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N agypéntek ünnepén.
Istennek szent Fia, Jézus,
Kél szivünkben m ély bűnbánat,
S a bűnbánat kényeivel,
Altjuk körül keresztfádat.
Szám talan sok a m i vétkünk,
Engeszteld az Istent értünk!
Már kicsordult drága véred,
S áldott szived verni megszűnt,
Kényeink is kicsordulnak
S bűnbánóan vérzik keblünk,
S míg siratjuk vétkeinket,
Tisztítson meg véred minket.
Mint a nap, ha szépen nyugszik,
Mely előbb fényt s meleget szórt,
Te is ekkép nyugodtál el,
Kinek élte a legszebb volt.
Add, hogy m i is így élhessünk,
S m ajd sírunkba így térhessünk!

Óh szenteld meg életünket,
Óh szenteld meg halálunkat,
Hogy éltünket sokan áldják
S áldják sokan m ajd porunkat ,
Hogy az Isten is az égbe
Vegyen minket kegyelmébe!
Sántha K ároly.

A feltámadás ünnepén.
Sötétség borította a földet és homály a
népeket, de feltámadt Jézusban az igazság
szép napja, mely egy boldogabb élet menynyei világosságával ajándékozta meg a világot.
Korán reggel hallották a Jézus sírjánál
bánkódó szent asszonyok az örvendetes hús
véti izenetet. így kell nekünk is idejekorán
meghallanunk a bűnből felébresztő szózatot;
így kell eszünkbe vennünk azokat, a melyek
nekünk békességünkre vannak, miként szent
énekünk mondja:
„Vigyázzatok, felkeljetek
A bűnből ti bűnös emberek . . !“

118
A nap megvilágosodott és a hajnal-csillag
feltámadott, mely nem hanyatlik le soha az
esthomályba, hogy utána éjszaka következzék.
Hintsd áldott fénysugaraidat Jézus, lel
kemnek tündöklő csillaga,- a te üres sírodból
temető-kertünk zöldelő sírhalmaira, hogy meg
tanuljuk a te feltámadásod örvendetes izenetéből, hogy te a halált eltörölted s az életet
és a halhatatlanságot világosságra hoztad az
evangélium által!
Ti húsvéti harangok, zúgjátok be ércznyelveitekkel a világot és vigyétek el minden
felé ezt az izenetet, vigyétek el a betegágy
ban sinlődőhöz, a halállal küzdőhöz, a sors
által iildözötthöz, a föld elfáradt vándorához,
az élet nehéz igája alatt roskadozóhoz, a
szomorodott szivűekhez, a kiknek szemében
ott ül a bánat könye, a kik ezt mondják:
„Én Istenem, én Istenem, mért hagytál el
engemet . . 1“ Vidd el a bűnbe meriiltekhez
és keltsd visszhangra szivünkben ezt a szó
zatot: „Ébredj fel, óh te én szivem . . !“
Jézus az élet napja, mely uralkodik a
halál éjszakáján. Mert mi az élet mi közöt
tünk? Út, mely a halálhoz vezet. Mi az élet
mi bennünk? Folytonos meghalás. És a nyo
morúság ezen völgyében, a hol a múlandóság
és a halál veti sötét árnyékát életünkre, —
hangzik el feléd a húsvéti örömhír.
Halld meg por gyermeke! Van örökélet,
nem lészsz zsákmányává az enyészetnek!
A mint Jákob, az öreg pátriarcha szive
fájdalmában arról értesülvén, hogy József, az
ő szeretett fia él, így kiáltott fe l: „Élég nekem,
hogy az én fiam él . . !“ — úgy kiáltunk
fel mi is keserűségünkben a húsvét szent
ünnepén: „Elég nekünk, hogy a mi Jézu
sunk é l!“
Az ő feltámadása biztosítéka a mi fel
támadásunknak. Nem félünk, Jézus legyőzte
a halált, mi is legyőzzük; Jézus bement a
mennyei dicsőségbe, mi is oda megyünk; mert
a mi mennyei Atyánk házában sok hajlékok
vannak. Jézus él, mi is élünk. Halál, hol van
a te fullánkod, koporsó, hol van a te diadalmad!!
Jézus az élet napja, egyúttal az igazság
napja is azokra nézve, a kik bűn útján tévelyegnek; azért, miként Jézus feltámadt a ha
lálból, azonképen nekünk is az új életben
kell járnunk.
Jézus a vigasztalásnak a napja azokra !

nézve, a kik keserűséget szenvednek s a kik
nek örömük siralomra fordult. „Ne féljeteku
— úgy mond — „én meggyőztem a világot!"
Elnyomják az igazságot, — övé mégis a
győzelem ; a hazugság és az álnokság kezébe
ragadja a hatalmat, -— az Úr jobbja mégis
fel magasztaltatik.
Mit el nem követtek már, hogy ennek a
húsvéti napnak a fényét elhomályosítsák, de
a fátyol, melyet reá'vetettek, csakhamar szétfoszladozott.
Mégis van feltámadás, daczára az emberi
ész modern okoskodásának, mely ma is lepe
csételve látja Jézus sírján a nehéz követ,
daczára. korunk farizeusainak és Pilátusainak,
a kik azt mondják: Nincs húsvéti napfény,
nem támadott fel Jézus, nem ül a halál meg
győzője Isten hatalmának jobbján ! A húsvéti
égi fény nem szűnik meg világosságát árasz
tani az igazak s örömet a bánkódok szivébe,
nem szűnik megaranyozni a halál vészfelhőit
az utolsó harczot vívók megtört szemei előtt,
a kik félik az Urat és reménységüket benne
helyezik.
Krisztus meghalt a mi bűneinkért és fel
támadott a mi megigazulásunkért. Az ő fel
támadásával be van bizonyítva az, hogy az
Isten az áldozatot a világ bűneiért elfogadta
és új emberiséget kíván, a mely naponként
meghaljon a bűnnek és feltámadjon az igaz
ságnak. És a ki hittel csüng a feltámadott
Jézuson, az levetkőzi magáról a csalárd go
nosz kívánságok miatt megveszett ó-embert
és felöltözi magára az újat, mely teremtetett
igazságra és Isten szerinti szent életre.
Ha a mi külső emberünk meghal is, él a
mi belső emberünk napról-napra megújnlva.
Ez a húsvéti fény a keresztyén ember hit
életében, mely ezen szép'1énekünk szavaiban
csillámlik felénk:
„Jézus én bizodahnam,
Örök életre reményem ;
Ö benne van nyugalmam,
Mert vele azt'mind elérem,
A mi itt vigasztalhat,
Holtomban boldogíthat."

