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Emlékezzetek! — kedves gyermekek,
E fontos órára,
Melyben legelőször térdeltetek
Az Úr oltárára,
Melyben az áldást fogadtátok
S könyárban úszott szempillátok ;
Emlékezzetek!

Emlékezzetek! M ajd elmaradnak
Hu kísérőitek,
A sír éjjelébe hanyatlónak
Kedves szülőitek;
Édes atyátok intésére,
Jó anyátok drága könyére,
Emlékezzetek!

Emlékezzetek! Szent a fogadás,
Mélyet m a tettetek,
Hogy ne gyötörjön lelki furdálás, •—
A szerint éljetek;
Mit fogadtatok szilárd hittel,
Bátor ajkkal s megindult szívvel?
Emlékezzetek!

Emlékezzetek! Majd ha megkísért
A sátán s e világ,
Ne higyjetek, — bárha üdvöt Ígért,
M it ád: mérges virág ,
A harczot jól megharczoljátok,
A hitet sírig megtartsátok, —
Emlékezzetek!

Emlékezzetek a keresztségben
Kiéi lettetek,
Maradjatok Vele szövetségben
S ne tévélyégjetek-,
0 m inden juhát számon tartja
S hogy él ne veszszen azt akarja;
Emlékezzetek!

Emlékezzetek! Ha eltakarja
Bú felhő egetek
S zúg az élet vészes zivatarja, —
El ne csüggedjetek;
Bár az ég és föld összeomlik,
El az Úr s veletek lesz holtig;
Emlékezzetek!
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Emlékezzetek, hogy a vándorút
Végén int szebb haza;
Jobb részünknek, bár testünk sírba jut,
Lesz m ásik tavasza;
Megnyerjétek az üdv pálmáját,
Az örök élet koronáját,
Emlékezzetek!
Emlékezzetek! — Urunk, éltedet
Értük is áldoztad;
A keresztségben, mint tiéidet
Okét megáldottad;
Eztán Te viselj rájuk gondot,
Végezd él bennük a jó dolgot:
Emlékezz rájuk!
GeroTc u tán : L a d á n y i.

Miért menjek rossz időben is a
templomba ?
1. Mert az Isten minden vasárnapot egyformán
megszentelt, s nem tett kivételt az esős vasárnapokkal.
2. Mert elvárom, hogy az én lelkipásztorom
ilyenkor is elmenjen a templomba s nagyon rossz
néven venném neki, ha a rossz időjárás miatt ott
hon m aradna; s ép ezért ő is elvárhatja tőlem, hogy
hasonló ok engemet se tartson vissza az Isten házától.
3. Mert rossz időben annál nagyobb szükség van
ott az én jelenlétemre, mivel olyankor úgyis keve
sebben szoktak lenni a templomban.
4. Mivel az én példaadásom hatással lehet má
sokra is; szorgalmas templomlátogatásom másokat
hasonlóra buzdít s általa közvetve mások üdvének
előmozdítójává lehetek, míg ellenben e tekintetben
való hanyagságom megerősíthet másokat is a rossz
ban s így esetleg mások kárhozatának előmozdító
jává lehetek.
5. Mert látom, hogy a világ fiai — még az elkényeztettebbek is — mulatságaiktól, vagy ha kere
set kínálkozik, a rossz időjárás által sohasem enge
dik magokat visszatartani; már pedig az Istennek
tisztelete mennyivel fontosabb ezeknél!
6. Mert azt tapasztalom, hogy azok, a kik hideg
vagy eső ürügye alatt a templomból elmaradnak,
azt szép időben is megteszik; mert ha az ember
ahhoz szokik, hogy a legkisebb nehézségtől is vissza
riadjon, lassanként oda jut, hogy elkényeztetett lelke
később majd maga képzel magának akadályokat.
7. Mert a vasárnapi rossz időjárás próbája az
én hitemnek, ez mutatja meg milyen nagy az Úr
iránt való szeretetem s mire vagyok képes érette.
Ő ajándékaival ott vár reám a templomban — s
az igaz szeretet nem várat magára hiába.
8. Mert ha rágondolok Üdvözítőm nagy szenve
déseire s szörnyű kereszthalálára, látom, hogy mily
sokba került az én megváltásom; de ha én a rossz
időjárás miatt a templomtól, — hol lelkem üdvét
kell munkálnom — elmaradok, azzal azt tanúsítom,
hogy az üdv, a menny előttem közömbös,

9. Mert lehetséges, hogy Isten akaratából az ilyen
napon különös áldás háramlik reám abból, ha a tem
plomba megyek.
10. Mert ha azok az okok, a melyekkel én ha
nyagságomat mentegetni szoktam, az én lelkiisme
retemet meg is nyugtatják, de az még nem jelenti
azt, hogy Isten előtt is megállhatnak. Minden istentiszteletért, a melyet elmulasztok, Isten egykor szám
adásra vesz; s ki .tudja, hány vasárnap áll még
rendelkezésemre ide lenn !?
Német u tán : Paulik J.

