadt
sága tudta a békére vezető helyes utat megtalálni 
s a felkorbácsolt hullámokat lecsendesíteni. De nem
csak békét tudott teremteni, hanem a fejlődés útjára 
is tudta egyházát terelni. A nyíregyházi egyház kul
túráin fejlődése az ő itteni működésével szoros össze
függi sben van. Midőn ide jött, volt az egyháznak
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3 kántor-tanítója s most midőn elköltözött van 23 
tanítója és két kántora. Ezen számok többet monda- 
minden írott betűnél.

Nemcsak egyházában, hanem a tiszai kerület
ben is vezérszerepet vitt. Hosszú időn át kerületi 
jegyző volt s mint ilyen sokszor kisérte Máday, majd 
Czékus püspököt. Agg korában szívesen emlékezett 
vissza ezekre a vizitácziókra s környezetének el
elmesélte élményeit. Sőt püspök-jelölt is volt, s 
Czékussal szemben csak 30 szónyi kisebbségben 
maradt. 1861— 1884-ig a Hegyaljai egyházmegyé
nek volt tevékeny főesperese, majd hivatkozva öreg
ségére leköszönt s az egyházmegye hálából tisz
teletbeli főesperesi czímmel tüntette ki.

1896-ban nagy fénynyel ünnepelte meg a nyír
egyházi egyház ősz lelkészének 60 éves papi jubi
leumát s ő e megtiszteltetés következtében egyetlen 
ingatlan szerzeményét: egy másfél holdas kaszáló
ját ajándékozta oda szerető egyházának. Ugyanez 
alkalomból Ő Felsége a «Ferencz-József-rend lovag
keresztjét > adományozta a minden téren kitűnő lel
késznek.

Jellemzésére nem kell szót fordítanunk, bár le
hetne köteteket róla írni. Élete oly egyszerű volt, 
a milyen egyszerű csak lehetett. Szive igazi krisz
tusi szeretettel segített mindenkin, a ki hozzá folya
modott, a szegényeket, özvegyeket, árvákat gyámolí
totta; a csüggedőket bátorította, lelkesítette; szóval 
lelkész volt, e szónak igazi értelmében, kiben Isten
nek és embernek gyönyörűsége telt.

Meg is siratta őt egyháza úgy, mint soha sen
kit. Ravatala valóságos bucsújáró hely volt. Egész 
napokon át tolongott a nép, hogy őt még egyszer 
lássa. Temetése napján feb. 14-én a drága halott 
hült tetemeit reggel 9 órakor a templomba vittük, 
hogy ott pihenjen még egy néhány órát, a hol el- 
fáradott. Az udvaron az őt betegségében ápoló segéd
lelkésze: Noszkó István mondott imát. Délután 
3 órakor vette kezdetét a temetési szertartás a tem
plomban, a hol reggel óta a hívek folyton gyászéne
keket énekeltek. A temetési szertartást Geduly Henrik, 
az elhunytnak lelkésztársa s Materny Lajos debreczeni 
lelkész-főesperes végezték. Ezután a dalárda gyász
éneke hangjainál felvette a koporsót hat lelkész s 
kivitték a pihenő testvért a gyászkocsira, melyet a 
család tagjai, Zelenka Fái püspök vezetése alatt 
a lelkészek csapata, a különféle gyásztisztességtévő 
küldöttségek és a hívek ezrei könyhullatva kisértek 
a temetőbe, a hol Révész János nagybányai lelkész 
imája után, Majerszky Béla egyházfelügyelő búcsú
zott el a hívek nevében elnöktársától.

Áldott legyen emlékezete! Az Ur pedig odafent 
jutalmazza meg hűséges szolgájának fáradozásait!

Noszkó István

Husvét reggelén.

Az, éj múlik, Hajnal Hasad, 
Harmatja Hull, virág fakad, 
/(öszönfelek Hő ReBellej 
Virágkeltő Husoétreggeí !

É jjeled volt a nagypéntek,
Melyen erényt ölt a vétek,
(ív ász fi a döntve sok szép szivet, —  
fi  a gasz ko dót, Buzgót, Hívet.

.Sötét kereszt, ÓH te gyászos,
Ártatlan vér tapadt fádhoz!
JSírűoz vezet tőled az út,
MeívBen Holtan fekszik az Ur.

De Istennek legyen Hála, —
Elmozdítva a sír zára!
Nem vehetett Bún Hatalmat,
Fajt' Jézus nyert diadaímat.

Félre szívBől gyötrő kétség,
Nines a sírBan már sötétség!
Világítva száll Beléje 
Feltámadás Ha jnal- féli re.

Üres a sír! nem, nem  —  mégsem! 
Angyal iií Benn —  szent reményem; 
Vigasztalást Harmatoz rám.
Hogy Jézusnál lesz a Hazám.