Thomay József.
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Húsvét ünnepére.
ürüljetek . . . itt a szép kikelet,
Elűzte a zordon, fagyos telet,
Hozott magával napsugárig virágot
S egy ünnepet, a mely örökre áldott,
Ez ünnep oszlat gyászt és bánatot . . .
Az Úr sírjából im feltámadott!

jelenetnél. Mily emberi a véres verejtéket
fakasztó gyötrődés a kínos halállal szemben
s mily isteni a győzelem, a megnyugvás Isten
akaratában!

A megfeszítés.

A vasárnapi evangéliumokból Krisztus kínszen
vedésének története tárul elénk és készít elő nagy
Hát bízzatok, kik küzdtök szent ügyért,
péntekre, az Üdvözítő halálának, megfeszítésének
Bár az önző világnak gÚYíyja sért,
nagy emléknapjára. Alkalomszerű tehát, ha a halálBár az erényt a gazság megtiporja.
büntetés e szigorú nemével, mely a régieknél szo
Az igazság nem hullhat végkép porba;
kásban volt, mi is röviden foglalkozunk.
Lelkes bajnokok, bízva bízzatok . . .
Az Úr sírjából im feltámadott l
Embereknek ily módon való kivégzése, fatör
zsekre, oszlopokra való felkötözése s reá szegezése
Reméljetek, ha gyász sújt bennetek
szokásban volt a régi indusoknál, asszíroknál, per
S a sírba száll, kit úgy szerettetek,
zsáknál, egyiptomiaknál, fönicziaiaknál, karthagóiakHa könyetek hull a keresztre, sírva,
nál, görögöknél és maczedonoknál is. Nagy Sándor
Vigasztaljon a vallás égi írja:
király
Babylon városának elfoglalása után 2000
Viszont látjátok a kedvest amott . . .
Az Úr sírjából im f eltámadott!
Tyrus-belit végeztetett ki ily módon. A kartiiagóiak
állítólag így ölték meg a római Regulust, míg vi
Ne féljetek, bár a rideg halód
szont a rómaiak Hanno karthagói vezért először
A pálya végén mindnyájunkra vár,
megostoroztatták s szemei kifúrása után megfeszítet
Az enyészetnek nincs rajtunk hatalma,
ték. A zsidók a kivégzett, megkövezett bűnösöket,
A koporsónak megtört diadalma;
mint „átkozottakat", kik nem érdemesek reá, hogy
Halljátok a hiísvéti szózatot . ..
Az Úr sírjából im feltámadott!
a föld hordja, vagy befogadja őket, meggyalázásul még egy fatörzsre akasztották. Hitvitázó irataik
Ürüljetek .. . itt a szép kikelet,
ban azért is „az akasztott", „a megfeszített" leg
Elűzte a zordon, fagyos telet,
nagyobb gúnyneve Jézusnak. Hogy Julius Caesar
Hozott magával napsugárt, virágot
a fogoly tengeri rablókat előbb megfojtatta s csak
8 egy ünnepet, a mely örökre áldott,
akkor feszíttette meg, egykorú történetírók által
Ez ünnep oszlat gyászt és bánatot . . .
Az Úr sírjából im feltámadott!
mint enyhítő körülmény említtetik.
A megfeszítés a legfájdalmasabb és leginkább
N a e jy L a jo s.
meggyalázó halálbüntetés volt a rómaiaknál rend
szerint gonosztevők, rabszolgák, útonállók, orgyil
Jézus a Gethsemane-kertben.
kosok, hamisítók, tolvajok lázítók büntetéséül szol
(A 120-ik lapon levő képünkhöz.)
gált. Tiberius császár az egyiptomi Isis-templomnak
Mikor Jézus tanítványaival az utolsó va papjait feszíttette meg valami erkölcstelen bűntény
csorát elköltötte volt, kiment velők az olajfák miatt. Titus császár pedig Jeruzsálem ostroma al
hegyére, a Gethseinane nevű kertbe s egy kalmával nem talált elég fát a zsidók kivégzésére.
kődobásnyira eltávozván tőlük, földre borult Egészen Nagy Constantin idejéig állott fenn e bün
és nagy buzgósággal imádkozott. Nagy belső tetés, de római polgárra nem alkalmazták.
A manapság ismeretes keresztfát egyszerű fa
gyötrődését elárulta a verejték, mely véres
cseppekben hullott alá arczárói. „Atyám! — törzs pótolta, melyre a bűnös különféleképen köt
kiáltá — ha lehetséges, múljék el tőlem e tetett és szegeztetett. Egyik módja a kivégzésnek
pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, a mint az volt, hogy a szerencsétlen bűnösnek kezeit köz
én akarom, hanem a mint Te akarod."
vetlenül a feje felett kötötték, vagy szegezték
S megj elenék egy angyal és vigasztald őt. a fára.
Az apostoli vallástétel magyarázatában
Kereszt alakját a fatörzs akkor nyerte, mikor
Jézusra vonatkozó jelzések: „valóságos em felső végén keresztbe kis gerendát alkalmaztak,
ber" és „valóságos Isten" tán sehol sem vál melyre a megfeszítendőnek kezeit, karjainak kinak oly szemlélhetőkké Megváltónk életében, feszitése után rákötötték, vagy szegezték. A rómaiak
mint e mélyen megrendítő. és mégis fölemelő nál Jézus idejében utóbbi volt szokásban.
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A megfeszítést rendesen a megostorozás előzte
meg. A kivégzés helye élénk forgalmi tér volt,
hogy mennél nagyobb néptömeg lehessen szem
tanúja. A keresztfát maga az elítélt vitte a vesztő
helyre. így Jézus is. Ján. 19, 17. Hogy a római vité
zek Cyrene-beli Simont kényszerítették, hogy vigye
Jézus után a keresztfát, az inkább negédes erő-

A megfeszítés előtt az elítéltnek kábító italt
szoktak a zsidók adni, Jézus azonban ez italt nem
fogadta el. Máté 27, 34. A kivégzendőket levetkez
tették s ruháikat a katonák maguk közt elosztották.
Jézus köntösére is sorsot vetettek. Ján. 19, 24.
Vájjon a töviskoronával feszítették-e meg Jézust
vagy sem, mint a hogy a kér. művészet is ábrá-

szakoskodás Simon ellen, mint könyörület Jézus
iránt (Luk. 23, 26.), mert a történetírók sehol sem
említik, hogy ebben a tekintetben megkönnyítették
volna a szerencsétlennek utolsó útját. A katonák
helyett később külön hóhérok végezték el a ki
végzést.
A halálra ítéltet rendesen a fölbe ásott kereszt
fára kötötték fel s csak kivételesen erősítették meg
testét a földön fekvő fára. Az egyházi atyák állí
tása szerint Jézust az utóbb említett módon feszí
tették meg.