H iú á l mo k .
— Elbeszélés. —

IV.
(Folytatás.)
Minka csakugyan elhagyta Gombosék házát.
Klára asszony oktalan vezetése s a leány büszke,
makacs természete megtermették gyömölcsüket. Iszo
nyú fölindulásának első perczében képes lett volna
úgy a hogy volt, elfutni, világgá menni, vagy —
Isten irgalmazz! magát még tán el is emészteni. De
miután a kertben, hová menekült, jól kisírta magát,
kissé nyugodtabban kezdett gondolkodni. Halálra nem
gondolt többé, de hogy itt nem maradhat, az tisz
tán állott előtte. Késő estig került mindenkit, aztán
bezárkózott hálószobájába, melynek ajtaja a tornáczra nyílt. Nem zavarta senki. Mihály mester be
látta, hogy van oka duzzogni, Klára asszony meg
maga sokkal inkább fel volt ellene indulva, semhogy
hozzá közelíteni, vagy őt épen kérlelni akarta volna.
így hát minden akadály nélkül készülhetett az
útra.
Megszámlálta a pénzt, melynek birtokában volt
s nagy aggodalomtól menekült, midőn észrevette,
hogy az útra és első szükségleteinek kielégítésére
bőségesen elég, a mit talált. Mire is költötte volna
a pénzt, mit neki időnként Lujza néni küldött, hisz
semmiben sem szenvedett szükséget Gombosék há
zában !
Aztán kiválogatván ruhái és fehérneműi közül a
szükségesebbeket, mindent egy nagy kendőbe kötött,
s így kora hajnalban, mikor a házban még min
denki aludt, a legegyszerűbb öltözetben kiosont batyu
jával a házból, s a pályaház felé sietett. Tudta, hogy
korán reggel indul Nagy-Keresztesről egy vonat Buda
pestre, erre a vonatra felült, s az vele a főváros
felé robogott.
Útközben ráért mindent meghányni-vetni, hogy
mit. tegyen, mihez fogjon az ismeretlen nagy város
ban. Száz meg száz gondolat fordult meg fejében, a
képek egész raja vonult el lelki szemei előtt, de
mindegyik mellett ott termett a fiatal ügyvéd képe,
ki magát olyan mélyen befészkelte szivébe.
Találkozni fognak, nem lehet, hogy előbb-utóbb
össze ne hozza őket a véletlen, s akkor nem válnak
el többé egymástól; akkor be fogja váltani a férfi,
a mire boldog együttlétük alkalmával nem egyszer
czélozott.
De hát addig-addig hogy fog megélni idegenek
közt, magára hagyatva?
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Szolgálni fog, dolgozni fog, — hisz megszokta
ő a munkát Lujza néninél, még nem tanult ki be
lőle teljesen újabb életmódjában. Majd kárpótolni
fogja őt a sok fáradságért a fényes jövendő, midőn
előkelő szeretett férje oldalán kényelmesen, úri mó
don fog élhetni.
így űzték egymást benne a becsületes, munka
szerető, s az oktalan fenhéjázó lélek gondolatai.
Szegény leány nem gondolta meg, hogy azok olyan
ellenségek, melyeket egymással kibékíteni nem lehet.
Mindenik fél teljes meghódolást kíván a másiktól.
De nem foglalkozhatott egész úton mindvégig
csak a saját gondolataival. A vele együtt utazók
közül egyik-másik szóba elegyedett vele néha, s ez
valódi szerencse volt rája nézve. Megtudott egyetmást, hová forduljon, mihez fogjon, ha szolgálatba
akar állani; e nélkül elvesztette volna a fejét a
nagyvárosi élet zűrzavarában.
Budapestre érkezvén, mindenekelőtt egy szállás
adóhoz ment, a kihez egy vele utazott asszony uta
sította.
Egy napig — feltette magában — még nem
néz hely után, hanem bejárja a város utczáit, me
lyek pompája és élénksége egészen elkábitotta. A
merre járt-kelt, mindenütt az a gondolat, az a remény
kisérte, hátha találkozik a fiatal ügyvéddel; ah, mi
lyen öröm, milyen meglepetés volna!
Csakhogy a véletlen nem olyan udvarias, hogy
egy bohó leánynak vágyait teljesíteni sietne. Még
kis városban sem áll mindjárt szolgálatára, hál még
a nagyvárosi embertömegben, hol egy és ugyanazon
városrészben lakók is néha egész éven át sem talál
koznak egymással!
A remélt találkozás bizony elmaradt, mi külön
ben nem hangolta le Minkát, mert maga is belátta,
hogy a mit remélt, közel áll a lehetetlenséghez.
Másnap egy cselédszerzőhöz ment s várta a jó
szerencsét.
Még alig töltött ott egy órát, midőn egy kis
köpczös, mozgékony férfi lépett be s ide-oda forgo
lódva s nézegetve sorra szemügyre vette a szobá
ban lévőket.
— Jó reggelt Csipkési úr — fordult a cseléd
szerzőhöz — úgy veszem észre, nincs valami nagy
választéka. Főleg a nekem való személyeknek nagy
hiányát látom.
Egyszerre azonban összehúzta szempilláit s hu
nyorítva nézett arra felé, a hol Minka ült.
■— Ah, a h ! — kiáltott fel — ez tán mégis
jó lesz.
—• Csak most jött a vidékről, — jegyzé meg
Csipkési.
— Annál jobb, h a -h a ! — annál jobb — neve
tett a köpczös úr. Majd megtanulja, a mire szük
sége van.
Aztán Minkához fordulva megszólította:
— Volna-e kedve pinczérnőnek jönni kerti helyi
ségembe? Ért-e a felszolgáláshoz, mosogatáshoz, taka
rításhoz ? Sok úri nép fordul meg nálam naponként,
mely szereti a gyors és pontos kiszolgálást, meg a
csinos arczokat, — he-he!
Minka kissé gondolkodott, aztán hirtelen elhatá
rozással késznek nyilatkozott az állás elfogadására.