A z éj elmúlt Hajnal Hasadt,
Harmatja Hullt, virág fakadt; 
íföszönfelek Hő keBeííeí —
Hitet szülő Husoétreggeí !

Király Mátyás.

Felhívás
a magyarországi ágh. ev. vallástanárokhoz.
Alulírottak, mint a múlt év július 3-án tartott 

orsz. ev. vallástanári konferenczia megbízottjai, tisz
telettel és kartársi szeretettel felhívjuk s kérjük a 
középiskolák ev. vallástanárait s általában a hitok
tatással foglalkozó ev. lelkészeket, hogy a folyó év 
július 2-án, Budapesten, a Deák-téri ev. gymnasium 
II. emeleti tanácstermében d. e. 9 órakor tartandó 
vallástanári értekezleten megjelenni szíveskedjenek.

Az értekezlet legfőbb tárgya: a középiskolai 
vallástanári tanterv végleges megállapítása.

Miután a múlt évi értekezletünkön arra nézve 
több figyelemreméltó nézet nyert kifejezést, a meg
állapodáshoz híven, arra kérjük a kollega urakat, 
hogy azokat valamely egyházi lapban, vagy külön 
nyomtatványban mielőbb kifejteni s tájékozódás vé
gett az összes kollegáknak hozzáférhetővé tenni szíves
kedjenek. Felkérjük egyúttal Iletvényi Lajos soproni 
ev. vallástanár urat, hogy az egyháztörténelem taní
tására vonatkozó tervjavaslatát szintén mielőbb közzé
tenni szíveskedjék.

Azokat a T. kartárs urakat pedig, a kik vala
mely új tárgyról óhajtanak értekezni, felkérjük, hogy 
azt Bereczky Sándor bpesti ev. vallástanárnál (IV., 
Deák-tér 4. s z ) bejelenteni szíveskedjenek.

Budapest, 1900 április 2-án.
Kartársi szeretettel és tisztelettel 

Majba Vilmos. Bereczlcy Sándor.
Paulik János.
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Luther magánbeszéde a wormsi biro
dalmi gyűlésbe lépése előtt.

(Harangszó hallik.)
Cseng a harang! . . . a Fők tanácsba gyűltek: 
Úrnak harczosa, most, most légy erős!
Mert az Ige, mit lelkedből merítve 
Világosságul szórtál a világba,
És hogy ember jobban szeressen embert:
Népek szent frigyét az most összetépte,
S egy félvilágnak törte szét bilincsét,
És mit reám jó Istenem bízott volt,
Népek üdvét hogy munkálnám általa: 
lm most viszálynak szítja fel tüzet;
S a vesznitért tömegnek minden tagja 
A menny üdvét megnyerni így akarja! . . .
A föld királyai tanácsot ülnek,
S szól a parancs: védelmezd tanaid!
Egész világ lázban, várva tekint rám :
Merész művem ha végrehajtom-é ?
És győz-e, mit kiszóltam, az Igazság? . .  .
De félre b ú ! lm  angyal szárnya lebben,
S lelkem letépi földi lánczait;
Győzelmi zászló leng angyalkezekben,
S ingatlanul él lelkemben a Hit.
Ez éltet s emel, míg előbbre török,
Visszatérés nincs már, az Ige örök ! . . .

(Újabb harangszó hallik.)
Ismét harangszó! . . .  im itt a pillanat,
Mely egyszer már elfogja dönteni:
Nyögjön-é ember még emberkény alatt,
Vagy győz az Ige, amaz isteni? . . .
Kevély urak elé kell bátran lépnem;
Jó Istenem, imádkozom Hozzád,
Halld meg még egyszer buzgó könyörgésem,
S aztán . . . bocsásd el békén bű szolgád!

(Térdre borul s összefonja kezeit.)
Mindenható! a por kiált egedre,

Hallgasd meg szolgád, Örökkévaló !
Tekints rendíthetlen erős hitemre,

Mely, érzem, érzem, hogy igaz s való.
De hajh! a mély titkú sötét jövőnek 

Ködén ki lát keresztül, ha te nem ? . . .
Óh jöjj eléje a hozzád jövőnek,

Segélj és hallgass meg erős Istenem!
Te hívtál el, hogy lennék hív harczolód,

Hintvén szét a földön szent Igédet; 
Haragodban tiporj el, óh Zebaoth!

Harczodtól ha gyáván visszalépek.
És ha a poklok hatalma zúdulva rám,

Szent ügyedet bukva kéne látnom:
Hadd haljak meg éretted én, Szent Atyám!