zolja őt a keresztfán, eldöntetlen dolog. A tulajdonképeni megfeszítés úgy történt, hogy a szeren
csétlen embert a vitézek kötelekkel felhúzták a
felállított fára s a keresztfa közepén előre álló kis
ülő padra ültették. Kezeit és lábait erős szegekkel
odaszegezték, a mi Jézussal is megtörtént. Bizony
talan azonban, hogy Jézus lábait egymás fölött,
vagy egymás mellett szegezték-e a fára.
A keresztfára egy táblácskát is szoktak erősí
teni, melyen a kivégzettnek neve és a halálbün
tetés oka volt megjelölve. Felirata latin, görög és
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zsidó nyelvű volt s a táblát az elitéit maga vitte
nyakába akasztva a kivégzés helyére.
A mi a fájdalmakat és szenvedéseket illeti,
melyeket ez eró'szakos halálmód előidézett, azokat
röviden a következőkben foglaljak össze. 1. A test
nek folytonos függőleges, természetellenes helyzete
erősen kifeszített karokkal, a legkisebb mozdulat
nál az ostoroztatás által tépett háton s a szegek
kel átütött végtagokon a legnagyobb fájdalmat
okozta. 2. A szegek az emberi test azon részein
voltak átütve, hol sok érzékeny ideg és izom fut
össze, melyek részint megsérültek, részint össze
voltak szorítva s igen nagy fájdalmat idéztek elő.
3. A kezek és lábak sebei gyuladásba estek s üsz
kösödés tünetei mutatkoztak a testnek egyéb részein,
a hol az erőszakos feszülés folytán a test nedveinek
szabad keringése akadályozva volt, a mi a fájdal
mat s a gyötrő szomjúságot csak fokozta. 4. A vér
a megsebesített s megfeszített végtagokban nem
találván helyet, a fejbe tódult, kitágította az ütő ereket
és heves fejfájást okozott. Mivel továbbá a vér
keringés akadályozva volt és a vér a tüdőből sza
badon ki nem ömölhetett, tartós szívszorulás s az
összes erek kitágulása állott be és kimondhatatlan
bágyadtság, levertség fogta el a haldoklót. A nyílt
sebeken át való elvérzés megrövidíthette volna a
kínos szenvedést, de ez a kiömlő vér megalvása
folytán ki volt zárva. így csak lassanként állt be
a halál, az izmoknak, ereknek, idegeknek a vég
tagoktól a belső nemesebb részekig terjedő meg
merevedése által. A vérveszteség, sebláz, fokozódó
fájdalom daczára gyakran 12 óráig kínlódott a
szerencsétlen ember, míg a halál megváltotta fáj
dalmaitól, sőt volt rá példa, hogy harmadnapig
kínlódott, a míg az éhhalál nem vetett véget éle
tének.
Gyakran tüzet gyújtottak a megfeszítettek alá
s így ölték meg, vagy oroszlánok, medvék által
tépették szét. Máskor dárdával sebesitették meg
oldalukon, hogy gyorsabban haljanak meg, vagy
csontjaikat eltörték. Ján. 19, 34.
Római szokás szerint a keresztfán maradt a
megfeszítettek teste, míg el nem rothadt, ragadozó
madarak, állatok által meg nem emésztetett. Kato
nák őrizték. Csak a császárok születés napjai előtt
vették le a holttesteket és eltemették.
A zsidóknál — 5. Móz. 21, 22—23. szerint —
a „megfeszített" éjjelen át nem maradhatott a fán
s a páska megszentségtelenítése lett volna, ha vala
kinek teste az átok és gyalázat fáján maradt volna.
Azért kérték a zsidók Pilátus római helytartótól
a csontok megtörését, kárpótlásul a megrövidett

szenvedésekért. Jézusnál ez fölösleges volt, mert
mikor a vitéz oldalát lándzsával megsebesítette,
már meghalt volt s testét eltemetés végett szerető
kezek levehették a keresztfáról. Ján. 19, 38.
(Németből.)
Klaár Fiilöp.

P ilá tu s kezét m ossa.
(.•1 122. lapon levő képünkhöz.)

„Feszítsd meg h zúg a nép liáborgva künn
S Pilátus szól: „Nem látok benne bűnt /“
K iadja mégis: „Jő, hát úgy legyen,
De én mosom kezem /“
H ány ártatlant dönt így meg a tömeg,
K it gyáva lelkek meg nem védenek,
B ár érzik, hogy vétkeznek ellenök,
De ök mossák közök!

„A mi Istenünk beszéde megmarad
mindörökké44 (Ézs. 40, 8.).
— Történeti rajz. —

(vége.)

Hogy azonban Nádasdy el ne felejtse, hogy bör
tönének falain kívül a világ tovább folyik, hite
lezőit mind a nyakára zúdították. Ő ugyan meg
adással viselte megaláztatását, családjának romlá
sát; mondogatta, hogy mind ez Istennek akaratja,
de a hitelezők zaklatására mégis feljajdult. „Nem
vagyok-e eléggé sújtva, gyötörve, hogy még ezek
kel is kínoztatom ? Elfelejtve a tömlöczben, polgárilag halott, mindenből kifosztva, egy krajezárom
sincs és mégis a hitelezőket hozzám utasítják! A
tisztek véres verejtékemen gazdagodnak; jövedel
meimet mások emésztik meg és mégis engem sür
getnek a fizetésre", kiált fel fogsága ötödik hónap
jában, 1671 jan. 23-án. Nádasdy barátjait hasonló
sors érte.
Az összeesküvők pőrének tárgyalására Lipót
által „kiküldött bíróság" 1671 febr. 20-án elfogadta
az eléje terjesztett, Nádasdy ellen szóló vádlevelet,
melyben Nádasdyt felségsértőnek, pártütőnek bélye
gezték s felhívták, hogy védje magát. Nádasdy
kijelentette, hogy nem védi magát, hanem a király
kegyelmére bízza ügyét. írt gyermekeinek, jöjjenek
fel Bécsbe, maga körül akarta őket látni Márczius
5-én maga Hocher ment Nádasdvhoz, hogy véde
lemre bírja. Nádasdy erre kész volt vétkét jegyző
könyvbe mondani s a jegyzőkönyvet alá is írta,
remélve, hogy így kegyelmet nyerhet. Azonban
ellenségei jól megásták alája a vermet. Voltak
ugyan, a kik pártul fogták, érdemül tudták be
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neki, hogy protestánsból lett katholikussá, annyi
ezer protestánst térített a rom. katholikus egyházba,
alapítványokat tett katholkus czélokra, Rómába
s elzarándokolt és így tovább, — mentették vét-