Leendő gazdájának viselkedése nem tette rá a
legjobb hatást, de egy gondolat villant meg agyában,
s ez döntő volt elhatározására nézve. Ha olyan na
gyon látogatott az a mulatóhely, csak elvetődik oda
ő is, a ki mindenben az első gondolata volt!
A kerti helyiség, a hová Minka pinczérnőnek
elszegődött, szép, terjedelmes, árnyékos hely volt
számos terített asztallal a fák alatt s a födött étke
zőkben. Tíz, tizenkét társat talált ott, mind olyan
fiatal lányokat, mint ő, kik fürgén forgolódtak a ven
dégek körül s őt jó kedvüen üdvözölték.
Hamar beletanult a munkába, hisz megszokta
volt Lujza néninél, úgy hogy Klára asszony is alig
tudta tőle elvonni, s így egy ideig elég jól érezte
magát a kellemes helyen, hol annyi jókedvű s elő
kelő ember megfordult s esténkint vidám zene mu
lattatta a vendégeket.
Ha egyszer-másszor tánczmulatságot rendeztek a
nyitott tánczteremben, hol díszesen öltözött párok
néha világos reggelig járták a különféle tánczokat,
Minkára kissé különösen hatott ugyan, hogy ő a
vigalomban csak mint felszolgáló szerepelhet, holott
nemrég még a mulatók és ünnepeltek közt foglalt
helyet. De vigasztalta őt az a remény, hogy aláren
delt függő helyzetében nem fog soká megmaradni,
kiragadja őt belőle szive választottja s bő kárpótlást
fog nyerni nélkülözéseiért. Inkább bántotta őt a többi
pinczérnő viselkedése vele s egyes fiatal úri vendé
gekkel szemben. Beszélgetésükben egymás közt na
gyon sok volt az illetlen, ocsmány kifejezés és sikam
lós czélzás, mely gyakran a vért kergette Minka
arczába. Ha korholta őket érte, csak kinevették s
gúnynevekkel illették.
— Óh, a szent ártatlanság, az együgyű libácska!
— hajigálták szeme közé — ugyan melyik apáczaklastromból került ide ?
A mily szabad, sikamlós beszélgetést folytattak
magok között, épen oly illetlenül viselkedtek egyes
férfiakkal szemben, kik velők ingerkedtek. Tolakodá
sukat nem hogy visszautasították volna, még fel is
bátorították őket kihívó magukviseletével.
Minkát ez nemcsak annyiban sértette, hogy foly
ton látnia kellett olyan jeleneteket, melyek romlatlan
lelkét mélyen megbotránkoztatták, hanem főkép azért
is, mert az illetlen tolakodásoktól maga sem mene
külhetett. Megütközését a tolakodók csak nevetéssel
viszonozták s társai mindig élesebb gúnynevekkel
illették érte. Akadt a férfivendégek közt olyan vak
merő is, ki minden tiltakozása daczára valósággal
üldözte s arczátlan beszédekkel s ajánlatokkal zak
latta őt. Hiába fordult oltalomért a gazdájához, az
is csak kigúnyolta érzékenységéért, sőt még ki is
pirongatta visszautasító magaviseletéért vendégeivel
szemben.
— Hát mit gondol maga —- pattogott — mire
való maga itt? Hogy a vendégeket elriaszsza? —
no hisz az kellene nekem! Mire való a sima arcz,
a tüzes szemek, ha nem akarnak nyájasan moso
lyogni s ide csalogatni a mulatni szerető fiatalságot?
Menjen csak dolgára s ne akarjon különb lenni a
többieknél!
A tapasztaltak nagyon elkeserítették Minkát.
Kezdte megbánni, hogy elhagyta magát ragadtatni