Kinek kezedben éltem s halálom.
Méltó csak te vagy, Isten, dicséretre,

Tied az ország s hatalom örökre ! . . . 
(Felemelkedik térdeiről. Szünet.)

A minek jönni kell, ám jöjjön tehát:
Élet vagy halál . . .  én kész vagyok ;
De lelkem egy égi szózat hatja á t :
«Előre hős! . . . rád győzelem ragyog!*

Nyugton nézek hát sorsomnak szemébe,
A félelmet szivem nem ismeré;
S az Úrban bízva és általa védve 
Bátran állok már biráim elé.

Egész világ bűnbe, homályba veszve . . .
S nékem kell az üdvre vezérlenem,
De elvégezi, mit elkezdett az eszme,
Mely meg nem állhat félig győzve, nem ! . . . 
Harczom kemény, de foly az Úr nevében,
S megszégyenül ellenségem itten;
Bátran előre! . . .  be a harcz hevébe! . .
Hisz’ erős várunk nekünk az Isten.
Tovább, tovább hát a pályán, s bátorság! . . . 
Leng a zászló . . . s győzni fog az igazság!

Körner után: Kálmán Gyula.

Hazai és külföldi hirek.

A Luther-társaságból. A Luthher-társaság igaz
gatótanácsa és szükebbkörü bizottsága e hó 2-án 
Zsilinszky Mihály és Horváth Sándor elnökök veze
tése alatt együttes ülést tartott, a melyen részt vet
tek Fabinyi Theofil, a társaság védnöke, dr. Baltik, 
Gyurátz és Zelenka püspökök, Bachát főv. esperes, 
Schrancz J., Bognár Endre társ. jegyző, Falvay biz. 
jegyző, Paulik J. szerkesztő, Bereczky S . Kaczián, 
Kláár, Majba V., Sas B., vallástanárok, Wéber R. 
gym. tanár, Zelenka L. törvsz. biró. Sass János, 
Broschko Gusztáv. — Ihász Gy., Szentiványi A., 
Hörk J., Poszvék S. és Scholz G. biz. tagok kimentet
ték elmaradásukat. Az elnök bevezető beszédében rá
mutatván ama fontos szerepre, a melylyel napjaink
ban a sajtó bír, hangsúlyozza, hogy a modern küz
delem e hatásos fegyveréről nekünk sem szabad 
lemondanunk s a mennyiben a Luther-társaság az 
ev. egyházi irodalom művelése által ép e fegyver
nek a forgatását tűzte ki czéljául, egyházi tekintet
ben társaságunk felvirágoztatása s tevékenységének 
fokozása legfőbb érdekünk. A Társasággal szemben 
kívülről folyton új és új igényekkel lépnek fel s az 
szívörömest felelne meg azoknak, de anyagi eszkö
zeinek fogyatékossága miatt csak mérsékelt tevékeny
ségre szorítkozhatik. A Társaság újabban egy széle- 
sebbkörű akcziót próbált megindítani s vidéki fiókegy
letek szervezése által az egész országon széthúzódó 
hálózatot igyekszik létesíteni. S erre azért van nagy 
szükség, mivel eddig csak kevesen vettek részt 
munkájában s támogatták törekvéseiben; ez által 
szélesebbkörü érdeklődést remél felkölteni s nagyobb 
anyagi segítséghez is jutni, a mi egyrészt kiadvá
nyainak olcsóbbá tételét, másrészt egyes nagyobb 
munkák kiadását tenné lehetővé. Az értekezlet jelen 
volt tagjai egyértelmüleg oda nyilatkoztak, hogy a 
Luther-társaság felvirágoztatására minden lehetőt el 
kell követni s a taggyűjtés mellett a k e r ü l e t e k  
s e g é l y é t  i s  ki  k e l l  k é r n i .  A társaság elnöke 
azért megbizatott, hogy ennek megbeszélése végett 
legközelebb hívja össze a püspököket és a kerületi 
felügyelőket. Zelenka püspök hangsúlyozta azt is, 
hogy a Társaság segélyezése végett a z  e g y e t e 