A nagyhéten reménye, hogy kegyelmet nyer,
újra erősödött némileg, mert húsvétra néhány forin
tot kapott alamizsna-osztásra, de ez a reménye is
hiú álom volt. A kiküldött biróság 1671 ápril 8-án

PILÁTUS KEZÉT MOSSA.

két, még a pápához, X. Kelemenhez is fordultak
közbenjárásért, ki 1671 márczius 7-én külön brévében fordult Lipóthoz Nádasdy érdekében, hivat
kozva a kath. egyház körül szerzett érdemeire,
mindez hasztalan volt.

kimondta rá a halálos ítélete!, Zrínyire és Fraíigepánra pedig ápril 9—10-én. A kiküldött biróság
ítéletét a titkos tanács 1671 ápril 21-én felülvizs
gálta s mind a három elítéltre vonatkozólag hely
ben hagyta. Ugyanekkor a kivégzés módozataira
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nézve is határoztak. Kimondták, hogy az ítéletet
a kiküldött bíróság két-két tagja egy lovag s egy
jogtudós hirdesse ki. Az elítéltek szabadon választ
hatnak gyóntatót, de olyat nem, a ki gyanús. Az
elítéltekhez rokonaikat nem szabad bocsátani, ki
véve Nádasdyhoz, ha nagyobbik fiát vagy Bécsben
levő leányát, Draskovics Miklósnét óhajtaná látni,
de sem titkon, sem máskép mint németül s két

Miután a titkos tanács teljes ülése 1671 ápril
25-én, melyen maga Lipót elnökölt, az ítéletet hely
ben hagyta s csupán annyit változtatott, hogy mind
a három bűnös egy napon, 1671 ápril 30-án végez
tessék ki, — Lipót az ítéletet megeró'sítette. Taná
csosai erre már hónapok óta ösztökélték.
Erre a három vádlottnak — tehát Nádasdynak
is — sorsa eldőlt. Nádasdyt még aznap, a melyen

hiró előtt ne beszélhessen velük. A kivégzés nap
ját később határozták meg. Zrínyi és Frangepán
nyilvánosan végzendők ki, Nádasdy nem. Ha az
elítéltek kivégeztetésük előtt a néphez szólni akar
nak, legyen nekik szabad, de ha politikáról kez
denek beszélni, el kell őket a dobszóval némítani.
A holttesteket a rokonoknak ki kell adni, külön
ben — ha nem kérik — tisztességesen eltemetni
A hóhér ne nyúljon hozzájok, a ruha lehúzása s
a haj levágása komornyikjuk vagy más cselédjük
dolga legyen. Kinpadra nem kell őket vonni, elég
a kinpadra vonással fenyegetni.

halálos ítéletét a titkos tanács teljes ülése helyben
hagyta, kihallgatták ugyan, de sorsa már meg volt
pecsételve. — Nádasdy, ki már ekkor sejtette sor
sát, végrendelkezéseket is tett.
VI. „A mi Isten ü n k beszéde m egm arad
m indörökké !“ (Ézs. 40, 8.)
Nádasdyt halálos ítéletének megerősítése után
az ausztriai országházból a bécsi városházára szál
lították, a mint azt a titkos tanács megállapította
volt. Éjszakának idején, éjfélkor szállították át
250 muskatélyossal, mert a nép a Nádasdyról ke-
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ringó' mendemondák miatt kész lett volna őt szét
tépni. A városházán 50 puskás őrizte szobájában.
A mint odaért, tintát kért s írni akart, de aztán
ágyára dőlt. Reggel megjött gyóntatója, kit azzal
fogadott: „Úgy látszik, meg kell halnom“ s ezt
nyugodtan mondta. Egész nap a gyónáshoz készült,
gyermekeit nem akarta látni; de atyai áldását
küldte nekik s azt az intelmet gyóntatója által,
maradjanak hívek Lipóthoz.
Két levelet írt Lipótnak, melyek egyikéhen
„könyeivel áztatott sorokban kért kegyelmet éle
tének, hogy napjait vezeklés közt valamely zár
dában tölthesse s lelkét megmenthesse" — mind
hiába. Ápril 29-én délután tudtára adták, hogy
halálra ítélték s másnap ki fogják végezni. Ná
dasdy vallásos megadással fogadta a hírt s újra
a szent gyakorlatokhoz fogott. Meggyónt s vallá
sos elmélkedésbe elmerülve töltötte a halála előtt
való egész napot.
A siralomházban Nádasdynak is jó ebédet és
vacsorát adtak, melyből a városbiró, a gyóntató
pap és még egy szerzetes is ettek, de Nádasdy
alig ízlelte meg az ételeket.
A vérpad a városháza „Burgerstuben" nevű
termében állott, melyben 36 évvel azelőtt Kratz
ezredest végezték ki, a ki a 30 éves háborúban
Ingolstadt városát a svédek kezére akarta juttatni
s midőn terve nem sikerült, a svédekhez szökött
át, csakhogy a nördlingeni csatában a császáriak
fogságába esett s így került vérpadra.
Ápril 30-án Nádasdy korán, már 5 órakor kelt
föl, misét hallgatott s megáldozott. Levertsége oly
nagy volt, hogy csak a vallás tartotta fenn. El
búcsúzott a papoktól. Bocsánatot kért mindenkitől,
a ki ellen vétett s viszont ő is bocsánatot Ígért
mindenkinek. Oly gyenge volt, hogy kénytelen volt
borba mártott piskótát magához venni.
Mikor a kivégzés ideje eljött, a két szerzetes
sel, katonák közt, kezében feszülettel és olvasóval
buzgón imádkozva ment le a vesztő helyre.
A vérpad fekete posztóval volt bevonva, köze
pén fekete karos szék, oldalt kis oltár, a fekete
székkel szemközt vörös emelvény, melyen a városi
biró, kezében ezüsttel kivert pallossal és fekete
pálczával ült, mellette pedig a városi törvényszék
tagjai foglaltak helyet. A nézők a terem hátulján
korlátok mögött álltak. Nádasdynak a karosszékbe
kellett ülni, mikor a városi írnok az Ítéletet fel
olvasta, minek megtörténte után tudomására hoz
ták, hogy Lipót a kézcsonkítást elengedte. Az oltár
előtt térdre hullva imádkozott rövid ideig, majd
Zvonarics nevét ismétlé s e szavakat rebegte: „Az

