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Gethsemáne,
Máté ev. 26. rész. 36— 44. vers.

Akkor Jézus odaér velők a major
ságba, mely Gethsemánénak hívatik, és 
azt mondja a tanítványoknak: Üljetek 
le addig, míg elmegyek, és amott imád
kozom.

És maga mellé vevén Pétert és Zebe- 
deusnak két fiát, szomorkodni kezdő, és 
felette igen gyötrődni.

Akkor azt mondja nékik Jézus: 
Mindenfelől szomorú az én lelkem mind 
halálig ! maradjatok itt és viraszszatok 
én velein.|

És egy kevéssé előbbre menvén, 
arcra esék, könyörögvén : és ezt mond
ván : Én Atyám! ha lehetséges, múljék 
el e pohár én tőlem : mindazáltal legyen, 
nem úgy, a mint én akarom, hanem a 
mint te.

Akkor odamegy a tanítványokhoz, 
és találja őket aluva, és mond Péternek: 
így nem virraszthattatok-e én velem egy 
óráig ?

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy 
kísérteibe ne essetek; a lélek ugyan 
kész, de a test erőtelen.

Ismét elméne másodszor is, és kö- 
nyöröge, mondván : Én Atyám ! ha el 
nem múlhatik én tőlem e pohár, hacsak 
meg nem iszom : legyen meg a te aka
ratod.

És mikor visszatért, találá őket is 
mét aluva ; mert az ő szemeik megnehe
zedtek.

És ott hagyván őket, ismét elméne, 
és imádkozék harmadszor is ugyanazon 
szót mondván.
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Virágvasárnapi ének.
Irta : S ch m olk  B en já m in .

Dallama: Szivem szerint kivánom .. .

Készülj, lelkem, serényen,
Kísérd el Uradat,

A  szent város felé tart 
Kövesd és el ne hagyd.

Kísérd szent áhítattal,
Tekintsd nagy kínait;

Hordozni a keresztet 
Téged is megtanít.

A z Istennek báránya,
Lelkűnknek jegyese, 

lm elmegy, mintha várná 
Menyegző öröme.

Jertek ki és nézzétek,
Sión leányai,

Mint kell neki tövisből 
Koszorút hordani.

Miként király vonulsz be,
Ujong a népsereg,

De kész, Uram, a tör is,
Hogy foglyúl ejtsenek.

Hallasz még gúnyt, szidalmat,
A  tisztelet helyett,

Míg a véres keresztfán 
Lehunyhatod szemed.

Te a halált, oh Jézus,
Csak azért szenveded,

Hogy megszerezd mi nékünk 
A z örök életet.

De távolról felénk már 
Koronád felragyog,

Mint borús éjszakában 
A fénylő csillagok.

Te lészsz, Uram a győztes,
Veled van szent Atyád,

Felhozza 0  sírodra 
Husvétnak hajnalát.

Am menj a véres útra 
Már a pálmalevél,

Melyet elődbe híntnek,
Győzelmedről beszél.

Jézus, nagy kínjaidra 
Könyezve gondolok,

Ebreszsz e szent napokban 
Bennem bünbánatot;

Vigasztaljon halálod,
Ha én is szenvedek,

Te boldogíts, ha majdan 
Nyugodni térhetek.

Fordította: P a y r  Sándor.

A nagy hitvallás.
„Te vagy ama Krisztus, az élő 

Istennek F ia !“ Máté 16, 16.

Annak a felséges szép jelenetnek, a mely e 
szent ige alapján lelki szemeink előtt feltárul — 
felette érdekes történeti háttere van.

Édes Megváltónk, az 'Úr Jézus Krisztus eddig- 
elé a kies, völgyes, halmos Galileában, szülötte 
földjén működött. Ott hintegette el a fogékony 
szívek talajába az Ige magvait.

Most immár a magvetésnek vége. Az idő int. 
Mennie kell tovább földi élte végső célja felé. 
Mennie kell, hogy amaz új szövetséget, melyet 
benne és általa Isten a bűnös emberiséggel meg
kötött, mindörökre meg is pecsételje drága vére 
hullásával, áldozati halálával.

Ezt a világ még csak nem is sejti. Erről még 
legmeghittebb köre, a tanítványok sem álmodnak. 
Előkészíti hát reá őket, hogy ne legyen oly keserű 
majd ébredésük.

Magával viszi a tanítványokat messze-messze, 
idegen és kietlen vidékre: Sirus s Sidon határába, 
majd át a Dakapolisba s onnan fel a Mason-tóhoz, 
míg végre megpihen velük a hosszas és magános 
vándorlás után a Fülöp tetrarchiájának fővárosa, 
Caesarea Phillipi környékén.

Magát a fővárost kerülte. Nem vonzotta oda 
semmi. Hiszen ez a város nem volt méltó arra, 
hogy a lába nyomát lássa. Egykor, még a régi 
zsidó királyság korában Baál-Gadnak hívták s a 
bálványimádás székhelye vala. Ott imádták az arany 
borjút. Majd hogy a görögök kezére került s Paneas 
nevet nyert, a nagy Pánnak és az erdei nymphák- 
nak áldoztak benne. Végre aztán Nagy Herodes 
egyik fia és utóda, Fülöp szemelte ki székhelyéül 
s a maga és fejedelmi pártfogója, Tiberius római 
császár nevéről elnevezte Cesarea Philippinek. Nevét 
hát elég gyakran változtatta, szelleme azonban min
dég egyazonos : bálványozó, romlott szellem maradt.

Ezért kerülte Jézus. Ezért tartózkodott inkább 
— a környéken a mezei falvakban és majorokban, 
avagy künn az Isten szabad ege alatt.

Hisz épp tavasz volt akkor is. A természet 
ébredése. Fűnek zöldülése,rügynek fakadása, madár
dal zengése, élet reményének beteljesedése.

Életnek reménye fakadoz a tanítványok szivé
ben is. Nap-nap után vágyó szívvel lesik, várják 
a döntő szót Mesterük ajkáról. Melyre Israel szép 
álma egyszerre valóra változik, megkezdődik amaz 
örök Szombat s övék lesz az ország, Istennek or
szága a földön.

Hiszen az idők jelei már is oly biztatók. Az 
átkos herodesi dinastia pusztulóban, kiveszőben. 
Archelaus rég száműzve, Fülöp is meghalt már. 
Csak az egy Herodes Antipas él még, de inog már
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az ő trónja is. S Júdeábán pogány prokurátorok, 
most épp a gyűlölt Pontius Pilátus ül a kormány 
rúdja mellett. A nép forrong — és minden szív a 
nagy szabadító után eseng.

A közhangulat hatása alatt veszik körül Mes
terüket a tanítványok is s mert ők bíznak benne, 
édesdeden szövögetik a jobb kor ábrándképeit.

Ott üldögélnek ép, a Caesarea Philippibe ve
zető országút mentén. Mögöttük a büszke Hermon 
meredez örök hófedte fejével s túl rajta a Libanon 
és Antilibanon fátyolos hegylánca. Előttük a római 
módra megépített nyüzsgő, mozgó fényes város. 
Egyik magaslatáról a Pán fehér márványból épült 
temploma, a másikról az immár gazdátlan maradt 
fejedelmi vár tekint le rájuk szürke kockakőből 
rakott falaival és hatalmas tornyaival. De most sem 
az egyik, sem a másik nem imponál nekik. Tekin
tetük s képzeletük egészen másutt révedez. Túl az 
alattuk elterülő síkon, túl az egész Jordán völgyön, 
túl a kedves Genezáret csodaszép tükrén és a 
szemkör legtávolibb alján sorakozó galileai hegye
ken is, a szent várost, Jeruzsálemet látják a lélek 
szemével és abban a Dávid üres trónját és . . . 
titkon azt kérdik maguktól: ha meddig kell még 
várnunk? Ha foglalja el azt a trónt ez az ő Mes
terük, a ki miatt elhagytak mindent, el a csendes, 
békés otthont, az ősi hajlékot, a kenyéradó mester
séget s mind-mind, kikhez a vérség köteléke 
fűzte őket.

S mindezt egy reményért: a messiási örök
ségért, az országért!

Lesz-e ez álomnak édes valósága ? Ez a kérdés 
szinte aggódó türelmetlenséggel lopódzik ajkukra. 
És nem merik kimondani.

Melyikük is merne most beszélni, mikor 0, a 
Mester imádkozik.

Áhitatos csend borul a lelkekre, hosszan-hosz- 
szan. De írn, egyszerre csak maga a lelkek mélyébe 
látó isteni Mester töri meg a csendet. Feléjük for
dul s ajkáról egy komoly kérdés hangzik: „Mit 
gondoltok, kinek tartanak engem az emberek?”

A tanítványok e kérdésre felrezzennek álmaik
ból s mintha csak valami nagy kő szakadt volna 
le szivükről, fellégzettek. Tehát mégis! Megoldódik 
a talány, lehull a nagy titok leple, megtudjuk, 
hogy: ki 0 ?

A tanítványok elfogódottan felelik: „Némelyek 
— úgymond — Keresztelő Jánosnak, mások Illés
nek; némelyek Jeremiásnak, mások viszont a prófé
ták egyikének”.

Ez a nép véleménye. Abban mind egyeznek, 
hogy a názáreti Jézus nem közönséges tanító, hogy 
több mint írástudó. írásra nincs is szüksége. 0 lélek
ből és nem könyvből beszól. 0 próféta. De melyik?

Talán Keresztelő János. Herodes Antipás is 
annak tartotta. Hogy hírt vett galileai működéséről, 
maga mondá szolgáinak: „Ez ama Keresztelő Já
nos, ő támadott fel a halálból”. S volt némi alapja 
e vélekedésnek. Nem lépett ugyan Jézus fel Juda 
pusztájában, nem is öltözködött tevebőrbe s sáská
val s vadmézzel sem táplálkozott, — de ajkának 
beszéde a megtérésről és a mennyek országáról s 
a hatalom, mely tanításában nyilvánult, a pusztá
ban kiáltó szavára emlékeztetett volt.

Vagy tán Illés. Kiről megiratott, hogy a 
Messiás útját fogja egyengetni, hogy előtte jár s 
neki készít tökéletes népet. Hát e cselekvésnek is 
volt némi alapja. A szelíd és alázatos szivű Mester 
tudott dorgálni is. Ostorozta a képmutatókat, meg
fenyegette a botránkoztatókat és felfuvalkodókat. 
Nemcsak magot hintett, hanem irtotta a gazt is.

Vagy tán Jeremiás, avagy egy a sok próféta 
közül. Hát tényleg Jeremiáshoz is hasonlított egyben- 
másban. Miként Izrael érzelmes és bensőségteljes 
alakja, nem egyszer fájdalmasan panaszkodott ő 
is a nép hitlensége miatt s hontalan vándorként 
járva az országot ő is felsóhajtott: „A rókáknak 
barlangjuk vagyon, a madaraknak fészkük, de az 
ember fiának nincs fejét hová lehajtania!“ És egész 
éltét a népnek a népért, népe javáért s üdvös
ségéért szentelte!

Tehát az emberek ennek is, annak is tartot
ták, csak ép annak nem, a ki volt.