m e s  g y ű l é s t  i s meg kell keresni, mint a mely
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első sorban hivatott arra, hogy a maga szakorgá
numát megfelelő évi segélyben részesítse. Egyesek 
által egy tőtnyelvü «Agenda» kiadásának szükséges
sége forogván fenn, mire nézve az értekezlet dr. 
Baltik püspök úr indítványára azt határozta, hogy 
a Luther-társaság s a »Zpevnik-bizottság» közösen 
beszéljék meg az Agenda kiadásának módozatait. 
Miután az országban a «Kis Káté* mintegy 60-féle 
kiadásban forog közkézen, az értekezlet szükséges
nek tartja, hogy a kerületek az egyetemnél oda has
sanak, hogy az egyházegyetem e symbolikus iratun
kat saját kincsének mondja ki s csak a Luther-társaság 
által kiadandó hiteles szöveget engedje iskoláiban 
használni. Jausz és Hetvényi soproni tanárok be
terjesztették az általuk szerkesztett «Iskolai bibliai 
olvasókönyv» tervvázlatát, mire nézve az értekezlet 
kimondotta, hogy a kész munka kiadása elől nem 
zárkózik el, de a terv először az egyetemes gyű
lés elé lesz terjesztendő. Alelnök bemutatja, Mayer 
Endre eperjesi theol. tanár az «Ágostai hitvallás 
védelme» czímü symbolikus könyv magyar fordí
tásának kéziratát; az értekezlet a munka megbi- 
rálására Stettner Gyula esperes, Gyurátz és dr. 
Baltik püspök urakat kéri tel. Beküldetett Bexheft: 
«Was elünket dir von Christo?» czimű munka for
dítása Stráner Vilmostól; a mely munka kiadatási 
jogának megszerzése végett a kis bizottsághoz téte
tett át. Paulik szerkesztő bemutatja a tavalyi köz
gyűlés által megcsináltatni rendelt társasági «Okle
vél*, illetve ‘ Emléklap* mintáját, melynek megfes- 
tetésével a szerkesztő bízatott meg. A többfelől 
kifejezett óhajnak megfelelően a társaság egyes nép- 
iratkáinak tótnyelven való kiadását is elhatározta 
s azoknak lefordítására Bachát D. főesperest kérte 
fel. A népiskolai tankönyvül alkalmas ‘ Egyháztörté
net életrajzokban* ez. pályázatra beérkezett munka a 
bírálók véleménye szerint a kivánalmaknak nem 
felelvén meg, újbóli átdolgozásra a szerzőnek vissza- 
adatik. Szeberényi L. «Luther élete* ez. munkája el
fogyván, azt legközelebb új kiadásban fogja kiadni 
a társaság. Az intéző bizottság jegyzője sajnálattal 
jelenti, hogy a tagdíj befizetésében nagy hanyagság 
mutatkozik, mivel ez idő szerint 107 tag 1247 frt- 
nyi tagdíjjal van hátralékban ; az értekezlet kimondja, 
hogy a mennyiben az illetők elvállalt kötelezettsé
geiknek a legközelebb történendő felhívás után sem 
felelnek meg, ezt az ügyet a Társaság ügyészének 
lesz kénytelen átadni. E helyütt is barátságosan fel
kérjük azokat, a kiket illet, hogy ne késsenek elvál
lalt kötelezettségeiknek eleget tenni, mert hiszen az 
ilyen mulasztások nagyon hátráltatják a Társaság 
működését. Az értekezlet, a mely sok reformeszmét 
vetett fel s beszélt meg részletesen, esti 8 órakor 
fejeztetett b e ; s tapasztalva a kerületek fejeinek : a 
püspök uraknak élénk érdeklődését s a Társaság 
iránt való jóindulatát, lelkesedését, reméljük, hogy 
ez értekezlet egy új, élénkebb tevékenységű jövőnek 
fogja kezdő pontját képezni. Adja Isten!