Isten igazságos minden cselekedetében4'. Azután
ismét leült a karosszékbe, a feszületet balkezével
szivéhez szorította. Apródja, Györfy Ferencz, ruhá
ját felnyitotta, haját elrendezte s szemeit bekötötte.
Jézus, Mária, József nevét hétszer ismételte, azután
a hóhér hozzásujtott. A fej levált a testtől s el
gurult. A városi biró az ijedtségtől a pallost is
kiejtette kezéből. Négy beburkolt férfiú levette a
testet a székről. Ezután koporsóba tették s a város
háza udvarán, Nádasdy gyermekeinek kérése elle
nére, két órára közszemlére állították. A holttestet
este a Landstrassén levő Ágoston-szerzetesekhez
vitték s onnan a következő év elején a család
kérelmére Lékára, a Nádasdy által alapított Ágoston-rendi kolostor sírboltjába, a hol még most is
lehet látni az egykori országbíró külön vált fejét
és mezítelen holttestét. A helyet, hol Nádasdyt ki
végezték, meg is jelölték. A „Burgerstube" nevű
teremben a kehlheimi kőburkolat egy helyén ez a
felirat áll: „lm Jahre 1671. apr. 30. ist dér Hungarische Rebell Gráf Franciscus Nadasdy allda mit
dem Schwerte vöm Leben zum Tode gerichtet
vvorden" (1671. év ápril 30-án e helyen végezték
ki karddal gróf Nádasdy Ferenczet, a magyar re
bellist). Ugyanaz nap hasonló módon végezte életét
Bécsújhelyen Zrínyi Péter és Frangepán Ferencz.
Nádasdyt 11 árva gyermek siratta, kiknek az
uralkodói kegy a milliókra menő vagyonból egyen
ként 15 ezer forintot juttatott, hasztalan remény
kedett a szerencsétlen apa, hogy vagyonának tizen
egy részét kötelesek meghagyni gyermekeinek s
csak egytizenketted részt foglalhatnak le, mivel az
apa vétkéért a gyermek nem bűnhődhetik.
Isten rettenetes módon megbüntette önzéséért,
nagyravágyásáért. kétszínűségéért, hithagyásáért,
olyan módon, a hogyan csak a magyar nemzet s
a protestánsok legnagyobb ellenségét, Caraffát bün
tette később.
A haldokló Zvonarics jóslata minden szörnyű
ségével beteljesedett rajta, hithagyó lett, össze
esküvő lett s vérpadon halt meg. Idegen bírák,
idegen törvények szerint, idegen földön ítéltek fö
lötte. Az Isten nagyon sújtotta, úgy, a hogy keve
seket büntet. Bűnhődtek még gyermekei is miatta,
mert egészen árvákká lettek, anyjokat ugyanis már
előbb, 1669-ben vesztették el s érezniük kellett,
hogy árvák, a mint az Nádasdy legkisebb, négy
éves fiának ajkáról panaszosan ki is tört. Mikor
atyja halála után egy hölgy czukorral kínálva őt,
grófnak szólította, a kis fiú szomorúan feleié: „Nem
vagyok én gróf, csak szegény kis árva".
Sok keserűséget szerzett a szegény üldözött és
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áttérített protestánsoknak Nádasdy. de vele Isten
fenékig üríttette a keserű poharat. A sok köny, a
jajszó. melyet ő okozott, az égó' biblia az égre
kiáltott s Isten megtörte, megsemmisítette ügyének
ellenségét, megmutatta Nádasdynak s az evangyéliora ellenségeinek, de a benne bízó s hozzá segít
ségért kiáltó protestánsoknak is. hogy az Isten
beszéde megmarad mindörökké". Megmarad s áll
ma is még, Nádasdy meghalt, hatalma, dicsősége,
elenyészett, de az evangyéliomi egyház fenmaradt
s fennáll most is. /
Isten megszégyeníti az ő beszédének ellenségeit,
azért benne vessük bizalmunkat s hivő szívvel
zengjük :
Keresztyének, hát bízzatok,
Semmi el ne rémítsen :
Az Isten lesz oltalmatok
E remény lekosítsen !
Szent beszéde megáll,
Mint szélvészben kőszál;
Tűrést ád bajunkban,
Erőt végharczunkban :
Nincs hát, mi keserítsen.

Vrenyó Lajos.

F e ltá m a d á s után.
(A 123. lapon levő képünkhöz.)

Megnyílt a sír mélye, felpattant a zára,
Derült hajnal kelt a sötét éjszakára.
Kik drága kenettel a sírhoz jövétek,
.1 ki él, a holtak közt ne keressétek!
Mária Magdolna néz az üres sírba
„Kincs itt! Hóra vitték ?“ rébeg ajka sírra..
„ Kit kérésszé “ szólal meg egy halk hang mögötte,
Megfordul s a Mester áll íme előtte.
Szemeit a könyek árja
Nem látja, kihez szól,
„Füles uram, hol van,
Ha te vitted öt el, óh

elborítja,
a mint megszólítja:
kit ide temettek,
mondd, hóra tetted"1“

Nézi a Megváltó szelíd tekintettel,
„Mária /“ hangzik el ajkán szeretettel:
Egyszerre eloszlik a homály körötte,
„ Itabboni!“ kiált föl s leborul előtte..