Jézus nem ütközik meg a nép vélekedésén.
A nép mindég a külső után ítél. Érzéki jelt 

kíván. A benső élet, a lélek nagy és örök titkai 
rejtve maradnak előtte. Hogy ismerhette volna hát 
fel az ő személyiségének igazi szent titkát!

Nem érti Ot meg más, csak a kinek Ö maga 
feltárja valóját. Úgy érzi, hogy tanítványai előtt 
már eléggé feltárta. Azért most már, hogy a nép 
véleményét ismeri, újra feléjük fordul s mintegy 
érezve a pillanat nagy fontosságát, szelíd komoly
sággal s isteni szent nyugalommal mélyen a sze
mükbe és a lelkűkbe pillantva azt kérdezi tőlük: 
„És ti kinek tartotok engem ?“

A kérdés váratlan s meglepő; a helyzet szo
katlan s izgató. A néppel szembe vannak állítva 
a tanítványok, a tanítványokkal szemben áll Ő 
maga. Mintha csak mondaná: a nép nem érett meg: 
annak csak egy próféta vagyok. De hát ismertek-e 
már ti s tudjátok-e, ki vagyok én ? Ha nem próféta, 
se János, se Illés, se Mózes, se Jeremiás, — hát, 
nos hát akkor ki is lehetne más, mint . . .

A kérdés így feltéve s az ő ajakáról maga 
áraszt világosságot. S ím a világosság egyszerre 
behatol a Péter fogékony szivébe s mintha csak 
egy új teremtés „legyen” szavára a sötétségből fény 
törne elő, — megszületik az első, az egyetlen igaz 
és örök, a nagy hitvallás : „Te vagy ama Krisztus, 
az élő Istennek F ia!”

Nem külső jelek, nem érzéki hatalmi tények, 
oh nem, egyes-egyediil az 0 igéjének ereje lobban- 
totta lángra a hit eme vakító fényben ragyogó 
szikráját; ott pattant az ki a szív legeslegmélyén 
s onnan vetődik az ajkra. „Mert — mint az apos
tol mondja — szívvel hiszünk az igazságra, szájjal 
pedig vallást teszünk az idvességre!”

A világtörténet forduló ponthoz ért. E pillanat 
a keresztyén hit és a keresztyénség születésének 
nagy pillanata volt. A lepel lehullt — a legnagyobb 
titokról: az élet titkáról és egyszerre a régiek el
múltak — imé mindenek megújultak. Lön világos
ság a nagy sötétségben.

Világosság, a melynek fényénél az emberszív 
meglátta az Istent: a fiúban az Atyát! Meglátta 
az örök Szeretetet!

És Jézus nem tiltakozott a nagy hitvallás ellen.
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Ellenkezőleg isteni szive megilletődve felörvendt 
Hisz az a hitvallás — ha nem is egészen úgy, 
azon képzetekkel együtt, miket a szívós remény
ben elfogult tanítványok hozzája fűztenek — lénye
gében igaz hitnek vallása volt. Azért Péter hitét 
s hitvallását legott igazolta, mondván: „Boldog 
vagy te Simon, Jona fia, mert nem test és vér 
jelentette ezt meg neked, hanem az én Atyám a 
mennyekben

Igen, nem test és vér, nem ember avagy em
beri bölcseség. A mi hitünknek nem itt alant, hanem 
ott fent vagyon eredete. „A miket szem nem látott, 
fül nem hallott, embernek is gondolatjába nem 
ment bé, azt mi nékiink megjelentette az Isten az 
ő lelke által“.

Igen, a mi hitünk a Szent Lélek adománya.
Lélek által mondjuk ma is : Te vagy ama 

Krisztus, az élő Istennek fia!“
Te vagy — Urunk, édes Jézus, a ki itt is, e 

körben is, hol nevedben gyűltünk össze, jelen vagy 
és kérded: hát ti kinek tartotok engemet ? — te 
vagy, szívvel hiszszük s szájjal valljuk, az élő Isten
nek szerelmetes fia.

Kiben az Atya végetlen és örök szeretete szál
lott le mi közénk. Ki, a mid volt, azt mind nekünk 
adtad és a mink volt, azt mind magadra vetted. 
Ide adtad igazságod és elvetted bűneinket!

Te vagy az a pásztor, ki életedet adod a 
juhokért, s ki keresed s karjaidban hazaviszed az 
elveszett bárányt, hogy nagyobb öröm legyen a 
mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem mint 
kilencvenkilenc igazon.

Te vagy az az orvos, ki betegségünket meg
gyógyítod, az az égi barát, ki vigasztalsz minden 
nyomorúságunkban s a halálból is éietre vezérelsz.

Te vagy Urunk ama Krisztus, az élő Isten
nek fia. S boldogok mi, kiknek megígérted: „íme 
én tiveletek vagyok mind a világ végezetéig!"

Oh, ne távozzál el tőlünk. Maradj velünk öröm
ben és búban, napfényben és zivatarban. Maradj 
velünk s légy napunk, világunk még a sötét éjben: 
a halál éjszakájában is.

Maradj velünk itt s ott és mindenütt, mind
örökké Ámen.

Dr. Masznyik Endre.

Egy kopott naplóból.
Az iskolai év végével atyám haza vitt. Sokféle 

öröm várt rám otthon. A gyümölcsök érnek, dinnye 
lesz elég, mogyoróval és szarvasgombával rakva 
az erdő. Tavali gyerekpajtásaim várnak rám, kikkel 
ón már deákosan fogok beszélni. Kis öcsém is megnőtt 
azóta és édes anyám bizonyosan készített egy pár 
nagygallérú inget, minőt a vicispán fia visel, a ki 
első volt osztályunkban. S még rá, édes anyám is 
megyógyult a köhögésből, mely már három esztendő 
óta nem engedi pihenni s miatta olyan fehér, mint 
amaz oszlop, mely templomunk bolthajtását tartja.

Minden úgy volt, a hogy reméltem. Csak édes 
anyámat találtam még fehérebbnek mint a múlt 
évben. Gyakran egész nap is feküdt. Atyám nem 
pipázott a szobában, sőt a leguribb vendégek sem

szivaroztak ott, hol anyám volt, mert a füsttől 
köhögött.

A legelső reggelen, melyet otthon értem, 
utasított anyám, hogy vegyem ki a szekrény középső 
fiókjából a két nagy gallérú inget, mely legfelül 
van. Egyik az enyém, másik az öcsémé. Bezzeg 
pompás ing volt ám ez! Dereka ugyan csak házi 
vászonból volt, mint egyéb ingeim, hanem hasitékját, 
mely keskeny hajtásokkal volt kivarrva — elől 
kellett viselni, és nem hátul; azután meg nem is 
fűzővel kellett megkötni nyakamon és kezemen, 
hanem czérnagombokkal begombolni. A mi pedig 
gallérját és ujjait illeti, azok már nem vászonból 
voltak ám, hanem valódi patyolatból. Drága lehetett, 
mert első tekintetre is sokkal vékonyabbnak látszott, 
mint a vicispán fiáé.

Az ingek mellett más is volt, mit kár volt 
megpillantanom. Egy nagy darab fehér cukor, mint 
a két öklöm — kék papirosba takarva. Sarka ki
villogott a papirosból, sokkal fehérebb volt, mint 
anyám arca, fehérebb mint ingem galléra.

Azt hittem, gazdagokká lettünk, mert azelőtt 
sohasem láttam házunknál fehér cukrot. Abban is 
bizonyos voltam, hogy ez a cukor nem egyébért 
van, mint hogy nekem adják darabonként, a miért 
jól forgatom magamat az iskolába.

Egy darabig vártam, mikor kezdik már meg a 
cukor-osztást s mikor nem győztem várni — nem 
sok nap kellett bele — utána néztem, megvan-e 
még? Már akkor híja volt neki.

Azt hittem, kis öcsém szopogatja el jogos 
tulajdonomat. A helyett, hogy anyámat figyelmez
tettem volna a hiányra, úgy gondoltam kipótolhatni 
képzelt veszteségemet, ha azt teszem, a mit véle
ményem szerint öcsém is cselekedett. Letörtem 
belőle egy darabot s aló -- ki a méhesbe, ott 
megropogtattam.

Az íze számban maradt. Másnap megint meg
néztem, hogy áll a cukor? Felvagdalva találtam.

Ez csak a pompás dolog, gondoltam — most 
még kevésbbé tudják meg, ha elvész belőle egy 
kis darab.

Negyed-, ötöd-, tizednapig így folyt ez. Már 
akkor tudtam, hogy nem nekem van odatéve, de 
a torkosság erőt vett rajtam.

A tizenegyedik napon már csak egy darab 
volt. Ezt bizonyosan nem keresik már — gondol
tam magamban s az utolsó darab is a többi után 
ment.

Még le sem nyeltem, midőn anyám nyitott be, 
a fulladásig köhögve.

— Eredj csak kedves fiam, rakj tüzet, azután 
találsz a fazekas pádon egy kis fekete bögrét, töltsd 
tele vízzel, s forrald föl; hozd le a pádról a 
bodzavirágos zacskót, abból vess bele egy pár 
csipetet mikor forr, azután hozd be.

Gyorsan megtettem, a mint parancsolva volt. 
Mire bevittem a bögrét, anyám már ágyban feküdt. 
Előtte egy szék, azon egy fehér mázos cseróp- 
findsa.

— Add ide a bögrét majd én leszűröm, addig 
húzd ki a szekrény középső fiókját, talász ott cukrot 
felaprítva, hozz belőle két darabot. Csak hamar ked
ves jó fiam, mert mindjárt meghalok.
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Arcom kigyuladt, térdeim remegtek, a kihúzott 
fiókot kellett megfognom, hogy össze ne roskadjak.

De a gonosz, mely már megnőtt bennem, meg
erősített Segítségemre küldte a tettetést. Arcomról 
hirtelen eltiint az áruló pirosság, hálát mertem adni 
az Istennek a nyert erőért, de szivem hangosan 
dobogott.

Össze-visszahánytam mindent, elvégre is nem 
találtam.

— Hozod-e már fiam ! békétlenkedék anyám, 
mert elhül a herbathé.

— Nem találom, nem tudom a járást, válaszoltam 
én, mire anyám leszállt ágyáról s a hideg földön 
mezitláb a szekrényhez jött.

— Élhetetlen vagy fiam, hiszen itt van a 
szegletben, csaknem rád kiált! monda, s a nevezett 
helyre nyúlt, s kiverte az üres takaró papirost.

— Mélyítek hordta el a cukrot? kérdé szigorúan 
kémlelve arcomat.

A tettetés erőt adott. Oly szemtelenné lettem, 
hogy kibírtam állani tekintetét s nyugodtan feleltem: 
nem tudom, nem láttam, azt sem • tudtam van-e, 
vagy nincs.

A szemtelenség megszülte a ravaszságot
Cselédünk nem volt. Azt hát tudtam, hogy a 

gyanú vagy rám, vagy öcsémre háramlik. Ha gyermek
szokásként egyenesen másra fogom, akkor magamat 
teszem gyanusabbá. Bizodalmasan feleltem tehát:

— Tudom, hogy kettőnk közük egyik a tettes, 
mert nincs más a háznál, a ki elvitte volna. Én 
azonban jó lélekkel mondhatom, hogy nem bántottam, 
mert semmit sem is tudtam a cukor felől.