—
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indulalától s olyan ábrándoktól, melyek talán soha
sem fognak teljesülni.
Nap-nap után leste, nem pillantja-e meg a foly
ton özönlő vendégek közt a fiatal ügyvédet.
óh, hogy annyi száz meg ezer között épen csak
neki kellett hiányoznia!
Vagy nem johb-e talán, ha nem is találkozik vele?
Ha hosszú, kínos várakozás után mégis tán össze
hozza vele a véletlen, nem fogja-e megváltozottnak,
elhidegültnek találni? — vagy — óh irgalmas Isten!
a gondolattól megdermedt szivében a vér — mostani
állásában tán ő is olyan szemmel nézne rá, mint a
többi férfi, őt is olyan szemmel nézné, mint könynyelmű társait?
Nem, nem. az nem lehet! Ily borzasztó csalódás
nagyobb büntetés volna, mint a minőt meggondolat
lan tettéért megérdemel.
Csakhogy tetteink következményei nem alkalmaz
kodnak mindig azok erkölcsi értékéhez, másrészt
erényeink s vétkeink mértékének megítélésében nem
magunk vagyunk legilletékesebb biráink.
Egy vasárnap délelőtt Minka épen a köréhez tar
tozó asztalok terítésével foglalkozott, midőn két fiatal
urat pillantott meg, kik nem messze tőle egy másik
pinczérnővel enyelegtek. A mint az egyik egyszer
hangosan kaczagott, Minka egész testében megreme
gett, úgy hogy a kezében tartott tányérokat meg
lehetős csörömpöléssel helyezte az asztalra. A zajra
a két úr feléje fordította arczát, s most már biztos
volt benne Minka, hogy füle nem csalta meg, midőn
a kaczagásban régvárt udvarlóját vélte fölismerni.
Végre tehát itt volt a pillanat, mely összehozta
őket! Minka nem tudta, mit tegyen, hová nézzen.
Öröm és zavar küzdöttek egymással lelkében.
Az ügyvéd is észrevette Minkát, látszólag meg
lepve nézett rá egy ideig, aztán társához valamit
mondva, ott hagyta őt a másik pinczérnőnél, maga
gedig Minkához ment.
— Mit látnak szemeim ? — kiáltott fel kérdőleg
tekintve a leányra. — Hogy kerül ide ? — mi tör
tént? — Csak nincs baj Nagy-Keresztesen ?
:— Nem, nincs semmi baj; dehogy! — felelt
Minka elfogultan. Csak jobbnak tartottam megválni
Gomboséktól.
— Ah, értem ! — szólt az ügyvéd nevetve s
egyszerre ynegváltozott hangon, az az örökös gyám
kodás, őrködés, — persze, persze ! Ki ne vágyódnék
kissé szabadabb élet u tá n ! Ej ej, ki hitte volna!
Minő hang volt ez ? — milyen egészen más, mint
a minőt a kirándulás alkalmával vele szemben hasz
nált ! Minka nem tudta, mit feleljen, arczát elönté a
vér, szive lázasan dobogott.
S az ügyvéd szavai egyre merészebbek, egyre
tiszteletlenebbekké lettek, úgy, hogy Minka fájdalmá
ban s szégyenében majd hogy a föld alá nem bujt.
Midőn végre annyira fölbátorodott a vakmerő,
hogy Minkát állón csípte, sőt meg is akarta ölelni,
akkor a mélyen megsértett leány már képtelen volt
erővel előtörő könyeit visszafojtani. Sietve elmene
kült, s a, kert kerítése mellett egy félreeső zugban
leülve keserű könyekre fakadt.
A kert, mint délelőtt rendesen, majdnem egészen
néptelen volt, csak itt-ott ült egy vendég egy pohár

sör mellett; így hát nem háborgatták Minkát, észre
vétlenül átengedhette magát fájdalmának.
Egyszerre élénk beszélgetés ütötte meg fülét.
A kerten kívül a kerítés mellett arra haladt a
fiatal ügyvéd társával.
Minka meghúzta magát egy bokor mögött, hogy
észre ne vegyék s visszafojtott lélekzettel hallgatott
beszélgetésükre.
— Még kissé vadnak látszik a cziczuska —
mondá egy ismeretlen úr, — de mondhatom, nagyon
kívánatos falat!
— Meghiszem a z t! — szólt az ügyvéd. Veszett
mód felforralta a véremet, mikor Nagy-Keresztesen
a szépet tettem neki. No de tudom, az ő szivecskéje
sem dobogott csendesebben az enyémnél.
— Tán csak miattad hagyta ott a családi fész
ket, ha-ha! Remélem, fogsz élni a jó alkalommal.
— Hm, bizony ostobaság volna elszalasztani. Jót
állok érte, hogy meg fog szelídülni.
A beszélgetők lassan eltávoztak, hogy Minka
már nem érthette meg szavaikat. Különben is úgy
elszédült, úgy megzavarodott a hallottaktól, hogy
közelebbről sem érthette volna már meg beszédöket.
Vége hát, vége minden ábrándjának, minden
reményének! A férfi, kiről azt hitte, hogy fel fogja
őt emelni, nem becsüli többre, mint ledér társait s
tisztességes közeledés helyett a bűnök fertőjébe
akarja levonni!
Idáig ragadta hát meggondolatlan lépése, hogy
becsülete, tisztasága egy perczig sem lehet bizton
ságban ! ?
Mily szívesen tért volna vissza bűnbánólag a
körbe, melyet elhagyott, vagy Lujza nénihez, kinek
jótéteményeit oly rút hálátlansággal viszonozta. De
büszkesége még nem volt egészen megtörve, s ki
áll érte jót, nyerne-e bocsánatot azoktól, kiknek
gondoskodását büszke daczczal visszautasította?
De hát nem találhatna olyan állást, hol tisztelettel
vagy legalább kímélettel találkoznék? Mi is jutott
eszébe, olyan munkát vállalni, olyan állást foglalni
el, melyben egyszerű cselédnek tekintik az embert,
holott társadalmi állásánál fogva tisztességesebb he
lyet is betölthetne! Szeretett volna azonnal mene
külni a helytől, hol szivét halálosan megsebezték.
Rettegett a gondolattól, hogy újra találkozhatnék
avval, ki azelőtt oly sokáig egyedüli gondolata volt.
Szegény leány, mily sokáig várta, s mikor végre
megtalálta, akkor vesztette el!
Torkos László.
(Folyt, köv.)