Magyar theologusok német egyetemen,
111 Jénából.
Régen történt.
Az 1865/66-iki tanév kezdetét nem tudva, szep
tember elején indultam útnak Jénába. A nagyhírű
Hasé és Rückert tanárok egyénisége, tudománya
vonzott oda. Megérkezvén, nagy meglepetésemre
hallom, hogy a téli szemeszter október végén veszi
kezdetét s az egyetemi stipendium is csak azon
időtől fogva tétetik folyóvá. Vékonyka pénztárczám,
no de az illendőség is diktálta, hogy az egyetem
prorektoránál Rückert Leopold Immánuel tanárnál
tisztelegjek. (Az egyetem rektora maga az ural
kodó nagyherczeg).
Prorektor úr ő magnificzencziája (ez a czíme)
barátságosan fogadott s midőn szegény létemre
hivatkozva előtte azzal tépelődtem, hogy a tanév
kezdetéig nem tudom, miből éljek, egyszerűen azzal
felelt: „menjen ezen utalványnyal a quaestorába
(egyetemi pénztár) ott űzessen 1 tallér 3 ezüst ga
rast (3 kor. 30 fill.) s az ott kiállított igazolvány
mellett a város bármely vendéglőjében 6 hétig kap
leves és kétféle pecsenyéből álló ebédet; jó ét
vágyat !~
Ezzel elbocsátott s mondhatom, boldoggá tett,
mert hat hét eltelte után a kis taksa újbóli befi
zetésével újból kijárt az év végéig a kitűnő ebéd.
Áldott legyen a weiraári uralkodó Károly Ágost
(a német költőnek Göthének barátja), ki 1815-ben
ezen alapítványt tette magyar theologusok jav ára!
*
Ugyancsak Rückertről szól az ének.
Nekünk, magyar fiúknak nagy barátja volt a
furcsa külsejű öreg tanár. Házánál is szívesen látott
olykor teára, de jó kedvvel látta, ha szombaton
este felé megfordultunk az ő szerény sorházában, a
„csillagában, hol körünkben vígan eladómázgatott.
Akkori hires magyar szuperintendensünket, Szé
kácsot, személyesen ismerte. (Nevét —- igaz —
ugyan olyan „Seekatz" formán ejtette ki.) Ennek
látogatására — így beszélte — rándult ki egyszer
a 60-as évek táján Magyarországba, de útközben
megbetegedvén, nem juthatott el Budapestig.
„Pedig" — így folytatá -— „már nagyon mé
lyen bent voltam szép hazájukban,---------- Sop
ronon túl. Ott ijesztett rám nagyon a kocsisom.
Már itthon is sokat rémítgettek ismerőseim a magyar
országi állapotokkal. „Rossza Sándor" és más „sze
gin légin “-eket véltem minden bokor mellett látni
útközben. De halálra rémültem, midőn kocsisom,
egy domb tetejére érve, leszáll, ülése alá nyúlva,
onnan egy éles, fényes baltát húzott elő, azt sze
mem előtt megvillogtatva, valamit mormogott s
azzal az út melletti erdőben eltűnt, honnan kis
vártatva egy hatalmas doronggal, melyet ott kivá
gott, felém közeledett. Remegve vártam, gondolván :
utolsó órám ütött “
„Hát mi volt?" — végzé mosolyogva az öreg
úr. „Emberem kocsiján nem lévén fékező készülék,
a kivágott dorongot erősítő meg kerekeinek lassí
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tására valahogyan, azzal felkapván ülésére, vígan
koczogtunk tovább".
„Én — úgymond — nem hiszek a hazájukról
nálunk elterjedt rossz hírekben."
*

Ugyancsak a jó öreg Rückert beszélte :
„Gimnáziumi tanár voltam Zwiekauban (Szász
ország). Midőn reggelenkint 8 óra felé az iskolába
mentem, feltűnt, hogy minden reggel 5 perczczel
8 előtt a nagytér közkútjánál, mely mellett el kelle
haladnom, egy cseléd-leányka áll, ki vizért jött
oda Heteken át megfigyeltem, soha előbb, soha
később. Nekem ez a pontosság imponált. Tudako
zódtam a hajadon felől : árva volt, pontos, becsü
letes és szorgalmas ; fődolog, hogy : „pontos". Tehát
tanárnak való feleség.
Megkértem, eljegyeztem ! Két éven át nevel
tettem, azután nőül vettem, soha meg nem bántam.
Soha semmivel meg nem szomorított.
Mégis, mégis egyszer — így végzé az öreg úr
elfulladó hangon — egyszer mégis megszomorított
a jó lélek, akkor a m időn---------- meghalt."

Gondolatok.
Jobb a hosszútürö az erősnél, és a ki uralkodik
az indulatján, annál, a ki várost vészén meg.
Példabesz. 16, 32.
*

A ki megigazítja a bűnöst és kárhoztatja az iga
zat, utálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.
Példabesz. 17, 15.
*

Vannak jogok, melyekkel élni kötelességünk, de
olyan kötelességek, melyeket jogosan elmulaszthatnánk,
nincsenek.
*

Alázatosság büszkeség nélkül gyáva elaljasodássá
fajulhat, büszkeség alázatosság nélkül elbizakodott
kevélységgé.
*

Ha megharap a kígyó, mely meg nem varázsoltatott, semmi haszna nincsen a varázsló beszédüknek.
Prédilc. 10, 8.
*

Sűrű sóhajok füstje rejtett tűzről tanúskodik.