Ez volt első hazugságom. Annál bünösebb, 
mert anyám, ki ismerte őszinteségemet, tökéletesen 
meghitt nekem s gyanújának egész terhe kis öcsémre 
nehezült.

Indulatosan vetette magát ágyába, miközben 
az előtte álló szék feldőlt, bögre, findsa legurult, 
eltört s tartalmuk szétfolyt a földön.

Anyámat még jobban felizgatta a kár. Szegé
nyek voltunk s, a kár hat-hét garasra rúgott. 
A köhögés erőt vön rajta. Elfulladt, szemei ki
meredtek, vére fejébe tolult, erei kidagadtak, köny- 
nyei potyogtak.

Nem tudtam sírni, nem volt erőm bevallani 
hibámat, pedig szívesen megbocsátott volna.

Oda mentem hozzá s megfogtam fejét, mint 
azokét szokás, kiket a hányás erőltet.

Fájtak kínai s igaz szívből most már azt 
kívántam, hogy az Isten verje meg azt, a ki ilyen 
keserűséget okozott az én jó anyámnak. Szeret
tem volna is, ha megbüntetett volna a jó Isten, 
csak azután megint ártatlannak mondhattam volna 
magamat.

Anyámra még kellemetlenebbül hatott az átko- 
zódás, mely házunknál hallatlan volt eddig. Száraz 
ujjait felemelte s megfenyegetett. „Ne bántsd — 
monda fuldoklástúl szaggatott hangon — nem tudod, 
kit átkozol 1 “

Mikor csillapultak kínjai, felszedegettem a 
cserepeket s kivittem a szemétdombra.

Az udvaron mosolyogva szaladt felém kis öcsém, 
egyik kezében fakard, másikban nádparipa; fején 
papirossüveg, melynek hosszú sallangja lebegett

a futás támasztotta szellőben. Vidám orcája majd 
megcsattant a kis lovagnak, kinek nem ült még a 
háta mögött a fekete gond. Két héttel ezelőtt én 
is ilyen ártatlan voltam, most már nagy ember, a 
ki tudja, mit neveznek ártatlanságnak, van fogalma 
arról, mi volt az a jó és gonosz tudásnak fája.

Sokszor hallottam a lelkiismeretről; atyámat 
is kértem, magyarázza meg nekem mi az? — azt 
felelte „bárcsak minél később ismernéd meg fiacs
kám 1“ Ehol van, már jól ismerem.

Öcsém megsarkantyúzta paripáját s kardjával 
vagdalkozva egyenesen nekem tartott.

„Megállj török, mert mindjárt leváglak!"
Hagyj fel ízetlenségeiddel! — hurogatám — 

édes anyánk igen beteg, herbathét akart inni s 
valaki ellopkodta a cukrot. Ez szép is volt tőled, 
most már meghal anyánk s majd nem kell ezután 
sírnod szombatesténként, mikor fiirdened kell, mert 
nem lesz, a ki vizet melegítsen.
• Alig bírtam elmondani a gúnyos kegyetlenséget. 
Nyeldeklőm csiklandott, szám megtelt nyúlós nedv
vel, orromat tekerte valami, az, a mit rendesen 
köny szokott követni. Sírtam, de még gonoszabbá 
lettem.

A kis gyermek szemei megteltek könyökkel, 
szájszegletei vonaglottak, azután kardot és nádat 
elvetvén, beszaladt anyánkhoz panaszkodni, hogy 
bátyja mit fogott rá.

Elutasíttatott.
A kis gyermek azután leült a konyhaküszöbre, 

ott zokogott. Én pedig a kertbe mentem s a kert 
utain fel és alá járkáltam. Most így mondanám : 
sétáltam. Azt hiszem ez is egyik jele volt ártatlan
ságom csorbájának. A gyermek játszik, ugrál, fut
kos, civakodik, porban hentereg, de nem járkál 
fel s alá cél nélkül, azaz nem sétál; ki már sétá- 
lással tud mulatozni órahosszat, az ismeri a bűnt, 
vagy szeretné ismerni

Tehát sétáltam. Terveket készítettem azon 
esetre, midőn atyám kérdőre von. Erre ezt, erre 
meg azt fogom felelni; így fogom magamat viselni, 
így fogok elálmélkodni s próbálgattam a különböző 
arckifejezéseket.

Nemsokára hallottam atyám hívó szavát. Meg
rémültem, mint az első pár ember az Isten hívó 
szavára. Szerettem volna elrejtőzni s a két első 
hívó szót hallatlanná tettem.

Atyám komolyan, de nem kedvetlenül fogadott.
— No hát ellopkodtátok a cukrot jó fiaim? 

Ezután zárkózni fogunk előttetek.
— „Én nem, én nem“ feleltünk mindketten 

egyszerre.
— Én ugyan jobb szerettem volna, ha vala- 

melyitek azt felelte volna „én tettem", mert így 
bizonyos volnék benne, hogy többet nem teszi: 
azonban, minthogy mindketten tagadtok, magamnak 
kell a tettest kikeresni. Hozd ki a cukros papirost 
Károly!

Beszaladtam érte, s a másik percben kinn 
voltam vele a konyhában.

— Lássátok fiaim! ez a cukorpor fel fogja 
fedezni a tolvajt, monda — s egy tányért vön elő, 
annak alját egy kis zsírral megkente, azután ráhintette
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a cukorport, végre kormot tört össze s behintette 
vele a tányér zsíros fenekét.

— No most menj be először Károly; utánad 
Jani fog bemenni. A tányér a tűzhelyre van le
borítva. Láttátok, hogy fekete kormos zsírral van 
bekenve. Ezen fogjátok végighúzni öt ujjotokat, 
ezt mondván; „Hókusz pókusz nem én tettem.* 
akkor kezeteket hátratéve kijöttök; a kinek ujja- 
hegyei kormosak lesznek, az a tolvaj ; az ártatlan 
kezére nem fog ragadni a korom.

Tanú nélkül léptem a tányérhoz; tetettem, 
mintha végig húztam volna rajta ujjaimat; a varázs
igéket hangosan elmondottam, azután hátratett kézzel 
mosolyogva kiléptem.

Utánam öcsém ment be. Észrevettem, hogy 
kijöttekor kis zubbonya szárnyához törli kezeit. 
Atyám is észrevette és rákiáltott: Nem szabad 
törlészkedni filibuszter!

Rosszul esett, hogy ily nyájasan bánik vele 
atyánk, holott ő rá bizonyul a lopás. Bezzeg másként 
lenne, ha rám sülne.

íme a káröröm és igaztalansági vád is meg
fogant szivemben.

No jöjjetek most előmbe, s mikor azt mondom 
hogy három, akkor mindketten egyszere mutassátok 
ujjotokat.

„Egy, — kettő, — három!“
Előmutattuk.
Én nyugodt önérzettel állottam, öcsém halo- 

ványan reszketett, mint a nyárfalevél. Ujjai kormosak 
voltak, az enyimek tiszták.

Jani sikoltva ölelte át atyánk térdeit, s kiáltott: 
Nem én voltam kedves édes atyám!

Atyánk összevonta félelmes szemöldökeit s 
felém fordulva komoran szólt: Te voltál a tolvaj 
Károly!

Megátalkodott lettem. Átkokat, esküvéseket 
mondtam, miket utcagyerekektől hallottam koráb
ban, de számban még sohasem voltak. Folyt számból 
az eskiidözés, mint egy kitanult csalóéból, míg 
atyánk minderre nem figyelt. Janit ölébe kapta, s 
össze-vissza csókolta. Ez pedig két karját atyám 
nyaka körül fűzve, engedte piros orcáját még 
pirossabra dörzsöltetni a tüskés szakállal.

Mikor a harmadik bizonyistent fújtam, akkor 
kezdett ügyelni káromlásaimra; akkor letette kis 
öcsémet s éles csattanó hangon rám kiálltott: „Egy 
szót se többet, én beszélek.*

Azután elkezdte:
— Te torkos voltál, tolvaj voltál, csaló voltál, 

ravasz voltál, hazug voltál, szemtelen lettél, most 
Istent káromlasz. Nem tagadom, ha a lopáson rajta 
kaptalak volna, megvertelek volna. De annyi bűnt 
halmoztál össze, annyira siilyedtél, hogy a verés 
most nem vezetne célhoz. — — —

— Bizony, bizonyisten, vágtam szavába, folyjon 
ki a — — Tovább nem mondhattam, atyám fel
emelte kezét s oly erővet ütött szájon, hogy minden 
érzékeim elzsibbadtak bele.

A fékevesztett indulat mocskolódásokban tört ki.
Anyám is kivánszorgot a zajra. „Hagyd el 

édes atyja ! “ mondá, ha ennek a rossz fiúnak szán
déka sírba vinni bennünket, hadd teljesüljön akaratja. 
Az Úr adott minket az ő kezébe.

— Hadd temessen hát el — zokogott atyám, 
s kis öcsémet ölébe vette, anyámat kézen fogta 
és bevezette a szobába.

Egyedül maradtam. Ereztem gonoszságom súlyát. 
De a gonosz adott annyi erőt, hogy tudtam mentegetni 
magamat. Egy kis nyalánkság volt az egész! ezzel 
mások meg dicsekedni is szoktak. Tagadtam ? mások 
is ugyanazt szokták tenni, s mit is tehettem volna 
egyebet, ha csak örökös torkosnak és tolvajnak 
nem akarok neveztetni. Ha megvallom sem kerül
hetem ki a szidást. Úgy is meghurcoltak már; verést 
is kaptam, többet mint egy ilyen cukor érdemel, 
mely bizonyosan nem ér tíz garast. Ha most meg
vallom, megint csak elől kezdenék. Aztán biz én 
szégyenlem is. — — — E közben folytonosan 
hallottam az ablakon át anyám köhócselését, fuldok- 
lását, atyám sóhajtásait és öcsém szöpögését.

Az udvaron ért az esteli harangszó.
Az este mind sötétebb lett. A szomszéd házak 

lassanként behunyták szemeiket. Vajon behívnak-e? 
kérdém magamtól s elhatároztam, hogy mindaddig 
nem megyek be, mig nem hívnak.

Végre kijött Jani és behívott.
Atyám abroszt terített, egy tányért, kést, villát 

tőn az asztalra, azután hozott egy tányéron tejfölös 
túrót s intett, hogy üljek le.

— Nem vagyok éhes, mormogtam, mire atyám 
felszedte a terítéket s ágybontáshoz fogott.

Az ablak melletti szögletben volt egy magas 
ágy, anyám tizenkét évi szorgalmának gyümölcse. 
Az egymásra halmozott párnák és vánkosok majd 
a padlást érték. Ezeket gondosan leszedegette. 
A térítőt szépen kockára hajtotta; az ágyneműt 
két összefordított székre rakosgatta, oly gonddal, 
oly gyöngéden, hogy minden mozdulat azt látszott 
mondani: Meg kell kímélnünk, mert ha anyátok 
nem lesz, azután nem lesz ám a ki újítson.

Mikor ezzel készen volt, öcsémet vetkeztette le, 
azután felölelte és saját ágyára tette, holott más
kor mindig az én ágyamban szokott feküdni.