A párisi vérfürdő.
— Mai képünkhöz. —

Sötét lapok azok, melyeken a történelemben a
protestánsok üldöztetése van megírva; de legsöté
tebb talán valamennyi között az a lap, mely a francziaországi protestánsok lemészároltatásáról beszél.
Iszonyú és megrendítő az az ítélet is, melyet hazánk
ban a pozsonyi törvényszék hozott ártatlan papjaink
s tanítóink felett, mely szerint azok — mert elvá
laszthatatlanul ragaszkodtak a Krisztushoz s az ő
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jesen véghezvitt irtózatos mészárlása is; de mind
ezeket”'fölülmúlja vadságával és pokoli kegyetlensé'

ségébe vettettek s egyéb vérlázító szenvedéseknek
dobták őket oda áldozatul; borzasztó Karafíának,
ez ember alakba bujt vadállati szörnyetegnek Eper-

gével az a vérengzés és gyilkolás, melyet Francziaország fővárosában Parisban köveitek el 1572-ben
az evangvéliom hivei ellen.

PÁRISI VÉRFÜRDŐ.

ev. egyházához, mert hitöket meg nem tagadták —
gályarab?ágra hurczoltattak, undok börtönök mély-
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A reformáczió hatalmas szelleme Németország
ból, Wittenbergből kiindulva a XVI. század elején
elárasztotta az egész világot. Luthernek a Krisztus
vallása meghamisítása ellen felhangzott dörgő szavát
meghallották a föld kerekségén élő összes számot
tevő nemzetek s a szellemi és lelki átalakulás ma
gasztos munkája megindult a népek életében. Francziaországba is korán behatolt e hódító szellem s
oly sok követőre, annyi hitvallóra talált, hogy a
reformáczió terjedését meggátolandók a Párisban
1527—1528-ban tartott pápista zsinatok a lutherá
nusok ellen a régebben hozott eretnek törvényeket
jónak látták megújítani. Az üldözés azonban az
evangyéliomi tan terjedését meg nem akaszthatta.
Bár I. Ferencz király alatt Provencében a római
katholikusok a valdensek utódai közül 4000 agg nőt
és gyermeket mészároltak le, 700 férfit hurczoltak
gályákra s 22 falut égettek hamuvá s később 1562-ben
Tubuséban újólag 4000 férfit, nőt s gyermeket öltek
meg; mégis csak folyt, futott tovább a lelkiismereti
szabadság árja feltartóztathatatlanul s magával ragadta
a franczia nemzetnek nemcsak műveltebb s függet
len középosztályát, hanem előkelő vezetőit, országnagyjait is. Bourbon Antal czimzetes navarrai király
és ennek neje d’Albret Johanna, Conde Lajos herczeg, Goligny Gáspár tengernagy a protestáns egy
ház hívei voltak. Ezen hatalmas pártfogóknak köszön
hető, hogy ők fegyvert fogván az evangyéliom védel
mére, a pápai udvar pénzével és fegyverével ellátott
katholikus párttal szembeszállhattak s a vallás- és
polgárháború dühöngése után 1570-ben béke kötte
tett velők s vallás-szabadságuk biztosítatott. A békét
a f'rancziaországi protestánsok, vagy mint őket nevez
ték : hugenották, szívből óhajtották s létrejöttén
őszintén örvendettek s úgy látszott, hogy a királyi
udvar is hasonlóan érez. Pedig az alattomos lelkű
király IX. Károly s különösen hatalmat-szomjazó,
rosszlelkü anyja Medici Katalin csak azon törték
folyton fejüket, hogy miképen irthatnák ki a huge
nottákat. A ravasz asszony eddigi rideg, ellenséges
állásfoglalását látszat szerint feladta s a hugenották
fejeit kedveskedésekkel, kitüntetésekkel az udvar
körébe vonzotta. Coligny is részesült e kegyben. S
hogy a kibékülés tökéletesnek tűnjék fel, az anyakirályné leányát Margitot a hugenotta Navarrai Henrik
kel jegyeztette el. Nagy volt a hugenották öröme!
Kezdtek bízni a királyban s környezetében; pedig
a mint a következő események megmutatták, vesz
tökre tették, hiszen az anyakirályné, mert befolyá
sát és hatalmát féltette, épen Colignyt és Navarrai
Henriket igyekezett láb alól eltenni.
Navarrai Henrik esküvője 1572 aug. 18-án ment
végbe. Ez alkalommal a hugenották közül sokan
jöttek össze Párisban, hogy az örömben ők is részt
vegyenek. Leiköket azonban csakhamar aggodalom
és szomorúság szállotta meg. Medici Katalin ugyanis
Goligny ellen orgyilkosságot akart elkövettetni. Sétálás közben rá lövetett Colignyra, a kit azonban a
golyó halálosan nem talált. E rosszul sikerült gonosz
merénylet után a hugenották el akarták hagyni Párist,
csak Coligny szavaira maradtak ott. Bár ne tették
volna! Hogy nem sikerült Medici Katalinnak Colignyt
megöletni, őrületes düh szállotta meg s most már