Jótékonyság. Stadler Tófor kir. tanácsos, a 
beszterczebányai ev. egyházközség érdemekben gaz
dag, manapság párját ritkító áldozatkészségü felügye
lője, ki 1897-ben az e. tőkealap gyarapítására 5000 
Irtot adományozott s 1898-ban az elemi fiú iskola

ódon épületét 6500 frt költséggel korszerűen átala
kíttatta s díszesen megnyittatta, ez idén az egyház- 
község aggápoldájának régi földszintes, a követel
ménynek többé meg nem felelő épületét 16,000 
korona költséggel emeletre palotaszerűen kiépítteti 
és 26 szegényre korszerűen berendezted. Ezen újabb 
nemes tette nem szorul dicséretre.

Halálozás. Kármán Ede nyug. ratkó-bisztrói 
ev. lelkész ápr. 3-án élte 63-ik, házassága 33-ik 
éveben hosszas szenvedés után Rákoson (Gömör m.) 
elhunyt. Ápr. 6-án temettetett el. Nagyszámú ro
konság gyászolja az Ürnak hű szolgáját. Béke poraira!

A nyíregyházi ev. belmissziói egyesület 
márczius hó 28-án tartotta első estélyét. Az egyházi 
dalárda éneke után Geduly Henrik, az egyesület 
elnöke melegen üdvözölte a jelenlevő közönséget s 
elmondta, hogy ezen egyesület van hivatva arra, 
hogy levezető csatornája legyen az egyház szellemi 
életének, a mire a hivatalos egyház, mint szerve
zett testület, meghatározott jogi működésénél fogva 
alkalmatlan, mert mint Isten országának szerve, a 
templomi és a templomon kívüli ájtatosság gyakor
lása által meríti ki feladatát. Utánna dr. Fröhle 
Vilmos főgymn. tanár olvasta fel igen tanulságos 
és élvezetes munkáját a szereletről, mint a valódi 
erkölcsösségnek egyetlen igaz alapjáról. Felolvasá
sában arra a végső tételre jut, hogy a keresztyén 
szeretet a positiv kijelentésen alapuló keresztyén 
hittől elválaszthatatlan; egyik a másikat feltételezi. 
—  A felolvasás elejétől végéig teljesen lekötötte a 
hallgatóság figyelmét s midőn a felolvasó végzett, 
sokan siettek őt üdvözölni s neki a nyújtott élve
zetért köszönetét mondani. —  A felolvasás után 
Víetórisz Dániel szavalta el nagy hatással Tompá
nak ‘ Haldokló mellett* czimű gyönyörű költeményéi, 
mire az estély az egyházi dalárda sikerült éneké
vel véget ért. Az egybegyűltek önkéntes szeretet- 
adományaiból 30 korona folyt be a dalárda javára.

Kitüntetés. Ő Felsége a király Linberger István 
késmárki ev. lelkésznek és főesperesnek, egyházi té
ren szerzett érdemei elismeréséül a Ferenez-József- 
rend lovagkeresztjét adományozta. Gratulálunk az 
érdemlett kitüntetéshez!

A kőszegi ev. felső-leányiskola nyilvános
sága. A dunántúli ev. egyházkerület Kőszegen épült 
felső-leányiskoláját nem régiben Berecz Antal minisz
teri biztos látogatta meg azon czélból, hogy az in
tézetnél tapasztalatokat szerezzen arra nézve, vájjon 
a minisztérium megadhatja-e az új intézetnek a nyil
vánossági jogot? A miniszteri biztos ott léte alkal
mával példás rendben talált mindent; elismerésének 
és örömének adott kifejezést a felett, hogy az egy
házkerület ily szép intézetet létesített s végül kije
lentette, hogy a nyilvánossági jog megadása most 
már csak napok kérdése.

Új ev. nőegyesület. Egy nemes gondolkodású 
kisasszony: Gyuris Evelin Újbányán, Hontmegyé- 
ben, felbuzdulva az ev. nőegyletek nemes munkáján, 
az ottan lakó ev. nőket is arra buzdította fel, hogy 
egyletté alakulva szolgálják az egyházépítés s fele
baráti szeretet nemes ügyét. A kisasszony különben 
egyike ama ritka lényeknek, a kik egyház iránti 
szeretetükben nagy áldozatokra képesek. Mivel Új
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bányán nincs ev lelkész, azért ő oktatta az ott lévő 
családok gyermekeit ev. vallásukban, számukra vasár
napi iskolát alapított —  természetesen az egyházi 
hivatatalos körök beleegyezésével, —  saját költségén 
ev. vallási iratkákkal látta el őket, így működvén 
közre abban, hogy pápisták közé ékelt hitsorsosai 
ev. hitükben meg ne fogyatkozzanak. A munka ne
mes s nem szorul dicséretre. A kezdeményezésére 
alakult ev. nőegylet e hó 8-án tartotta alakuló gyű
lését. Kivánjuk, hogy Isten áldása kisérje működését!

Merénylet a walesi herczeg ellen. Rossz 
idők járnak a fejedelmi személyekre; e hó 4-én is, 
mikor a walesi herczeg Brüsszelbe érkezett, egy fia
tal ember rálőtt, de nem találta. A merényletnek 
politikai oka volt, mert —  a mint a merénylő meg
vallotta —  a búrok elleni háborút akarta az angol 
trónörökös személyén megbosszulni.

Délafrikai háború. A búrokat utolsó híradá
sunk óta nagy csapás érte, legkitűnőbb hadvezérük: 
Joubert tábornok márcz 28-án meghalt, gyomorbaj
ban. De a jeles tábornok halála nem vonta maga 
után a búrok ellenállási erejének megtörését. Krüger 
elnök hatalmas tehetsége s megingathatlan hazasze
retete nem engedte a nép lelkesedését meglohadni. 
Kezébe ragadta a vezérbotot, lángoló lelkesedéssel 
hívta népét a háború folytatására s azután a búr 
haderő élére Botha parancsnokot állította, a ki Jou- 
bertnek jobb keze volt s a kit az egész búr nép, 
mint nemesszivű embert, kitűnő hadvezért és párat
lan hőst rajongással vesz körül. Első bemutatkozása 
sikerült. E hó 2-án ugyanis a búrok elfogtak egy 
egész angol hadoszlopot két üteg ágyúval s az ösz- 
szes tisztekkel. Azóta valami nevezetesebb dolog 
nem történt. A búrok erősen szorongatják Roberts 
angol hadvezér csapatait s az angoloknak nem megy 
olyan könnyen a búr nép leverése, a mint azt az 
angolok egy ideig való győzelmeik alkalmával hitték.