Szó nélkül feküdtem le. Nem mertem a szokott 
jó éjszakát kívánni, nem mertem ülve maradni 
ágyamban, hogy esteli imádságomat elmondjam; 
féltem a világoságtól, szüleim tekintetétől s azon 
tudattól, hogy szüleim elméjét az én gonoszságaim 
gyötrik. A fal felé fordultam s pár perc múlva 
tettettem, mintha aludnám.

Pedig nem aludtam. Anyám fohászkodásai, 
atyám sóhajtásai folytonos vádbeszédként hatottak 
fülembe. Újra előszedtem mentő okaimat, de nem 
boldogultam, anyám gyakori fuldoklása minden 
mentséget kizavart elmémből. Elvégre is, gondolám, 
akármint tisztázzam magamat, az én édes anyámat 
közelebb vittem a sírhoz, mert megfosztottam orvos
ságától. Vánkosomba sülyesztettem fejemet s keser
vesen sírtam. Erőltettem magamat az alvásra — 
nem tudtam elaludni; nem tudom, a sűrű köhécselés 
gátolt-e vagy más valami ?! . . .

Azt sem tudtam, aludtam-e valamit — legalább 
hajnalban, nem emlékszem rá, mikor ébredtem fel. 
Ott fogtam fel tervezgetéseimet, hol tegnap este 
elhagytam. Óhajtottam, hogy atyám vidáman keljen 
fel, hogy feledje a tegnapiakat. Vártam, mikor hallom 
már anyám köhécselését s atyám ébresztő szavait.
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Lassanként megvirradt; első pillantásaim atyám 
s anyám ágyára estek; mindkettő üres volt. Tehát 
ők elébb felkeltek, mint én felébredtem.

Kiugrottam ágyamból. Öltözködés közben el
határoztam, hogy ha még egyszer kérdőre von atyám, 
őszintén megvallok mindent s bocsánatot kérek.

A mit óhajtottam, nem történt meg. Kimenteni 
a kútra mosdani; mire beszaladtam, már anyám és 
öcsém a szobában voltak és egy nagy tál mézes- 
léppel foglalkoztak.

Öcsém egy darab léppel futott felém. Ujjai, 
ajkai csepegtek a méztől. Egyél — monda — nézd 
mennyi mézünk termett, apa ma hajnalban fojtotta 
meg a nagy kast, hogy legyen mivel inni anyám
nak a herbathét. Ezután nem kell cukrot vennünk, 
úgy is azt mondta anyám, hogy neki keserű a cukor.

Én a nélkül, hogy elfogadtam volna kínálatát, 
azt kérdeztem tőle, hol van atyánk? Midőn meg
mondta, hogy a kert felé ment, utána siettem, azt 
hittem, találkozom vele s ő módot nyújt nekem 
vétkem megvallására.

Atyámat sehol sem találtam. Elkezdtem a kert
ben fel s alá sétálni, a hogy tegnap cselekedtem 
s éreztem, hogy a sétálás akként hat rám, mint 
Saulra a lant szava, — elaltatja a gonosz lelket. 
Nem; még rosszabbá tette.

Kezeimet zsebembe dugtam. Történetesen ke
zembe akadt a huszasdarab, melyet examenkor 
kaptam szorgalmam jutalmául, mint az özvegy 
püspökné ajándékát — magának a vicispánnak 
kezéből. Milyen szép volt az akkor. Csak ketten 
kaptunk ilyen drága kincset. A vicispán fia, de 
neki nem kellett, azt mondta, hogy neki elég a 
kitüntetés, a jutalmat másnak hagyja — meg én. 
Én rólam pedig suttogtak az urak és asszonyságok, 
kérdezgették egymástól, hogy ki fia; mutogattak 
atyámra, a kinek szemei olyanok voltak, mint a 
szoba ablakai reggel. Ott volt a sok úrfi, a sok 
papfiú, de egyre sem mosolyogtak ám olyan nyá
jasan a nagytiszteletű urak, mint énrám. Pedig 
odahaza mind jobb fiú, mint én, mert nem lopja 
el beteg édes anyjától az orvosságot. Milyen jó 
volna most dolgom, ha én sem tettem volna. Oda
adnám ezt a húszast az exameni dicsérettel együtt, 
ha nekem nem kellene ilyen rossznak lennem. Mit 
használ már most nekem ez a huszas. Hogy én ezt 
addig megtakaríthatom, míg Debrecenbe megyek, 
hogy ott legyen miből élnem, azt magam sem hi
szem ; eltókozlom én ezt nyalánkságokra, — akkor 
aztán miből élek ? Cukrot veszek rajta elébb-utóbb, 
— azt hát, — fehér cukrot, — úgy sem lesz belő
lem egyéb.

E pillanatban mentőgondolatot súgott fülembe 
a gonosz. Cukrot veszek rajta, mondogatám, — 
azt biz’ én, — fehér cukrot, még pedig most mind
járt. Igen, de hol ? Falunkban senki sem árul. E h ! 
Közel van a város, egy óra oda, egy óra haza, — 
a cukrot majd valami zugba belopom, (itt megint 
megbotránkoztam kissé, de a terv oly jónak s 
ártatlannak tetszett, hogy általa minden eddigi 
gonoszságomat helyrehozni hittem); cukor is meg
lesz, anyám is meggyógyul, atyám megbocsát, sőt 
bizonyosan sajnálni fogja, hogy keményen bánt 
velem. Jó lesz biz’ az !

Mikor azt mondtam „jó lesz bíz az“ már akkor 
átvetettem magamat a hágcsón s felfelé mentem a 
v íz  partján, mely a kertek alatt folyt. Mily jó lesz, 
ha semmi baj sem lesz. De hátha keresni fognak 
addig? Azt mondom, az erdőn voltam mogyorót 
szedni.

De hátha kérdik, hol a mogyoró ? Azt mon
dom, elvette tőlem a kanászgyerek, s azt bizony 
fel is teszik róla, mert oly csúnyán szokott károm
kodni, midőn a disznókat hajtja az utcán végig.

E közben bejutottam az erdőbe. Szép árnyékos 
fiatal erdő volt, hosszú, egyenes gyalogút vitt rajta 
keresztül. A fák alja egészen tiszta volt, csak néhol 
leskelődött a kékszemű szederinda és nevetett a 
vargánya májszín kalapja alól. Hej 1 mikor én még 
jó voltam, mennyit szedtem én ezekből! Akkor 
még semmitől sem féltem, most pedig minden szo
katlanabb alakú fától megugróm — mint szomszé
dunk lova.

Azt hittem, minden fa mellett egy-egy zsivány 
leskelődik, a ki leolvassa homlokomról, hogy én 
is lopó vagyok és elvisz magával zsiványgyereknek. 
Futottam, futottam; egyszerre azt kiáltja valaki 
utánam „megállj, megálj !“

Még jobban neki iramodtam ; a kiáltás egyre 
hangzott utánam, „megállj, megállj !“, egyszer csak 
puff! lábam egy gyökérbe botlott s hasra vágtam 
magamat.

Ez volt a szerencsém. Ha el nem esem, tán 
a nyavalya is kitört volna az ijedt szaladásban. 
Most azonban, míg a fájdalomtól elfogva, a földön 
feküdtem, volt időm eszmélni a kiáltozásra. Varjú- 
károgás volt az egész, melyet máskor is hallottam 
én már, de nem ijedtem meg tőle, mert még akkor 
szivem tiszta volt.

Könnyebbülve szaladtam tovább. Háromnegyed 
óra alatt beértem a városba, s másik háromnegyed 
óra múlva honn voltam az egy huszas ára fehér
cukorral.

Hazamenetelemkor sem szűntek azonban aggo
dalmaim. A cukor majd három annyi volt, mint a 
mit én eltorkoskodtam : mit tegyek. A sokból lehet 
keveset csinálni, gondolám s leültem egy fa alá, 
ott gondolomra kiválasztottam annyit, mennyi az 
ellopott volt.

Hát a többivel mit csinálok ? Megeszem, gon
dolám könnyelműen; azután mintegy észretórve, 
folytatám: nem, azt nem szabad tennem; van a 
méhesben sok üres kas a legfelső polcon, odarejtem, 
ott nem fogja keresni senki; azután szemmel tar
tom azt is, a mit a szekrénybe fogok tenni s egy- 
egy darabbal mindig lesz módom szaporítani azon 
arányban, a mint anyám fogyasztja.

Milyen szép lesz majd, ha anyám nem győz 
rajta csodálkozni, hogy a cukor nem fogy, — mikor 
aztán majd sokáig tart és még sem akar fogyni, 
— mikor már egészen el is feledték a tegnapi 
esetet: akkor kirukkolok vele, hogy így s igy! 
Hogy megörül majd atyám és anyám, hogy én már 
a magam pénzén is pótolom a házi szükségleteket. 
Volt ugyan még sok fennakadásom, hátha tudakozni 
fogják, hol van a húszasom ? Hátha azt kérdik, 
hogy került máshová a cukor? de mindezek nekem 
oly mellékes ellenvetéseknek látszottak, hogy miat-
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tok felebbi kedvenc gondolatomtól egy percre sem 
akartam megválni. Majd ezt is elsimítjuk valahogy.

E közben hazaértem. Anyám a kis kertben 
gyoinlálgatott, nem látott meg, a hogy beosontam 
a szobába. Gyorsan kihúztam a szekrény legalsó 
fiókját, hol anyám ruhái szoktak állani s a fiók egyik 
szegletében elhelyeztem cukromat.

Minden jól van ! mondám, mély lélekzetet véve, 
majd kitűnik ártatlanságom. Ereztem ugyan, hogy 
még sincs egészen jól, hogy mégis csak bűnös 
vagyok én, de hogy miért ?. arról számot adni ma
gamnak resteltem. Azóta is sokszor tapasztaltam, 
hogy a mit nincs kedvem pontosan töviről-hegyire 
meghányni-vetni, az rendesen hibás lépés tőlem.

Kimentem a kertbe.
— Hát te hol voltál ? kérdő szomorúan; lát

szott, hogy erejébe került a kérdés.
— Az erdőn voltam, mogyorót szedtem, de a 

kanászgyerek elvette tőlem — hazudtam mind a 
hármat egy lélekzettel.

Anyám rám nézett. Bujdosóvá és vándorlóvá 
akarsz lenni! szó nélkül távoztál; ezt máskor nem 
szoktad tenni.

— Édes anyám! — rebegtem tettetett szo
morúsággal, míg hangomat ravaszul úgy idomítot
tam, a hogy a színpadi alakosoktól eltanultam 
egyszer-másszor s szemeimet mesterkélten emeltem 
rá, „fáj nekem, hogy büntetnek, mikor ártatlan 
vagyok“.

— Atyád — folytatá — a nélkül, hogy ala
kosságomra ügyelt volna, kiment a kendernyövők- 
höz, kis öcséd vele együtt szaggatja a kendert. 
Feltörik a tenyere szegénykének, de tanulnia kell 
a munkát, szokjék hozzá becsületesen keresni élel
mét — akkor nem vetemedik aljasságokra.