*
*

Öreg professzorunk, Rückert, tényleg a legbol
Ha a földre tekintünk, fejünk fölemelkedik, hu
dogabb házasságban élt nejével, kit alacsony sor az égre nézünk, meghajol.
sából emelt volt magához.
*
S valóban, a bájos, mívelt, szende ifjú nőben
senki sem sejthette volna az egykori — cselédleányt.
Köny, mely hamar árud,
E boldogság azonban — sajnos — nem tart
Könnyen föl is szárad.
hatott sokáig. Rückertnek a jénai egyetemre tanári
minőségben történt átköltözése után néhány év
múlva neje betegeskedni kezdett. A csendes hajlék
boldogsága felett sötét rém gyanánt lebegett a rette
Vegyes közlemények.
netes tüdővész.
A már haldokló ifjú nő orvosa, férjének tanár
Jótékonyság. Az Evang. Theologusok Otthona
társa, dr. Siebert arra kérte a bánatos Rückertet, javára a balassagyarmati takarékpénztár 1000 ko
vitesse át beteg nejét a — német szokás szerint rona alapítványt tett. A nemes lélekre valló hatá
—■ íűtetlen hálószobából más, mindenekelőtt — rozatban fő érdeme van egyházi életünk általánosan
fűtött szobába, vagy pedig tétessen kályhát a beteg tisztelt veteránjának nógrádi Szontagh Pál v. b. t.
nek szobájába.
tanácsosnak, a ki, mint a nevezett tak. pénztár
„Meg fog akkor nőm gyógyulni?" kérdé Rückert elnöke, a theol. Otthonnak segélyezését indítvá
az orvost.
nyozta. Isten áldása legyen a nemes czélú intézet
„Fájdalom, ennek még reménye is ki van zárva", új alapítóján és adományán. Megjegyezzük, hogy
feleié az orvos, „de mégis rendelje meg kolléga Szontagh Pál a nyár óta az Otthon számára min
a kályhát, beteg tiideju neje enyhülésére szüksé tegy 2000 korona összeget gyűjtött.
ges az“.
E gyesületi élet. A „szepesbélai ág. hitv. evang.
Rückert erre bement beteg nejéhez s a követ ifjúsági egyesület“ legközelebb tartotta évi rendes
kező ajánlattal lepte meg szenvedő hitvesét: „Ked közgyűlését Weber Samu főesperes elnök elnöklete
ves feleség, most mondta az orvos, hogy te már mellett, melyben elhatározták, hogy előadásokkal,
csak néhány napig élhetsz, azért gondoltam, hogy énekkel és szavalatokkal egybekötött társas esté
azt a kályhát, mely 30 tallérba kerülne, már nem lyeket fognak rendezni. A napirend letárgyalása
állíttatom szobádba, nem érdemes. Ellenben, hogy után Weber S. elnök „Munka és takarékosság1* czímlássad, mennyire szeretlek, e pénzt most mindjárt mel igen tanulságos és találó példákkal illusztrált
befizetem a -------szegények pénztárába".
előadást tartott.
És úgy tőn, a mint mondá.
Hagyomány. Kemenyik Pál jolsvai földbirtokos
A nő — ffitetlen szobában halt meg. Temeté és az ottani evang. egyház volt felügyelője, száz
sén, melyben testületileg mi is részt vettünk, Rü ezer koronát érő összes fekvőségeit a jolsvai gyü
ckert, ki egyúttal a jénai egyház másodlelkésze lekezetnek hagyta. A vagyonnak tiszta jövedelméből
volt, maga tartotta a halotti búcsúztatót.
20% egy tartalékalapnak létesítésére, 20% fiatal
Ez a sajátságos keményszívű ember a rajon evang. iparosok és törekvő tanulók segélyezésére
gásig szerette feleségét!
S. G.
fordítandó, 60% fölött pedig az egyház szabadon
rendelkezhetik. Legyen áldott ezen jótékony szivíí
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férfiúnak az emléke, nemes tette más egyházfeliigyelőket is buzdítson ilyen jótékonyság gyakor
lására !
Elhunyt egyházmegyei világi főjegyző. A
csanád-csongrádi ág. hitv. ev. egyházmegye 5 éves
megalakulása óta immár második világi főjegyző
jét vesztette el a múlt napokban. Dr. Draskóczy
Pált, dr. Sulcz Sándor követte az apákhoz ! Az
egyházmegyei közgyűlés egyhangú bizalma emelte
tavaly az alig 34 éves szerény buzgó férfiút a világi
főjegyzői állásra. Mint fiatal ügyvédnek jellemzé
sére szolgál a következő eset. Letelepedvén évek
előtt szülővárosában Szentesen, első megnyert pő
rének tiszteletdíját — 200 koronát — kis egyhá
zának Templomalap javára ajándékozta. Hálából
— úgymond — a ió Isten iránt, a ki őt pályájá
hoz segítette! Azontúl is nemes ambiczióval fel
fogott állásában melegen egyházával érzett. Legyen
emléke áldott !
Államsegély a tiszai ág. hitv. ev. lelkészek
számára az 1899—1901. évekre. Az egyházkerület
ben lévő 175 lelkészi állomásból 123 igényli J600
koronáig az államsegélyt. A 123 lelkészi állás közül
90-nek 1200 koronáig évi 3356L37 korona, 33-nak
1600 koronáig az 1200 koronán alól dotált 90 lel
készi állással együtt évi 78178 74 korona állapít
tatott meg. Az 1200 koronán alól dotált lelkészek
nek 1899 évre kiutalt 28707-10 koronát 8/10-ed
részben 1900 április 18-án és 2/io'e(l részben 1900
deez. javára 17-én küldték meg. Ugyanazok az 1900.
évre kiutalt 28734M2 korona 1900 deczember 20—
22-ik napjain küldetett meg. Egyeseknél felmerült
csekély különbözeteket 1901 január és február
hónapokban teljesen kiegyenlítettek.
Halálozások. Király Béla, a soproni evang.
Lyceumnak közkedveltségű tanára márczius 6-án
41 éves korában, működésének 17. évében hosszú
szenvedés után meghalt. Pacher János, a locsmándi
(Sopronná.) evang. gyülekezet tiszteletbeli felügye
lője, 83 éves korában elhunyt. Isó Dániel földbir
tokos 74 éves korában meghalt Mencshelyen. A meg
boldogult hű és buzgó fia volt egyházának s külö
nösen, mint a zalai ág. hitv. evang. egyházmegyei
tanítóegyletnek elnöke tevékeny részt vett az egy
házi és iskolai ügyek intézésében. Nyugodjanak
békével!
Népmozgalmi adatok. AT késmárki (Szepesm.)
ág. hitv. evang. egyházban az 1900 évben 37 gyer
mek született, 19 fiú és 18 leány, közte 6 törvény
telen származású ; kon finn áltatott*40 gyermek : 20
fiú és 20 leány ; eskettetett 9 tiszta evang. pár,
egy pár mellőzte az egyházi áldást, 12 vegyes
házasság közül 4 pár az evang. templomban es
küdött. A gyermekek vallását illetőleg 5 megegye
zés történt egy az evang. egyház, 4 a róm. kath.
egyház javára. Meghalt 50 személy, 19 finemű és
31 nőnemű. Áttérések : hozzánk 1, tőlünk 1.
Egy m agyar kereszt. Erdély délkeleti csúcsá
ban, a honnan a hatalmas Pop Iván-hegység örök
hóval takart bérczei merednek a Visó és NagySzamos völgyére, áll egy igen jelentéktelen kis
oláh falucska: Petrova. Nevezetessége nincsen e
kicsiny falunak, turisták sem járják zúgó erdősé