Az angolok lóvásárlásai. Az angol hadsereg 
számára még egyre vásárolják Magyarországon a 
lovakat. Legutóbb a pozsegai lóvásáron 2600 lovat 
vásároltak 800— 1400 koronáig darabonkint. A lo
vakat Fiúméba szállították, a honnan egyenesen Dél- 
Afrikába továbbítják őket.

Pest vármegye a korcsmái ünneprontás el
len. Pest vármegye a legközelebb erélyes rendeletet 
hozott a fiatalság megóvása tárgyában. Rendeletéből 
a következőket közöljük: «Megakadályozandó és
megtorlandó minden olyan erkölcsi kihágás, a mely 
a serdületlennek érintetlen jó  érzését illeti s annak 
megrontását czélozza. Szóba hozatott az is, hogy a 
korcsmák istentisztelet alatt feltétlen zárva tartassa
nak. Erre is van már hatósági intézkedés és ez a 
90,543— 99. sz. belügyminiszteri rendelet. Ennek a 
14. §-a azt világosan elrendeli; semmi szín alatt 
meg nem engedhető tehát, hogy a korcsmák reggeli 
és a délutánni istentisztelet alatt nyitva legyenek. Az 
a korcsmáros tehát, a ki akár a vármegyei szabály- 
rendelet, akár a fenn hivatkozott miniszteri rende
let ellen vét, feltétlenül közrendészeti és rendőri ki
hágást követ el s így az a szolgabiráknál haladék
talanul bejelentendő, a kik is utasíttatnak, hogy a 
megtorló intézkedéseket a legszigorúbb módon foga

natosítsák és úgy a község, mint a főszolgabirák 
oda törekedjenek, hogy az államkincstártól oly korcs
máros, ki ilyen kihágásért büntetve volt, korcsma
jogot többé ne kapjon, mert azzal erre magát ér
demtelenné tette. E határozatról a járási szolgabirők 
és az összes községek, valamint a városok polgár- 
mesterei is értesíttetnek». —  Bölcs és üdvös határo
zat. Bárcsak végre is hajtanák!

A protestantizmus terjedése. Többször em
lítettük, hogy Ausztriában és Francziaországban egész 
tömegek lépnek ki a római katholikus egyáz kebelé
ből s lesznek evangélikusokká, Üjabban megint ol
vassuk, hogy Belgiumban is hódít az ev. protestáns 
szellem s legközelebb Hennegauban 5 új prot. tem
plomot építettek. Olaszországban szintén diadalma
san halad előre az evangyéliom ügye s ott a múlt 
év folyamán szintén 4 új ev. templomot építettek. 
Bár az ottani evangélikusoknak sok küzdelmük van 
a pápista körökkel, de részint iskoláik, részint ma
gán jellegű evangelizácziójuk által napról-napra töb
beket hódítanak meg az ev. protestantizmusnak. 
Bár csak. nálunk is így volna! De a mi híveink kö
zül sokan alusznak s azért bizony Magyarországon 
a protestantizmus előhaladásával nem dicsekedhe
tünk. Elég szégyenünk az nekünk!

A vetések állása. A fölmívelésügyi miniszterhez 
a gazdasági tudósítóktól beérkezett jelentések sze
rint évek óta nem tapasztalt szeszélyes időjárás 
uralkodott jóformán egész márczius havában. A vál
tozó időjárásban a nagy havazás, vihar és hideg idő 
miatt a munkálatok is, a melyek pedig már február 
havában sok helyen folytak, teljesen fönnakadtak. 
A túlságos talajnedvesség, eső és hó a folyókat és 
patakokat is megtöltötték s árvíz-veszedelem fenye
get az ország több vidékein. Az utótél a kerti, szőlő 
és talaj előkészítési munkálatoknak sem kedvezett, 
itt is nagy a fönnakadás. Azonkívül néhol panasz
kodnak, hogy a korai gyümölcsfák termő rügyei a 
a hideg idő következtében elfagytak; másutt arról 
is panaszkodnak, hogy kevesebb a használható szőlő
vessző, mint a múlt évben volt. Az őszi vetések 
közül: a búzát általában közepesnek lehet jelezni, 
de rozsban és repczében már is jélentékeny a ká
rosodás. A korai tavaszi vetések néhol kikeltek s 
elég jók, de sok helyen a fagy már csírázáskor 
tönkre tette és így új maggal kell pótolni. A takar
mányozás körül is fordulnak elő már nehézségek a 
túl hosszúra nyúlt téli idő miatt; a mennyiben a 
takarmány sok helyen erősen megfogyott és a legelő 
hiányában nagyon sok gazda szemes terményekkel 
kénytelen pótolni a szálas takarmányneműek hiányát.