— Hiszen én is örömest dolgozom — szakitám 
félbe, de ő tovább folytatá:

— Azt kell cselekedned, ha boldogulni akarsz. 
Életem rövid lesz; meg fogjátok érezni, ha nem 
leszek. Azért dolgoznunk kell, ha az esett károkat 
helyre akarjuk pótolni. Tegnap egy findsa, egy 
bögre eltörött, az legalább is hét garas. Félfont 
cukor elveszett, az nyolc garas. Életemet is csak 
kell érettetek toldoznom-foldoznom s minthogy cukor 
már nincs, egy kas méhet kellett megfojtani, hogy 
a méz pótolja a cukrot; pedig azt a három kast 
magnak akartuk hagyni. Jövőre már két vagy három 
rajjal kevesebbünk lesz. Egy félfont cukor miatt 
egy egész sereg rajt vesztettünk el. Hogy pótoljuk 
ki ezt a kárt? Ma reggel már a marhalátót is el 
kellett bocsátanunk, hogy havonként egy forintot 
megtakarítsunk számotokra. Ezentúl atyád fog szé
názni. Takargatnunk kell számotokra ! Boldog 
Isten! mi lesz az ón árváimból ? — folytatá sírva 
fakadva. Szegény kis Janim, más lábakapcája lesz; 
neked is inassá kell lenned még most, majd a 
sanyarúság megtanit becsületességre, mert a kénye
lem iskolája elrontott. Pap nem leszesz ilyen lel
kidet tel.

Újra előfogta a köhögés, elfuladt; megengedte, 
hogy kezeit megfogjam; rám támaszkodva ment 
be feküdni.

Kezeim reszkettek intő fehér ujjain. — Nem 
mertem megcsókolni kezeit; féltem, hogy e csókkal

elárulom mesteremet, a gonoszt, mely szivemben 
tanyát ütött; a bűnt, melynek elismerésétől bor
zadtam s mely miatt mind több aljasságba sü- 
lyedtem.

Napnyugtakor tért haza atyám és öcsém a 
kendernyövésből. A kis Jani dicsekedve mutogatta 
a hólyagokat, melyeket tenyerén a kender tört; 
elbeszélte, miként raktak kenderkévékből gunyhót 
s milyen jóízűt ebédelgettek. Mindezekben én nem 
gyönyörködtem. — Estém, vacsorám, lefekvésem 
ugyanaz volt, a mi tegnap. Imádkozni sem tudta.m 
egyebet, mint: „Istenem! bárcsak elfelejtenék! Én 
Istenem, bárcsak megtalálnák ! Én Istenem, bárcsak 
ne tudnák meg, hogy úgy vettem!"

rA jó Isten tudja, mi lett volna belőlem, ha 
az Úr napja meg nem javított volna.

Vasárnapra virradtunk. Atyám prédikálni fog 
(mert előimádkozó volt), anyám jobban van; én 
vezetem az éneket, mert erős és kellemes hangom 
van, túlteszek a kántorembereken.

Atyám prédikációját olvasgatta; én szellős kis 
kamrámban alkalmi éneket keresgéltem a zsoltár
ból ; anyám ugyanitt fésülködött, míg kis öcsém 
feketére kicsiszolt csizmácskájában kevélykedett.

— Eredj csak Janikáin — parancsok neki 
anyám — vedd ki az alsófiókból ünneplőruhámat 
s hozd k i ; vigyázz el ne mocskold . . .

Szivem hangosan dobogott; mindjárt megsza
badulok.

Nosza futott is a kis Jani, söpretvén a port 
anyánk ruhájával, már távolról kiabálta: Édes, ked
ves anyám, ne bántsák Károly bátyámat, a cukor 
— a cukor megvan — a fiókban a cukor — az 
alsófiókban a cukor!

Anyám összecsapta kezeit; azután felkelt széké
ről, hozzám jött, megölelt, megcsókolt. Édes jó 
fiam te ! Megmondtad-e atyádnak Janikám?

Nem mertem — felelt Jani, —■ mert leckéjét 
tanulja.

E közben kondult a harang, menni kellett a 
templomba.

Anyámnak nem volt ideje megnézni a cukrot; 
de azért atyámat meg akarta vigasztalni s távolról 
kiáltott neki.

— Atyja! minden jól van, megvan a cukor, 
Károly jó fiú.

Atyám mosolygott, szólni már nem ért rá, mert 
a cinterem küszöbére lépett.

Következett az isteni tisztelet.
Éneklés után könyörgést olvasott atyám, azután 

prédikált a bölcs fiúról, a ki megörvendezteti az 
ő atyját és a bolond emberről, a ki megutálja az 
ő anyját. Nagyon szép prédikáció volt az. Sokan 
sírtak, engem is nagyon meghatott.

Ez volt az én megjavulásom órája.
Még akkor is nagy erőmbe került legyőzni a 

gonoszt, s midőn a töredelmes megvallásra akartam 
magamat elhatározni, azt tanácsolta valami, hogy 
minek fecsegném én azt ki, aminek sohasem jönnek 
nyomára, minek teszem én magamat bűnösnek, 
mikor ártatlan maradhatok? a jobb érzelem hat
hatósan ostromolt, mindaddig, míg eltökéltem ma
gamat arra, hogy mindent felfedezek.

Együtt jöttünk ki a templomból atyámmal.
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Anyám már akkorára előszedte a fiókból a cukrot, 
ujjaival vájkál a cukor-darabok közt, mint aranyai 
közt a fösvény. Egyik-másik darab nedves is volt 
valamitől. . . Szegény jó anyám! örömében nem 
is jutott eszébe a kétkedés és fürkészés.

Atyám kegyesen mosolygott, megsimogatta 
fejemet, orcámat, megfogta államat, s lesütött fejemet 
felemelte, hogy szemembe nézzen és szólt.

— Kedves fiam! a bűn nagyrésze elhárult 
rólad, ebből okulj, s tanuld meg, hogy az igazságot 
nem hagyta eltemetve az Isten; jusson eszedbe, 
hogy Isten kideríti ártatlanságodat, ha igazságtalanul 
vádoltatol; és épúgy kiderül, ha gonoszt művelsz 
is, bármily titokban műveled is azt. De még leg
nagyobb s legvilágosabb vétked tisztázatlan áll. Te 
az Úr nevét hiába vetted fel, aljas átkozódásokat 
mondtál; ez megfertőztette szivedet.

Hozzásimultam. Édes atyám! mondám én, 
nemcsak ebben vagyok bűnös én, hanem minden
ben, a mit csak tegnap hittek felőlem. Bocsássanak 
meg ez egyszer; soha de sohasem leszek rossz.

Hogyhogy ? kérdezte egyszerre atyám és anyám.
Fejlesütve mondtam ez az egész históriát. Mond

hatom több erőmbe került elmondása, mint két- 
napig tartó elviselése a szülei neheztelésnek. Aka
doztam, sokszor félbehagytam s csak folytonos 
unszolásra tudtam végig elmondani. Elmondtam 
miként vettem cukrot húszasomon, indokaimat, 
terveimet is előadtam a hogy tudtam, persze nem 
nagy ékesszólással, de annál nagyobb őszinteséggel 
és töredehnességgel.

Úgy látszik jobb szerették volna szüleim, ha 
amúgy történt volna a dolog; hanem azért így is 
meg voltak velem elégedve. Dicsértek, hogy bár 
csalódásban hagyhattam volna őket, mégis őszinte 
voltam.

Délben jóízűen ebédelgettiink. Atyám tréfált, 
adomákat beszélt, találós kérdéseket tett föl, tör
téneteket mondott el saját gyermek- és ifjúkorából. 
Én bár folyvást szégyenkeztem, s éreztem, hogy 
nem sok jogom van a szabad beszédhez, mégis 
bátorságot vettem magamnak, egy kérdést tenni fel.

— Édes atyám azt mondta nekem ebéd előtt, 
hogy Isten kideríti ártatlanságomat, ha igaztalanul 
vádoltatom; s ha gonoszt mívelek felfödi azt, bár
mily titokban cselekszem is ; pedig lám, ha önök
nek be nem vallottam volna hibáimat: mindvégig 
ártatlannak tartott volna kedves atyám!

— Hát mit akarsz ezzel mondani?
— Azt, hogy nem mindig derül ki az ártat

lanság, s nem mindig nyilvánul ki a gonoszság.
— Például?
— Például itt; ha én meg nem vallottam volna.
— De megvallottad úgy-e, és így kinyilvánult.
— Ki ám, de magam által.
— Ha magad által nyilvánult ki, miért nem 

fedezted fel tegnap, vagy tegnapelőtt.
— Mert még akkor nem voltam olyan erős, 

hogy elbírtam volna mondani.
— Tehát erő kellett hozzá?
— Pedig nagy.
— Hol vetted az erőt?
Eszembe jutottak az istenitisztelet alatti küz

delmeim, lesütöttem fejemet és suttogtam: Az 
Isten adta.

Az én édes jó anyám nemsokára elhagyott 
bennünket. Sokáig nem bírtam szabadulni e gon
dolattól, hogy halálát én sietettem, mert ha akkor 
meg nem fosztottam volna orvosságától, még most 
is élne és gyönyörködnék bennem és a kis Jani
ban, a ki már szinte nagy férfiú és Jánosnak is
beillik. * **

Az iskolai rendszer szigora később is gyakran 
kényszerített volna hazudni, de készebb voltam 
dorgálást és fenyítéket kiállani, mint lelkiismeretem 
drága árán venni meg a szabadulást.

Most már felnőtt ember vagyok. Számos isme
rőseim közt elég van, ki gyöngédteleniil betolako
dik magán viszonyaimba, kérdezősködései által 
kellemetlen feleletekre kényszerít: ha elég ügyes 
volnék kisiklani az egyes felelet terhe alól, azt 
tenném; de minthogy ehhez nem értek, tehát adok 
igaz és őszinte választ. Ez talán árt társasági hely
zetemnek, de jól érzem, minden őszinteségemmel 
sem vallók annyi kárt, mennyit lelkem vallana 
egyetlen hazugság — egy kis nagyítás, vagy egy 
kis számítási kísérlet által.

A hazugságnak igen sok ijafija van; s csa
ládját aljasságnak nevezik.

Balcsay Sándor.

A pozsonyi ev. lyceum.
, r (Képpel).

Hazai közoktatásügyünknek egyik fontos, szá
mottevő intézménye a pozsonyi ev. egyház közép
iskolája, mely háromszázados élete folyásában nagy 
szolgálatot tett a magyarságnak az ifjúság nemzeti 
irányú nevelésével, de másrészt elévülhetetlen érde
meket szerzett protestáns tanügyünk terén azáltal, 
hogy azt a tiszta evangélikus szellemet, melynek 
ihletése alatt született, bölcsőjétől kezdve százado
kon keresztül, a legnagyobb megpróbáltatások és 
veszedelmek idején is, egészen a mai napig eredeti 
tisztaságban, hamisítatlanul megőrizte. Nem ártott 
a protestantismus és a magyarság ez intézményé
nek az a sok csapás, melyet egyrészt a katholi- 
cismus, másrészt a katholicismussal és abszolutiz
mussal szövetkezett zsarnoki hatalom részéről kellett 
elszenvednie; kiheverte, átélte ez intézet a sok 
szenvedést, sőt — mondhatni — a sok szenvedés 
között csak megerősödött, megacélozódott úgy nem
zeti, mint evangélikus szellemének ereje.