azt a vádat kovácsolta híveivel együtt a hugenották
ellen, hogy a király és’ állam ellen összeesküvést
szőttek. E vádat a gyenge királylyal is elhitették s
rá bírták, hogy a hugenották teljes megsemmisítésébe
egyezzék bele. Az elámított király erre esküt tett,
hogy a hugenottákat legyilkoltatja. Meg is tették azon
nal az őrületes lelketlen vérengzésre az előkészüle
teket. Előljárt a rendezésben Medici Katalin s legin
kább segítettek ördögi munkájában a r. katholikus
Guise herczegek. Az öldöklés idejéül az éjszakai
időt választották, bizonynyal azért, hogy a pokol
szörnyei velők törődhessenek az ártatlan polgárok
vérében. Meg volt állapítva, hogy a gyilkolás meg
kezdésére harangzúgás adja meg a jelt. S a katho
likusok ki voltak oktatva, hogy házaikat el ne hagy
ják s fehér jelvényt viseljenek, hogy felismervén őket,
elkerülhessék a veszedelmet.
S a míg így mindent elrendeztek a vérontáshoz,
elkövetkezett a kitűzött idő: 1572. aug. 24-ike, a
Bertalan napot megelőző éjszaka. Borzasztó irtóza
tos éj volt ez, melynek sötét leple annyi ezer huge
nottának lett halotti szemfedőjévé! 3 órakor kondult meg a királyi kastély öldöklésre hívó, vészt
jelző harangja s erre felzúgtak a római katholikus
templomok tornyainak összes harangjai. Észvesztő,
pokoli lárma zür-zavar keletkezett nyomban. Mintha
a pokol mélységének szörnyei tépték volna le lánczaikat s rohanták volna meg az alvó, védtelen embe
reket, úgy rontottak a felbujtott, öldöklésre ösztönzött
katonák a szegény hugenottákra. A vért szomjazó,
lelketlen had rájuk törte a kapukat, ajtókat, feldúlta
lakásaikat s a rettenetes lármára felébredteket leöl
ték s holttesteiket az utczára kidobták. Ágyaikból
húzták ki az aggokat, betegeket, gyermekeket s mind
halomra gyilkolták, a kik az utczára menekültek,
olt festette vérök pirosra a földet. A vértől megva
dult, szinte őrjöngő katonák ordítása, a kétségbe
esett áldozatok ezreinek jajgatása, utolsó imája és
halálhörgése, a harangok rémes kongásával iszonyú
hangzavarban vegyülve össze szállott föl a légbe.
Az öldöklők fáklyáinak rémes fénye, mint a föld bel
sejéből feltörő pokol tüzének fel-felvillanása világí
totta meg az egymásra halmozott legyilkoltak meg
rabolt, kifosztott, megcsonkított holttesteit. Vérben
gázoltak a hóhér katonák, vér töltötte meg a város
csatornáit, az ártatlanok kiontott vérétől piros lett
a vize a Szajna-folyónak. A legyilkoltak között első
volt az ősz Coligny, kit Guise Henrik öletett meg
s míg hplttestét felakasztatta, levágott fejét elküldte
a királyi családnak. Úgy tett az ősz vértanúval a
gonosz lelkű pápista herczeg, a mint tett Heróde3
felesége Keresztelő Jánossal. XIII. Gergely akkori
pápának is akartak kedveskedni e drága áldott fej
jel, de ő szentsége nem részesülhetett abban az
örömben, hogy lábai előtt láthatta volna gurulni az
evangyélium hős bajnokának fejét, mert útközben,
míg Rómába akarták szállítani, a fej eltűnt. Nem
ülhetett a pápa annak láttára örömünnepet. No de
volt ő szentségének a mészárlás felett így is el nem
titkolt, nagy öröme. A mint hírét vette az eretneke
ken végrehajtott égre kiáltó kegyetlenséggel véghez
vitt pusztításnak, Istent csúfolva, öröm és hála-isten
tiszteletet s ünnepélyeket rendezett s hogy a rétté-
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netes esemény átkos emléke biztosabban fennmarad
jon, emlékpénzt készíttetett e körirattal: «A huge
nották legyilkolt atása 1572.*
Látjátok testvéreim, a magát Krisztus helytartó
jának nevező római pápa, a római katholikus egyház
feje, ilyen a világtörténelemben is párját ritkító
embergyilkolás hallatára örömünnepet ült! Milyen
ördögi öröm, milyen Istent káromló ünnep volt a z !
Á sátáni öldöklésnek — melyet mai képünk is mutat
— áldozatul estek az akkor Párisban Navarrai
Henrik nászünnepélyére nagy számmal összegyűlt
hugenotta előkelő emberek, a királyi palotában el
szállásolt mintegy 200 protestáns vidéki űr is. Mire
a szörnyű éjszaka elmúlt s haragos, vérvörös fény
nyel fölkelt a nap, holttestekre hullott mindenütt
sugára. De az öldöklés még akkor sem szűnt meg,
négy napig tartott az szakadatlanul Nemcsak Páris
ban, hanem egész Francziaországban ölték, gyilkol
ták a szerencsétlen hugenottákat könyörtelenül. Pá
risban mintegy 6000, az egész országban pedig
80,000 hugenottát végeztek ki. S mind csak azért öl
ték le ártatlanul, mert a pápa s az ő egyháza igája
alá nem hajtották fejőket. Nem menekült meg egy
lélek sem élve, kit elért a gyilkosok keze. Ez az
alávaló, vadállati gyilkolás neveztetik — a mint
képünk alatt is olvasható — párisi vérfürdőnek.
*
Szegény, édes, szeretett egyházam! De sokszor
üldözték, de sokszor kínozták a te tagjaidat! Lánczokra kötözték, börtönbe hurczolták, máglyán égették
meg, a ki hozzád hív volt. Szenvedésed árja belátha
tatlan tenger, gyermekeid vére elönté a földet, fájó
sóhajaid, hangos zokogásod, vértanúid jajja és halalhörgése betölté a léget; ártatlan, szent tested sebek
kel borítva, kiterítve feküdt halálra ítélve. Körötted
az ördög vérengző vadjai, fölötted a hollók : a gonosz
indulat keringtek szüntelen, összemarczangoltak,
gyilokkal mentek rád, élve akartak koporsóba zárni.
— De te megmaradtál, élsz és élni fogsz az idők
végéig. Az a szegeletkő, mely fundamentomod, soha
meg nem indul. Az az égi erő, mely védett s meg
tartott, soha meg nem szűnik. Az isteni szellem,
mely alkotott s vezet, diadalra viszen.
Csak ti legyetek hűk, igazak, erősek és buzgók
— véreim! Csak ti meg tudjátok becsülni, őrizni
a szent örökséget, melyet drága kincsként bíztak
reátok az áldott lelkű ősök! Csak ti tudjátok az
egyházat szeretni, érette áldozni, úgy mint tették azt
üldözött apáink ; akkor a múlt idők szenvedése s
átka boldogságot s áldást szül egyházatokra s ti reá
tok : annak tagjaira!
Kovács Andor.