geit, de a kit véletlenül odavet a sorsa, a kanyargó
hegyi úton bámulva áll meg egy egyszerű korhadt
fakereszt előtt, a mely mindenképen kiérdemli ezt
a bámulatot. Megkapó mindjárt első tekintetre a
piros, fehér, zöld szín, a mely kígyózó vonalban
futja körül a szent jelvény fáját. De még meg
lepőbb a kereszt fölírása, a mely nem a megszokott
I. N. R. I.
Jesus Nazarenus IIex Judaeorum.
hanem ez :
N. J. Zs. K.
Názáreti Jézus Zsidók Királya.
Ezt a minden részben magyar keresztet oláh em
ber állította a hatvanas években. A története még
becsesebbé teszi a korhadó keresztet, a mely a
teljesen oláhlakta vidéken egyetlen emlékeztetője
a magyarságnak. Megalkotója Popp, később Papp
Simon, petrovai gazdag oláh család sarja. Popp
negyvennyolcz előtt pópája volt Petrovának. Ott
érte őt a szabadságharcz zivatara, a mely meg
szerezte nekünk Popp Simont testestől, lelkestől.
A pópa fölcsapott honvédnek, majd mint hadbíró
szolgálta hazáját a háborús időkben egész a vilá-'
gosí katasztrófáig, a mely hazátlanná tette Popp
Simont is. Nem is jött vissza, csak mikor már
derengeni kezdett. Petrova nagy része még akkor
is romokban hevert s elpusztult a falu egyetlen
keresztje is az útfélről. Ekkor csináltatta a volt
honvéd a mai magyar keresztet. De nagy lett a
fólháborodás az egyházában, senki sem akarta föl
szentelni a magyar keresztet s a pátriárka külön
pásztorlevélben tiltotta el tőle az egyházi szentsé
get. Az egykori pópa erre merészet gondolt : Fel
öltötte régi ornátusát, magaköré gyűjtötte a falu
népét s annak rendje-módja szerint ellátta szent
séggel a saját keresztjét. Hiába tiltakozott, a pópa,
hiába protestált az egyház, ott maradt a kereszt
s Petrova népe áhítattal emeli le kalapját az emlék
előtt, mely legszebb emléke a vitéz oláh-honvéd
nek, Papp Simonnak is.
Az egészség tíz parancsolatja. A párisi orvos
egyesület pályadíjat tűzött ki egy olyan munkára,
a mely tíz pontban írja meg az egészség legfőbb
szabályait, Egy Decomes nevű orvos nyerte meg
a pályadíjat, ki a következő tanácsokat adja a
hosszú életet óhajtó embereknek : 1. Kelj föl korán,
feküdj le korán, használd föl jól a napot. 2. A víz,
meg a kenyér föntartják az életet, de tiszta levegő,
meg napsütés nélkül nincs egészség. 3. A mérték
letesség a táplálkozásban a legjobb élet-elixir. 4.
A csiszolás megvéd a rozsdától, a legjobb karban
tartott gépek legtovább dolgoznak. 5. Elegendő
alvás erősít, túlságos sok elpuhít és gyöngít, 6.
Jól öltözködni annyit jelent, mint a testnek a kor
látlan mozgás biztosítása mellett megtartani a szük
séges meleget Óvakodjunk minden hirtelen liőmérsékváltozástól. 7. A tiszta és világos ház kelle
messé teszi a tűzhelyet. 8. A lélek megnyugszik
és fölfrissül a szórakozástól; a visszaélés szenve
délye pedig bűnöket eredményez. 9. A jókedv
megszeretteti az életet. A szomorúság és bátorta
lanság gyorsítja a megvénülést. 10. Ha eszeddel dől-
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gozol, ne engedd megmerevedni a két karodat és
lábadat. Ha a kezed munkájával tartod fönn maga
dat, ne mulaszd el elméd művelését és gondolat
köröd tágítását.
Százhetvennyolcz új állam i népiskola. A
kultuszminisztériumban statisztikát készítettek az
új iskolákról. Az összeállítás szerint 1900-ban 148
községben 178 új állami népiskolát szerveztek.
Ezek között 46 olyan község van, a melynek la
kossága tisztán magyar ajkú és 102 község részint
vegyes, részint tisztán nemzetiségi. Az iskoláknak
majdnem fele (75) egytanítós és mindannyinál öszszesen 354 tanítói (tanítónői) állást terveztek.
K ihalt óriások. A mikor az ember először
megjelent a földön, még számos óriás fajjal kellett
megküzdenie,a melyek ma már egytől-egyig kihaltak.
Hogy van az, hogy az ember annyi évezredeken
át meg tudott maradni, míg a hatalmas fegyveríí
óriások kipusztultak? Ezzel a kérdéssel foglalko
zott most legutóbb egy német tudós a ballei antro
pológiai kongresszuson. Az óriás őselefántok, a
mammutok eredetileg az őserdőben éltek. Hatalmas
testükkel utat törtek maguknak a legsűrűbb bozót
ban is, mert nem volt az a cserje vagy indaszöve
vény, mely az óriás test támadásának ellent tudott
volna állani. A nagyobb fákat, orrmánya és agyara
segítségével törte ketté, épen úgy, a hogyan mi
egy gyönge vesszőt térdünkön kettétörünk. Később
azonban a mammut-csordák egészen más életmódot
folytattak. A jégkorszakban az északi sarkvidék
hó- és jégtömegei mindinkább délre vonultak és
elpusztították az erdőségeket azokban az országok
ban, a melyekben a mammutok laktak. így az
agyaruk fölöslegessé vált és fejlődött tovább, míg
végre elérték azt a kalandos, tekervényes formát,
mely a mammutagyart jellemzi. A fogaknak ilyen
lassankint való átalakulása nem lehetetlen. A hör
csögnél meg a nyúlnál is tapasztaltak már hasonló
elváltozásokat. Az óriás agyar azonban megnehe
zítette az állat táplálkozását és így az erdők pusz
tulásával, a kedvezőtlenebb éghajlati viszonyok
között a mammutnak is el kellett pusztulnia. Mások
azt állítják, hogy az ember, ki már vadászott az
őselefántokra, az egész fajt kiirtotta, épen úgy,
mint történeti időkben a bölényt. Még érdekesebb
annak a vizsgálata, hogy miért kellett a délame
rikai őstigrisnek, a machairodusznak kivesznie. Ez
az állat sokkal nagyobb és erősebb volt a mai
királytigrisnél, fogai, különösen szemfogai azonban
még aránytalanul hatalmasabbak voltak. A fog eme
rendkívüli fejlődésének oka az őstigris életmód
jában keresendő. Az őstigrisek főtápláléka kétség
kívül a foghíjasok voltak, a melyek akkoriban
szintén óriási nagyságra nőttek. A testük pánczéllal
volt borítva, melynek fölszakítására szükséges volt
az oly rettenetes fogsor, a melylyel az őstigris
rendelkezett. Mikor a foghíjasok kihaltak, a hatal
mas fogsor inkább káros volt az őstigrisre nézve,
mintsem hogy hasznos lett volna és ezzel az ős
állatnak a táplálkozása is egyre megnehezült. Az
életföltételek megváltozásával a legborzasztóbb raga
dozónak is, mely valaha a föld kerekségén élt, el
kellett pusztulnia.

Hogy házasodik a b ú r? A búr legény megnyergek a lovát és a legközelebbi tanyára lovagol.
Ott lenyergel és mint vendéget fogadják; egész
napon át ott marad és este kijelenti a házi gaz
dának, hogy leányával, kire szemet vetett, szeretne
egy kicsit elcsevegni. Ez a kérés mindig azt jelenti,
hogy a legény kérőként jelentkezik s kérését tel
jesítik is. A rokonok valamennyien kimennek a
szobából, csupán a leány anyja marad benn, a
leány pedig egy gyertyával tér vissza, melyet az
asztalra helyez el. Ha a gyertya rövid, azzal érté
sére adják a kérőnek, hogy a leány nem törődik
a legénynyel, ha azonban a gyertya hosszú az vi
lágosan mutatja, hogy az esetleges megkérésre
kedvező választ nyerne. Ha a gyertya leégett,
akkor mind a három tárgyaló személy nyugalomra
tér. Másnap az ifjú megnyergeli lovát és ellovagol
egy más tanyára, hogy az ottani leányt tekintse
meg. így két-három hétig úton marad, azután nyi
latkozik az iránt, hogy melyik leány tetszik neki,
mikor is egy hétre az eljegyzés után megtörténik
az egybekelés.
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