A pozsonyi ev. lyceum keletkezése a pozsonyi 
ev. egyház keletkezésének idejére esik; ez az idő 
pedig, a mint azt Markusovszky Sámuel, a lyceum 
jelenlegi igazgatója, A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum 
története című nagy munkájában megállapítja, a 
XVII. század eleje, az 1606-dik év. Szinte alig 
érthető, hogy a XVI. században itt még szervezett 
gyülekezetét nem találunk, alig érthető, hogy a 
protestantismus első századában a Németországból 
jövő reformáció hullámai Pozsony fölött csaptak 
volna be hazánkba s úgy árasztották volna el az 
egész országot, hogy Pozsonynak Luther nemzeté
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vei nyelvileg közös polgárságát ne érintsék. E sze
rint iskolánkat hiába keressük a XVI. század 121 
iskolája között, a mennyire teszi Fraknói e század 
összes magyarországi iskolái között (összes szám 
164) a protestáns iskolák számát. A protestáns 
Magyarországnak tehát, a minek hazánk a XVI. 
században méltán nevezhető, Pozsony még nem 
volt szerve sem egyházi, sem iskolai téren. De már 
a XVII. század legelején, a mikor az ellenrefor
mációt Pázmány Péter vezeti, Pozsony is beáll 
úgy egyháza, mint iskolája erejével a reformáció
ért s annak áldásaiért küzdő harcosok sorába; s 
hogy egyház és iskola állta e harcot, sőt kiállta, 
hogy bátran szemébe nézett hatalmas ellenfelének, 
hogy eltűrt minden zaklatást, minden támadást, 
minden üldöztetést, hogy túlélt minden törvényte
len erőszakot, hogy mikor letiporták, újra feltá
madott : mindez nem hatalmas ellenfelén múlt, 
hanem azon a nagy, bátor lelkierőn, melynek egy
ház és iskola mindjárt kezdetben részesévé lett.

Az ifjú egyház iskoláját a nagy németországi 
reformátorok: Luther és Melanchton szellemében 
alapította meg s a németországi tanügy nagy szer
vezőjének, Sturmnak rendszere szerint szervezte ; 

.a megalkotás és szervezés nagy munkájára is kül
földről hívott be tanférfiút, a ki az új iskola első 
rektora le tt; Kilger Dávid, a lauingeni iskola mes
tere volt e férfiú. Utána is többnyire külföldi neves 
pedagógusok vezették az intézetet s a tanárok is 
nagyobbrészt németországiak voltak vagy legalább 
is olyanok, a kik tanulmányaikat az akkori szokás 
szerint külföldön végezték s paedagogiai ismeretei
ket a nagy német egyetemeken s a németországi 
tanügy híresebb intézeteiben szerezték. Ma el sem 
tudjuk képzelni, szinte lehetetlen, hogy idegenből 
jött tanférfiak vezessék a középiskolai ifjúságot, 
mert ma a tanítás nemzeti nyelven folyik, a tan
tárgyak középpontját az ú. n. nemzeti tárgyak: a 
magyar, történelem, irodalom, hazai földünk és 
népünk megismerése teszik s a nevelés a vallásos, 
erkölcsi irány mellett nemzeti, hazafias szellemű. 
A tanítás itt is, mint összes protestáns iskoláink
ban, de még Európaszerte, latin nyelvű volt, a 
főcél a latin és görög nyelv elsajátítása, az ifjak 
vallásos, erkölcsi irányú nevelése volt; nemzeti 
nyelv, nemzeti tárgyak még ekkor kiszorultak az 
iskolából, vagy csak jelentéktelen szerepet já t
szottak.

A pozsonyi ev. gymnasinm, mert ekkor még 
úgy nevezték, a XVII. században igen jól látoga
tott iskola volt, még katholikus tanulók is felke
resték, kiket azonban Pázmány Péter egyházi átok 
súlya alatt tiltott el az eretnek iskola látogatásá
tól. 1672-ben Kollonics alatt a nagyszombati tör
vényszék ítélete alapján, melynek elnöke Szelep- 
csényi volt, az iskolát karhatalommal elvették, 
rektorát, PüringerKeresztélyt, fej- és jószágvésztésre 
ítélték, de a halálos ítéletet kegyelemből száműze
tésre változtatták. Tíz évig kellett iskola nélkül 
lenniök apozsonyi evangélikusoknak; végre 1682-ben 
az előző évi soproni országgyűlés határozata értel
mében újra iskolához jutottak, de a régi iskola- 
épület helyébe, melyet a katholikus egyház nem 
adott vissza, újról kellett gondoskodniok. Az egy

ház lelkes hívei nem kíméltek semmi anyagi áldo
zatot, csakhogy iskolájokat újra felvirágoztassák. 
E végből 1714-ben meghívták az intézet rektorául 
Bél Mátyást, az akkor már hírneves iskolamestert, 
ki addig a besztercebányai gymnasiumot mint rek
tor vezette.

Bél Mátyással a pozsonyi lyceum történetében 
új korszak kezdődik, nemcsak azért, mert ő telje
sen új alapot adott az iskolának: új tantervet, 
módszert, rendszabályokat készített iskola, tanuló- 
ifjúság és tanárok számára, hanem azért is, mert 
az ő nagybecsű tudományos irodalmi működése 
nevét európai hírűvé, a pozsonyi iskolát országos 
hírűvé tette. Az új tantervben fontos újítás volt 
az, hogy helyet talált abban a hazai történelem 
és földrajz tanítása is, a mivel már a nemzeti irá
nyú nevelés veszi kezdetét, mely a mai szempont
ból egyedül helyes irányt 1735-ben találja meg, 
a mikor a gymnasiumban magyar nyelvi tanfolyam 
nyílik. Elismerés illeti ezért a pozsonyi iskola akkori 
tanári testületét, mert e tanfolyammal nemcsak 
azt akarták elérni, hogy a magyarul nem tudó 
tanulók megtanulják a magyar nyelvet, hanem e 
tanfolyamnak főcélja az volt, hogy „idővel e nyelv 
legyen a tanintézet tanítási nyelve “ (1. Markusovszky 
könyvét 237. lapon.) Sok zaklatás és küzdelem 
közt telik el a XVIII. század, de a következő 
XIX. századot sem élheti át békében, mert most 
nem a protestantismus ellenségével kell megküz
denie, hanem egy sokkal nagyobb hatalommal, az 
egész magyarság, az egész Magyarország régi 
ellenségével, a bécsi császári udvarral kell szembe-; 
szállnia, melynek nevében rendezték az 1848/49-diki 
szabadságharcra következett abszolutismust. 1851- 
ben elvették a lyceum nyilvánossági jogát s magán- 
intézetté tették, mely „államérvényes bizonyítvá
nyokat nem állíthat ki“; s mindezt azért, mert az 
egyház a Thún-féle osztrák tanterv követelményei
nek nem tudott vagy nem akart megfelelni; ilyen 
követelmény volt a német tanítási nyelv is. Az egy
ház vezetői sokszor fordultak iskolájuk érdekében 
a bécsi kormányhoz, többször küldöttség útján vagy 
kérvényben kértek egyenesen az uralkodótól kegyel
met, mind hasztalan; várni kellett, míg a hatalmi 
düh kitombolja magát. Végre 1861-ben visszanyerte 
az intézet nyilvánossági jogát; de az alkotmányos 
korszakban nem igen tudott lépést tartani a nagy 
fejlődésnek indult állami gymnasiumokkal, miért is 
az egyház, hogy iskolája múltjához méltó hivatást 
töltsön be a hazai közoktatás terén, 1895-ben állam
segélyt fogadott el.

Most a pozsonyi ev. lyceum a hazai közokta
tásügy terén egy sorban áll a többi középiskolá
val, az állami tanterv alapján egy munkát végez 
az állami gymnasiumokkal. E munkájában segítsé
gére vannak a lyceumhoz tartozó könyvtárak, szer
tárak, gyűjtemények s a különféle ifjúsági körök. 
Könyvtárai: a lyceumi nagy könyvtár negyvenezer 
kötettel, az ifjúsági önképzőkör könyvtára 3300 
kötettel és az ifjúsági könyvtár 15Ö0 kötettel. 
Szertárai és gyűjteményei, ú. m. a természettani, 
természetrajzi szertár, a történelmi-földrajzi gyűj
temény, filológiai múzeum, az érem- és régiséggyűj
temény, mind igen gazdagok, sőt az éremgyűjte-
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meny az országnak ilynemű leggazdagabb és 
legbecsesebb gyűjteménye. A különféle ifjúsági 
körök, mint az önképzőkör, dalkör, zenekör,, gyors
írókor, tornakor, mind az ifjúság szellemi és testi 
javának előmozdításán munkálkodnak.

A jövő évben, 19U6-ban, éri meg a pozsonyi 
lyceum fennállásának háromszázados évfordulóját; 
megérdemli ez iskola, mely az ország legnyuga
tibb pontján terjeszti a magyar tudományt, a ma
gyar nemzeti és hazafias szellemet, hogy e ritka 
endékiinnep minél fényesebb és a lyceum dicső 
múltjához minél méltóbb legyen.

Dr. Jeszenszky István.

Hítáruló püspök.
Kép a XVII. századból. I r ta : F re e s k a  L a jo s .1

Hogy az emberiségnek hasznára lehessünk, 
ahhoz nemcsak minden jó, nemes és szentért lelkesülő 
szív, de ezen felül még férfias rendületlenség is

kívántatik. ..Légy hív mindhalálig s neked adom az 
életnek koronáját" igy tanít az írás.2 S mégis talál
koznak emberek, kik, midőn már pálya-céljuk köze
legve int, ellankadnak, vagy éppen megtagadják azt, 
miért egyedül éltek, mi nekik legszentebb vala.

Oly példát, mely hitünkben rendületlenekké 
tegyen, sokat mutat hazai prot. egyháztörténelmünk: 
akár Nikolai- és Oregonnak, akár a gályákra száműzöt- 
teknek, akár Karaffa vérengzésének, akár Ambrózy 
György superintendensnek korát tekintjük. Én is 
oly férfiút szemelek ki egyházunk történetéből, ki 
hitünkben való állhatatosságra serkentsen. S ezt e 
férfiúnak nem szilárdsága, rendületlensége, de gyarló
sága, bukása és ennek gyászos következményei esz
közöljék. Olyan kort állítok szemeitek elé, melyben 
külső háborúk és belső egyenetlenség, vallási gyű
lölködés és végzetes visszavonás, általános sanyar-

1 E dolgozatot szerkője 1865-ben irta s kéziratban maradt 
reánk a pozsonyi ev. egyház kézirattárában. Az évszám 
megmagyarázza itt-ott jelentkező sajátos felfogását. Szerk.

2 Jel. 2. 10.

gattatás, s úgy anyagi, mint szellemi sülyedtség, a 
közjólétet aláássák. Ézen ádáz kor nem maradt 
martalékok nélkül. A gyászos példákból elég tanul
ságot meríthetünk.