Új Kis Káté. Adorján Ferencz nyíregyházi ev. 
vallástanár Luther Kis Kátéjának magyar szövegét 
nyelvi tekintetben ügyes kézzel átdolgozta s ezen 
alakjában az ágh. ev. egyházegyetem megbiráltatta 
s tankönyvül elfogadta. Most jelent meg második 
kiadásban Kókai Lajos, budapesti ismert könyvkiadó
nál; ára kötve 10 kr. A midőn e könyvecske Luther 
Kis Kátéjának hiteles szövegét adja, adja azt ma
gyaros, szabatos nyelven, —  nem úgy, mint a régi 
fordítások, a melyekben nem kevés a magyartalan
ság —  s azért ezt az átdolgozott Kis Kátét nagyon 
ajánljuk a hitoktató s tanító uraknak.



A Luther-tarsaság kiadásában megjelent 
olcsó, szép olvasmányok a nép számára.
1. A z  élet könyve. — «Enyóm a bosszúállás.* Elbe

szélések. Irta Ludig Immánuel. Ára 2 kr.
2. A z első m áglya. Elbeszélés a magyar réformáczió elő- 

idejébó'l. írta Bexa Dezső. 4l/a ív. Ára 4 kr.
3. Szózat a jó  m agyar népkez. Ára 1 kr.
4. A  k i a h itét eladta. Elbeszélés. írta Dr. Moravcsik 

Gyuláné. Ára 3 kr.
5. Egy új apostol. Elbeszélés. írta Fidesz. Ára 5 kr.
6. H itet szerelem ért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula. 

Ára 3 kr.
7. Gusztáv A d o lf  élete. Irta Stromp László theol. tanár. 

3 képpel. Ára 5 kr.
8. A z <Élet> családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja Dorner 

Soma. Ára 2 kr.
9. A  válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.) 

Paulik János. Ára 1 kr.
10. A  jó  tett áldást hoz. Elbeszélés. Irta dr. Moravcsik 

Gyuláné. Ára 4 kr.
11. A  k i Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írta dr. 

Moravcsik Gyuláné. Ára 4 kr.
12. M iért égette el dr. Luther M árton a pápának s 

híveinek ira ta it ? Irta dr. Luther Márton. Fordította s 
magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.) Ára 5 kr.

13. Tudom ány és hit. Rajz. Irla ifj. Porkoláb Gyula. 
Ára 4 kr.

Ugyancsak a Luther-Társaság kiadásában 
jelentek meg :

1. Gyúrátz terencz: «H it oltára* czímű imakönyv II. 
kiadás Egyszerű fekete kötésben 80 kr. (Kapható bőr
kötésben és chagrin díszkötésben is 1 frt 50 krtól 4 frtig.

2. Sántlia Károly: <Buzgóság könyve* czímű imakönyv, 
Ára fekete bőrköt. 3 frt, chagrinbőrköt. 4 frt.

3. Török József: Luther M árton életrajza. 30 kr.
4. llörk József: <Hős K eczer A n d rás ev. vértanú  

és családja* czímű népiratka. 15 kr.
5. Bereczky Sándor: .B ib lia i  történetek prot. népiskolák 

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

6. Zathureczky Adolf: .E v an je lich y  rozpravnik, tojest: 
Nábozenstwo w prikladoch zo ziwota. Swazok I. — 20 kr.

7. Dr. Masznyik Endre: <Bahil M átyás*. Életkép a 
magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldöztetésének ide
jéből. 25 kr.

8. Famler G. A.: <Christian Traugott, Leidens- und 
Lebensgeschichte eines ev. Predigers in Ungarn.* 30 kr.

9. Keviczky László. .E lbeszélések a magyar réformáczió 
történetéből*. 12 kr.

10. Pálmay Lajos: «Az Isten  m egsegít.* 10 kr.
11. Famler Gusztáv Adolf: «Gott verlasst die Seinen  

nicht * 25 kr.
12. Hörk József: «A  nagysárosi vár ura.* 10 kr.
13. Famler Gusztáv Adolf: <Hochmuth kom m t vor dem  

Fali.* 30 kr.
14. Payr Sándor : Fábri G ergely. 30 kr.
15. Sartorius Csepregi: V irág ok  a szentirás kertjéből.