Hazai és külföldi hirek.
A Luther-társaság új tagjai. Ürömmel érte
sülünk, hogy egyes helyeken megszívlelvén január
hónapban szétküldött «Felhívásunkat» s buzgólkodni
kezdenek a Luther-társasági tagok gyűjtése körül,
így például Gáncs Jenő székesfehérvári ev. lelkész
buzgólkodása folytán legközelebb 28-an lépnek be a
Luther-társaság tagjai sorába. Reméljük, hogy ha a
lelkész, felügyelő és tanító urak mindenütt kellően

megismertetik társaságunk törekvéseit, az ev. hívek
nem zárkóznak el ezen egyik nagyfontosságú egyházi
mozgalomtól.

Püspöki egyházlátogatás. Gyurátz Ferencz
dunántúli ev. püspök e hó 23-án indult el a tolna—
baranya—somogyi esperesség egyházainak látoga
tására.
Vallásos estély. Az eperjesi ev. theologiai ifjú
sági belmissiói egyesület április 4-én vallásos estélyt
tartott a következő műsorral: 1. Ének : «Fohász»,
Gounod K.-tól; énekelte a theol. énekkar, Száruk
Ernő énektanár vezetése alatt. 2. Megnyitó; tartotta
Mayer Endre theol. tanár, az egyesület elnöke. 3. Pro
log; írta és felolvasta ifj. Porkoláb Gyula theol. hall
gató. 4. Felolvasás: «Széchy Györgyné Homonnai
Druselh Mária*, Frenyó Lajos col), vallástanártól.
5. Ének: «Erős várunk • .
énekelte a Iheol. ének
kar Szánik E. énektanár vezetése alatt. — A 3. és
4. számú két szép felolvasást nemsokára lapunkban
is fogjuk közölni.
Halálos pisztolypárbaj. Sokat írnak most a
lapok egy párbajról, a mely e hó 21-én Kecskemé
ten folyt le s a melyben gróf Bissingen Ottó kapi
tány elesett. Valami összeszólalkozás adott rá alkal
mat, a mint mondják. Az elesett gróf fiafai özvegyet,
három apró árvát hagyott hátra s egy 70 éves öreg
anyát, a ki csak azért nevelte fel, hogy így egy
ostoba társadalmi előítéletből kifolyó istenkisértésnek
essék áldozatul. Ez némelyek szerint: a becsület.
Hát egy öreg anyának, egy szerető feleségnek a
szivét összetörni, reményét, örömét sírba dönteni s
három kis gyermeket árvaságra juttatni, önként, Isten
rendelése nélkül — hát ez micsoda? Sajnáljuk az
áldozatot, de a megmaradottakat is. Óh, de betegek
is vagyunk, betegei egy Krisztus nélkül szűkölködő
bölcseségnek, mely Isten előtt bolondság s nekünk
nyomorúság, gyötrelem, míg belőle az Úr segítségével
meg nem gyógyulunk.
Királyunk Berlinben. Ő Felsége a király május
havában Berlinbe készül Vilmos császár látogatására
s a mini írják Németország fővárosa nagy előkészü
leteket tesz fogadására.
Az országgyűlés a húsvéti vakácziózás után
e hó 24-én kezdte meg újból tárgyalásait. Az első
ülésen Széli Kálmán miniszterelnök a képviselőház
munkarendjének vázlatát mutatta be, melynek utolsó
pontja még a nagy vakáczió előtt a kvóta-javaslat
tárgyalása lenne, mint a mely ő Felsége által csak
június végéig terjedőleg lett eldöntve. Ha azonban
Ausztriában, a hol most nagy zavarok uralkodnak,
a kvóta-javaslatot nem lehet tárgyalni, úgy ő Fel
ségének kell döntenie megint a kvóta-kérdésben.
A délafrikai háború. A délafrikai hareztéren
tovább folyik az öldöklés. Valami fontosabb, a háború
kimenetelére döntő hatással bíró esemény nem tör
tént, csak kisebb csatározások, a melyekben a búrok
jól tartották magukat. Már igazán fáj a szivünk,
hogy ezt a tárgyat le nem vehetjük a szőnyegről.
A búrok nem régen követséget küldöttek volt az
európai hatalmakhoz, a mely azokat közbelépésre