Magyarhon trónján I. Lipót király ült. Már 
akár a sok zavar, melyben hazánk hánykódott, akár 
a király hosszas betegsége, akár más körülmények 
azt hozták magokkal, hogy hazánkban egy bizonyos 
szerzet akadálytalanul és ernyedetlen szitá a bel- 
viszály tüzét, hogy a zavarosban annyival sikere
sebben halászhatott, hogy az igazságszolgáltatást 
ravasz vagy dölyfös idegenek keríték kezökbe, 
vagy épen oly kegyetlenségeket vittek véghez, hogy 
ezen külföldiek nevével a dajkák síró gyermekeket 
ijesztgetnének.1
A XVIII. század hetedik tizedében kőszegi magyar 
lelkész és a dunántúli ág. hitv. gyülekezetek super- 
intendense Magister Szenei Fekete István volt. Ma
gas termetű, tudományos és tekintélyes, önérzetes, 
sőt tán kevély is és lelkes volt e férfi. Születésére 
nézve magyar nemes vala. Mint buzgó protestáns,

sokszor vallotta, hogy ő második István vértanú 
lesz és az evangyelioinért agyonkövetkeztetni kész.2 
Szerencsétlen Fekete! tudományosságod mért nem 
juttatá eszedbe Diogenest, ki midőn kérdezték, mért 
oly állhatatos munkásságában öregségének dacára 
is, így szólt: „Midőn pályámon olyan közel vagyok 
már a célhoz, épen célom előtt szűnjem meg a 
futástól?" miért tagadád meg egyházadat, melyért 
mint férfi küzdöttél, melynek fővezére, melyért ül
dözött valál, — miért midőn már korod alkonyra 
fordult ?

De kezdjük elbeszélésünket.
A hazának gyászos állapota azon szerencsétlen 

gondolatot költötte fel némely nagyjainkban, hogy 
öszszeesküdnének. Tudjátok mi az az összeesküvés? 
Ha felszínre jön, mennyien, sokszor teljesen ártat
lanok hurcoltatnak vérpadra. Wesselényi, Nádasdy 
és Zrínyi voltak az összeesküvésnek fejei, mely

1 Pray szerint.
2 Csányi chronikája, kiadva Toldy Ferenc által. D. 

Laert. L. 6.

A pozsonyi ev. lyceum.
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vesztükre és számtalanok boldogtalanságára kitu
datott. Az összeesküvésnek fejei róni. katholilmsok 
voltak, de tagjai közt hazájokat és kivált hitfeleiket 
sértve érező protestánsokat is találunk. Hogy mesz- 
szire ne áradozzunk, elég lesz, ha megemlítjük, hogy 
az áldozatok közt 400 ártatlan protestáns lelkész 
és tanító is volt.

Alig van mívelt protestáns, ki nem ismerné a 
gyászos emlékezetű pozsonyi idézést, hol a lelké
szek arra kényszeríttetének, hogy oly politikai vét
séget ismerjenek el magokénak, mikről nem is ál
modoztak. Csak ez tette, a tisztes lelkipásztorok 
fogságra vettettek, kínoztattak; de csupán csak egy 
lön hitehagyottá, bizonyos Suhajda, ki is későbben 
megbánván e tettét, nevének betűiből magára vonat
kozólag „ah Judás“ szavakat készített. Fekete idéz
tetett Pozsonyba 1673-ban.

Ez alatt a 400 lelkész és tanító száműzetett. 
Nagy részek nápolyi gályákon szenvedett. Hallottátok 
e hírét a rabszolgai állapotnak? Ilyen legrettentőbb 
állapot várt papjainkra. Hajunk borzadoz, olvasva 
azon kegyetlenkedést, melyekkel a babonás olaszok 
az üldözötteket illették s elképzelve azon nyomort, 
melybe a száműzöttek családja és pásztortalan hívei 
jöhettek.

A jezsuiták, Szelepcsényi és Kollonics főpapok 
ezáltal végkóp megsemmisíthetni vélték a protestan- 
tismust. De csalódtak, midőn jövedelmes püspöki 
székeik megszilárdításának oly iszonyú áldozatokat 
hoztak. A hit oly valami benső, szent megyőződés, 
melyet semmiféle idegen erő, sőt mi magunk sem 
győzhetünk le. Hanem azok az ártatlonok üldözői 
mit felelnek majd amott ?

Elolthatlan hit lángolt a száműzött lelkészek 
keblében is. Hogy pedig a fájdalommal elteltek mily 
szent buzgalommal hagyták el e hazát, — habár a 
legiszonyúbb végzettel állanak szemközt — mutatja 
imádságuk, melyet a szinte száműzött pozsonyi lel
kész, Burius kéziratban maradt egyháztörténelmé
ből1, melyből nagyobbrészt a Feketére vonatkozó 
adatokat merítettem, köztük:

„Te mennyei atyánk, bocsásd meg nekik, mert 
nem tudják, mit cselekszenek.2 Emlékezzél meg 
Urunk, mi történt légyen velünk: figyelni ezz és tekintsd 
a mi meggyaláztatásunkat. Hogyhogy? örökre elhagy
tál volna minket? Vezess vissza tehozzád, hogy 
viszatérjünk hazánkba. Újítsd meg a mi napjainkat, 
mint.vala a régi időkben.3 Ne engedd meg Uram, 
a mit a gonosz 'ember kíván, az ő gonosz gondolat- 
jukat ne vigyed “elő, hogy ne fuvalkodjanak fel.4 
Halljam meg, mit szól az Úr Isten, mert kétség nél
kül békességet szól az ő népének és az ő jótéte
ményeinek, hogy ne térjenek bolondságra.5 Hanem 
nyugalmat adj nekünk a veszedelem napján, mikor 
az istentelenek vermet ásnak.u És végre lássa meg 
Jeruzsálem javait életének minden napján és Izra
elnek békességet.7 Amen.“

1 Burii micae bistorica chronologicac Evangelico Pan- 
nonicae. A kézirat a pozsonyi cv. lyceumi könyvtár tulajdona.

2 Luk. 23. 34.
3 Jor. Siralm. 5. 20.
4 140. Zsolt. 9.
6 85. Zsolt. 9.
4 94. Zsolt. 13.
7128. Zsolt. 5. 6.

Ily bibliai zamatú ima csak a legkeresztyénibb 
kebelből buzoghat fel.

Fekete superintendenst, mint említők, Pozsonyba 
idézték; de ő semmi vétségnek nem lévén tudatá
ban, meg nem jelent. Ot azalatt ki sem hallgatva, 
meg sem látva Pozsonyban száműzik s a superinten- 
densnek híveiért való szenvedései számosakká lőnek. 
Fogta tehát a vándorbotot s jött Drezdán át Lip
csébe, hol pártját a szász választófejedelem fogta. 
Beutazta Dániát és Svédországot, az illető nagy
lelkű királyok fejedelmileg gyámolították őt. Erre 
ismét viszatért Németalföldre s lakozott Thüringia 
Naumburg városában, minden héten kegyajándékok
kal lepte meg Móric, zeitzi fejedelem és néhány 
naumburgi városfél. A wittenbergi egyetem elismerve 
F'ekete érdemeit, magisteri címmel tiszteié meg.

Fekete költözködött ugyan a nagyvilágban, de 
azért az ő körülményei épen nem foghatók társai
nak tenger bajaihoz. Anyagilag talán jobb helyzet
nek örült mint honában, de hiába! a magyar oly 
igen szereti hazáját. Ott lebegett szemei előtt a szőllő- 
hegytől koszorúzott Kőszeg, az őt mélyen tisztelő 
hívek kedves serege, oda képzelé magát ünneplő 
csendben imádkozó hívei közé, s kebelében azon 
végzetes vágy támada, hazáját mégegyszer láthatni, 
keblében örökre elszenderedni, szívében a hosszú 
álmot átnyugodni. Azt mondják, hogy ezen vágyát 
széplelkű neje, ki bujdosásában híven osztozék, 
élesztette. Visszatértének okairól két adatunk van. 
Csányi azt endíti, hogy a szász választó kapott volna 
a császártól oly levelet, melyben Feketének megen
gedtetnék a hazatérés. Burius ellenben az állítja, 
hogy Feketét bizonyos védői, kik alighanem visel
tek állami hivatalt is — hívák vissza. Ez utóbbi 
adat hihetőbb, mint azt alant még látni fogjuk. 
Még az hozzá, hogy Fekete elegendő biztosíték 
nélkül lépett a hazai földre.

Az 1679-iki novemberben történt ez meg. Ré
mület ragadta meg hazánkban szerte a híveket, kik 
a vakmerő visszatérést haliák. A száműzött négy 
hétig bujdosott kőszegi ismerőseinél, mialatt neje 
meghalálozott. A heves természetű Fekete felbáto
rodva azon tapasztalásán, hogy a visszautaztában 
bántatlanul haladhatott, elfoglalá előbb bírt kőszegi 
birtokait s világi emberként élt is ott. Kitudatván 
így hazatérte, üldözés alá vették; de jámbor hívei 
rejtegették őt. Megunván igy a hosszú titkolódzást, 
elmegy Fekete Kemenesaljára, a hol is Asszonyfa 
várában Ostffy István főnemestől kitűnő vendég- 
szeretettel fogadtatik. Lön ez 1680-nak tavaszán; 
midőn pedig a természet új életnek indult, lehetet
len, hogy a lelkes Feketében tűzforrásként ne tört 
volna ki az életerő.

Nagy volt Asszonyfán és táján a hívek baja; 
a gyermekek oktatás nélkül nőttek fel, a haldok
lóknak vigasz nélkül kellett kimúlniok, mert azon 
földre protestáns papnak lépnie tilos vala; az élők
től esketést, a holtakttól temetést tagadott meg a 
kath. papság. Feketének megesik szive az üldözött 
nép nyomorán ; maga Ostffynak udvari papjává sze
gődik, tanítót helyez Asszonyfára, sőt püspöki minő
ségben is kezd működni, a mennyiben több egyént 
lelkészekké avatva, azokat Rábaközön papi állo
másokba iktatja. Nagy volt a lelkesiilés, melylyel
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Asszonyfán a nép fogadta, a környék nemessége 
élelmi szerekkel s egyéb adományokkal halmozá el.

Fekete meggondolatlan hazatértével halál-íté
letet vont fejére. Még inkább súlyosbította vétkét 
rábaközi működése, melyről a kath. papság érte
sülvén, őt intette, akadályozta. Látván a győri püs
pök, hogy az üldözés csak olaj a tűzre, követül 
küldi káplánját Asszonyfára Ostffyhoz, oly üzenettel, 
hogy a pártos Feketét szolgáltassa ki. Ostffy, ki 
Feketét és a vendégi jogot tisztelte, haragra gerjed; 
a nép pedig, ki Feketét öltözete szegélyének csó
kolásával fogadta, annyira feldühödik, hogy a káplán 
(idegektől sárosán tér küldőjéhez vissza. A kocka 
el volt vetve ; a nemes keblű Ostffynak élet-halálra 
kellett harcolni.