30 kr.
J 6. Bierbrunner G .: M atth ai am Letzten. 20 kr.
17. Böngérfi János. A z  árva. 20 kr.
18. Paulik János: A z ágostai h itvallás. 25 kr.
19. Keresztyén házi áldás, szép nagy színnyomatú díszkép. 

Ára csomagolással 1 frt 30 kr.
20. E vangélikus C saládi Lap. Szerkeszti Paulik János. 

Ára egy évre 1 frt. Előbbi évfolyamok 50 krért kap
hatók. 10 gyűjtött előfizető után egy tiszteletpéldánynyal 
szolgál a társaság.

21. Hörk József: Farkasok a juhok között. 30 kr.

22. Krizko Pál: M elanchton Fülöp levele . 10 kr. — 
(Ugyanaz megjelent német és tót nyelven is.)

23. Pethes János: M elanchton Fülöp élete 40 kr.
24. Schrödl József: A  m agyarhoni protestantizm us 

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

25. Moravcsik Gyuláné: G róf T elek i Józsefné, Róth
Johanna. 4 képpel. Ára 15 kr.

26. Paulik János: Luther 9 5  tétele . Magyarázatokkal és 
o képpel. Ára 10 kr.

27. Em lékezés a konfirm áczió ünnepére. Szép szin- 
nyomatú kép (42 cm. magas és 32 cm. széles.) Ára 12 kr., 
bérmentve 20 kr.

28. K on firm ácziói áldások. (Versek és Szentlrási idéze
tek.) A verseket írta Sániha Károly. 16 kr.

29. Zsilinszky Mihály: K erm an D án iel püspök élete.
Élet- és korrajz. Ára 40 kr.

30. Paulik János: A z  álpróféták , vagy miért nem lesz az 
evangélikus ember baptistává ? Ára 30 kr.

31. Sántlia Károly: Z sivora  György, a nagy emberbarát. 
Ára 10 kr.

32. Bierbrunner Gusztáv : C hristlicher H ausaltar. Német 
imádságos könyv.vÁra kötve 80 kr., fűzve 60 kr.

33. Bachát Dániel: Cim  je st  a co chce Lutheruv spo 
lek  ? Ára 5 kr.

E könyvek és népies kiadványok megrendelhetők 
Majba Vilmos ev. vallástanárnál (Budapest, VII., Rot- 
tenbiller-u. 12.). Tömeges megrendeléseknél 20% 
engedmény.

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

hogy azokban örök életetek vagyon I* (Ján. 5, 39.)
Á p r i l is R eggel. Este.
16. Lukács 24, 13—35. Cselek. 10, 34-41.
17. Lukács 24, 36—47. Cselek. 13, 26-33.
18. János 20, 1—10. János 20, 11—18.
19. Máté 28, 1—15. János 21, 1—14.
20. János 21, 15—25. Máté 28, 16—20.
21. Lukács 24, 48—53 Zsoltár 133.
22. János 20, 19—31. I. János 5, 4—10.
23. Cselek. 1, 12-26. Jób. 19, 23-27.
24. Cselek. 2, 14—28. Zsoltár 46.
25. Cselek. 2, 29—47. Zsoltár 72.
26. Cselek. 3, 1 -11 . Zsoltár 89, 1—19.
27. Cselek. 3, 12—26. Zsoltár 93.
28. Cselek. 4, 1—18. Zsoltár 23.
29. János, 10, 12—16. I. Péter 2, 21—25.
30. Cselek. 4, 19-31. Zsoltár 97.

Budapesti gabonatőzsde jegyzései
április 10-én.

G a b o n a f a j Egy hektoliter 
súlya kilókban

Ára 100 kgrnak
legkis. ár legn. ár

Bánsági búza . . . . 74—81 .14.90 16.30
Tíszavidéki búza . . 74—81 15.30 16.90
Pestvidéki „ . . 74-81 14.70 16.40
Feliérmegyei „ . . 74-81 15.10 16.60
Bácskai „ . . 74—81 14.50 16.—
Rozs, I. rendíi . . . 70—72 13.— 13.40
. „ i i .  „ . . . ■ 12.60 13.—

Árpa, takarmány . . 60—62 11.80 12.—
» égetni való . . 62-64 11.20 11.10
„ serfözésre . . 64—66 —,— —.—

Zab, ó ........................ 39—41 10.70 10.90
» UJ ........................ 39—41 10.— 10.60

Tengeri, bánsági, ó — 10.80 11.10
„ másnemű, új . — —.— ' —.—

Repcze, káposzta . . — 25.— 26.10
„ bánsági . . . — —.—

Köles, ó ........................ — 10.— 10.60
Tojás (a vásárcsarnokban) 100 darab 4 kor. 40 fill.

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