akarta felkérni. S csodálatos, hogy habár legtöbbhelyütt rokonszevvel fogadták őket, a hatalmak még
sem tesznek semmit arra nézve, hogy a vérontást
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megszüntessék! Ebben is meglátszik a mai kornak lehetőleg megakadályozni igyekszik, de India lakói
erkölcsi lanyhasága, bátortalansága s a politikának ragaszkodnak hagyományaikhoz és így a hatóságok
farizeussága, hogy jóllehet az egész világ sajtója a minden ébersége mellett is a legtöbb indiai özvegy
búrok mellett nyilatkozik, senki azért a kis ujját sorsát el nem kerülheti. A keresztyén vallás nélkül
sem mozdítja meg, hogy vagy így, vagy úgy segítsen, íme mi a társadalom! Csak jobban is megbecsülhanem hagyják azokat a szegény ártatlan katonákat nők aztán azt a mi áldásthozó vallásunkat!
egymást kaszabolni. íme, ez is egy példa arra. hogy
Konfirmácziói emlékül. Gyurátz Ferencz püs
Krisztus nélkül hova jutunk.
pöknek «L e l k i v e z é r » czímű imakönyve legköze
A párisi világkiállítást húsvét vasárnapján lebb megint új kiadásban jelent meg. A szerző mély
nyitották meg s a mint írják a fizető látogatók vallásos érzése s az ima-írás terén való kiválósága
száma az első napon 118 ezer volt s a szabad annyira ismeretes, hogy arról beszélni teljesen fölös
jegyesekkel együtt körülbelül 180 ezer. A kiállítást, leges. Ezen imakönyve is füzére a szebbnél-szebb
daczára annak, hogy még nincs teljesen készen, imáknak. Különösen konfirmandusoknak van szánva s
óriási néptömegek látogatják a világ minden tájáról e czélra legmelegebben ajánljuk. Kapható a szerző
s a mint olvassuk, múzeuma az a szebbnél szebb nél, Pápán; ára szép vászonkötésben 1 korona.
tárgyaknak.
S ziv e s tu d o m á s u l. Miután most jelentkező
Á legöregebb uralkodó. Keresztély dán király előfizetőink is rendesen eleitől kívánják kis lapunk
e hó 22-én ülte meg 82-ik születésnapját. Ő a jelen jelen évfolyamát, sajnálattal tudatjuk , hogy óhajtá
legi legöregebb uralkodó. Utána Viktória királynő suknak nem tehetünk eleget, mivel deczember hónap
következik, a ki május 24-én tölti be 8 t-ik évét. ban váratlanul nagyobb mennyiségben rendelték meg
A legrégebben ő uralkodik. Immár 68 éve ül az kis lapunkat s raktáron lévő fölös példányainkat
angol trónon, míg Keresztély király csak 37 éve már szétküldöztük. A jövőre nézve azért arra kémük
uralkodik. Keresztély után korra nézve Lipót belga lapunk t. barátait s terjesztőit, hogy idejekorán szí
veskedjenek megrendeléseiket megtenni, hogy a nyo
király következik.
A Gusztáv Adolf-egylet központi bizottságától mandó példányszámra nézve tisztába jöhessünk s ne
(és révén a többi Gusztáv Adolf-főegyletektől) a kelljen a Luther-társasági pénztárt esetleg hiába
magyarhoni evang. egyháznak s egyeseknek az egye terhelni.
A k ia d ó h iv a ta l.
temes ev. gyámintézet elnökéhez, dr. Baltik Frigyes
püspökhöz: 13,544 korona 96 fillérnyi összeg kül
Biblia-olvasási kalauz.
detett be segély gyanánt. E németországi egylet
•■Tudakozzátok az írásokat, mert nektek úgy tetszik,
számtalanszor adta már jelét irántunk való nemes
hogy azokban örök életetek vagyon l»
(Ján. 5, 39.)
jóindulatának; az Isten áldja meg érte!
Este.
R e g g e l.
M á ju s
A hol nem a Krisztust imádják. Az indiai
Zsoltár 99.
Cselek. 4, 3 2 - 5 , 11.
1.
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