1680-diki augusztusban, midőn Kemenesalja 
szorgalmas lakói termékeny földeikről már begyűj
tők gabonáikat s örömmel néztek mind anyagi, 
mind szellemi jólétök elé : egyszerre csak ott terem 
Asszonyfán 5000 főnyi német csapat s ostromálla
potba helyezi a várat. A védhelynek őrserege alig 
ezerre rúgott, állván az a buzgó mihályi nemesek
ből és Ostffynak fegyverben gyakorlatlan alatt
valóiból. A maroknyi, de annál elszántabb sereg 
föltartá magát nehány napig a legalább ötször 
annyi ellenség ellen, de végre is a nagyobb erő
nek győznie kellett. Asszonyfa bevétetett. Ostffy 
és Fekete járatlan utakon messze tájakra bujdos
tak ; az előbbinek jószágait elkobozták.

A német sereg, szokása szerint, kegyetlenke- 
dett a Ienyomottakon. A környék lakossága látván, 
mily borzasztó végzet vár reá, fellázadt a már-már 
zsarnokoskodni kezdő idegen sereg ellen. E sereg 
részint a császártól, részint a pápától küldetett, de 
mivel zsoldja végre végkép is elmaradt, utoljára 
rabolni kényszerült. Hozzá lévén hát szokva az 
idegenek a fosztogatáshoz, dorbézoltak szerte a 
falvakban, a nép javait elkobozák, végre a meg- 
üresült házakat és magtárakat a tűznek adták 
martalékul. A sereg ellen fellázadt népet legyőzik: 
nagy részét lemészárolják, a munkabírókat elfog
ják, általában mindenkit embertelenül üldöznek és 
kínoznak, sokat a kath. hitre térni kényszerítenek. 
A nép a nyomorok legmélyebbikóbe hullott, szen
vedett reménytelenül, hiába várva azt, ki üldözte
téseiből kiszabadítsa. De bármint gyötörték is őket, 
bár a szivek legszentebbjeibe dúló kézzel törtek, 
bár a koldusbotra jutott elhagyottaknak semmiféle 
mentő út sem nyílék, sőt újabban és újabban mél
tatlankodónak alig tengő szemólyökön: e nép oly 
hű maradt az evangyeliomhoz, hogy Kemenesalján 
most is számos hittestvért számlálunk.

Miután Fekete belátta, hogy időzésével nem
csak önfeje fölé akaszta pallost, de sok más 
szerencsétlent is végtelen nyomorba döntött: győzött 
keblét égető honszerelmén, megtagadó legforróbb 
vágyát, honában múlhatni ki és iskolai tanítójával 
együtt Németországba készült menekülni. Fogad is 
tetemes áron kocsist, ki őt külföldre szállítaná; 
de alighanem pénznek szűkében lévén, avval biz
tatja kocsisát, hogy németországi gyámolítói meg
jutalmazzák a fáradságát. De a pénzvágyó kocsis, 
— ki különben tudta, hogy ár tétetett a superin- 
tendens fejére — lóra pattan, urát elárulandó

Bécsbe siet, hol is a jezsuitákat nyomába kalau
zolja.

A szerencsétlen Fekete Bécsben a Mozsár
toronyban fogságra vettetik. A megtörött lelkű 
koros lóriinak kigyó-lakozta börtön lön lakhelyévé. 
Hazánkban betűnyit sem tudtak arról, hogy hová 
lett, — beszéli Csányi.

Ha hited csupán csak szerencséd napjaiban 
lobog, ha hitedet a vésznek első rohamai lelohaszt- 
hatják, elfujthatják: akkor mustárnyi hited sincs. 
Mert épen az az élő hit, hogy midőn már minden 
elhagyott, minden reményed elalvék, gyermeki 
bizalommal csüngsz mennyei Atyádon. Az arany 
reményeiben is annyira csalatkozott Feketének 
hitét is, fájdalom! megtörő a börtön rémséges 
magánya.

Visszahívó levele egyedül némely tekintélyes 
személyek magánkérelme volt. S miután ezen elő
kelők azon szerencsétlen hazatérésre izgatták: ön
magoknak is volt a vétségben részök. Hogy tehát 
az őket fenyegető fenyítést kikerüljék, hitlenül 
kérdék Feketétől: „hogy mertél visszajönni a nél
kül, hogy felséges urunk engedelmet és elegendő 
biztosítékot adott volna ?“ Fekete megszegvén így 
az ország-fejedelmi tilalmat, nem ok nélkül ret
tegte a pallost. Ezáltal végkép elveszté Istenbeni 
bizalmát. Perének bevégzése végett 1681 márciusá
ban Pozsonyba hozták. A súlyos békóba vert agg
nak tagjai rabláncot csörgeiének. Vele elfogott 
tanítóját nem bocsátók hozzá, nehogy egymást 
liitökben megerősítsék. Ezen elhagyottságban, magá
val és Istenével való meghasonlásbán váratlanul 
és hevesen támadozták a jezsuiták. Üldözőivé lévén 
visszahivói is, lelkes fáradalmainak oly kínos jutal
mát látván Istentől, kinek előbb oly híven szolgált, 
elpártolván: megígérte Feketénk, hogy hitvallásá
nak nyilvánosan ellene fog mondani. A katholikusok 
minden jószágainak visszaadását, gazdagságot, fő- 
hivatalokat, aranyhegyeket Ígérnek neki. A fenye
gető és igérettevő a hatalmas Kollonich püspök, 
térítője pedig egyike a legravaszabb, legügyesebb 
jezsuitáknak, Signiorani olasz volt.

Virág-vasárnapja volt, melyen a keresztyénség 
az Isten-embernek Jeruzsálembe való, a pálma
ágaknak a nép részéről lengettetése között bevo
nulását ünnepli. Pozsony lakossága tetemes szám
mal a nagyszerű Márton-szentélybe, melyben magyar 
királyaink megkoronáztatni szoktak, gyülekezett, 
mert ekkor és itt kellett az evangy. püspöknek 
hitárulóvá lennie. Fekete úri, ezüstrojtú, vörös 
értékes magyar öltözetben, inelylyel neki Kollonich 
kedveskedett, lépett be. Börtönében szakálla meg
nőtt, tagjai reszketegek voltak, arca sápadozott. 
Jobbján Signiorani jezsuita, balján három más hit
tagadó, egy ács, béres és hajdú, kik 25—25 forint
jával vásároltattak meg a katholicismusnak, állott. 
Feketét lázas roskatagság szállá meg, midőn a 
szertartást kezdő éneket visszhangoztatták a csúcsba 
meredő, gót ízlésű magas boltívek. Ekkor Fekete 
vakmerőn, de mégis borzasztó belkiizdéssel, remegve 
és irtózva, magyar és latin nyelven ezen, hitét 
tagadó szavakat mondó:

„Nyom engem a sok üldözés, hallgatók ! kemény 
számkivetés és börtönzések sűlyesztgetének a lég-
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mélyebb nyomorba, de a végzet kiemelkednem 
hagyott a hínárból, szebb remények és teljes jó
létnek viruló partjai intenek nekem. Mint a tenger 
felszíne alá hiába szorított könnyű pálma a vizek 
alá nyomattan, de felébe emelkedém a hullámoknak, 
mert megismerém az igazságot és az igazság üd- 
vezít engemet. Az ő gyümölcseikről ismeritek meg 
őket — arról ismerlek tanítványaimnak, hogy az 
én beszédeimet megtartjátok — mondja Jézus 
Krisztus. Megváltónknak pedig tanítása a szeretet, 
az egyetértés. S vájjon van-e a lutheránusok közt 
egyetértés? — Nincs. A jó fa pedig csak jó gyümöl
csöt teremhet. De a lutheranismus gyümölcse rossz, 
tehát maga a lutheranismus is az. Hála néked, 
érdemes Signiorani, hogy hoztál nekem oly köny
vecskét, mely ezt tanítá s ezen tanát a hussiták 
pártoskodásaival be is mutatta. Hála neked főméltó
ságú Kollonich, nemes lelkű védőm, hogy a gyámol
talant az igaz hithez, a nyomorultat a boldogsághoz 
segítéd. Hála Néked főtisztelendő érsek, hogy engem, 
gyermeket, megkereszteltél. Hála neked, legszentebb 
királyi fölség, hogy a fogolynak megirgalmaztál. 
Hála, örök hála legyen neked Isten és te boldog- 
ságos szűz Mária és ti minden szentek! hogy oly 
csodásán vezettetek gyermekéveim óta ! Én Ígérem 
nektek és fogadom, hogy az egyedül üdvözítő kath. 
hitet szóval és erővel védeni, terjeszteni fogom".

így szólott Fekete, érezve állításainak üres
ségét, hamisságát és oly remegéssel, hogy nem 
tudta magára vetni a keresztet, a pápista hitujoncok 
ezen áttérésijeiét. Boldogtalan Fekete ! nem tudod-e, 
mit mondott Idvezitőnk, szólván, hogy ő nem békét, 
de kardot hozott ? hogy a protestánsok éppen azért, 
mivel szeretetük a szent ügy iránt nagyon is heves, 
nem haladnak egy ösvényen, egy lévén ugyan céljok, 
de utaik számosak, melyek közül egyik párt ezen, 
másik párt azon utat tart jobbnak; nem tudod-e, 
hogy a prot. egyház szeretetlen és így kereszténietlen 
soha nem volt, mint azon egyház, mely jövedelmes 
püspökségei megszilárdításának, fényének milliárd 
ártatlan áldozatot hozott ? nem tudtál-e hű maradni 
mind halálig, hogy tied legyen az örökfényű korona ? 
nem örültél-e azon dicsőségnek, hogy az evangye- 
liomért elvérezhetel ?

Nyilván ellentmondván az evangyeliumnak 
Fekete, létévé Kollonich püspök kezébe hittételét, 
utánamondván a jezsuiták által koholt hitvallást, 
melyet a kath. hitre térő magyar protestánsok letenni 
kényszerültek, s mely így hangzik:

„Én vallom, hogy a római tan az egyetemes, 
tiszta, isteni, egyedül idvezítő, régi és igaz, az 
evangélikus pedig a hamis, tévedező, istenkáromló, 
átkozott, eretnek, szidalmazandó, lázító, istentelen, 
kigondolt és kikoholt. Azért megátkozom szüléimét, 
kik azon eretnek hitben fölneveltek, megátkozom 
azokat is, kik a róm. kath. hit felől kételkedőkké 
tettenek. Elátkozom a könyveket, miket olvastam, 
s mik azon eretnek és istenkáromló tanítást ma
gokban foglalják. Elátkozom minden tetteimet, 
melyeket, a míg azon eretnek hitben valók, elkö
vettem, hogy a végső napon ne tegyenek felelőssé 
Isten előtt. Ezenfelül esküszöm, hogy a míg csak 
egy vércsep leend testemben, azon átkozott evan- 
gyélmi tant titkon és nyíltan, erőszakkal és ármány

nyal (clam et aperte, violenter et fraudulenter), 
szóval és tettel, sőt karddal is üldözni fogom."

Hallottátok e borzasztó fogadalmat? Az éltet 
adó, ápoló szüléket, hitünknek alapját, az egyedüli 
könyvet, a szent igét megátkozni, az Istennek dicsőí
tésére ármányos, bűnös életet Ígérni! A szánandó 
Fekete nemcsak hogy ezt tette, de egy héttel át
térte után vele elfogott tanítóját is rábeszélé, kinek, 
mint az előbbi három hitehagyottnak, szinte 25 
forintnyi díj járult. De e példa követőkre nem 
talált.

Miután a borzasztó fogadalmat Fekete létévé: 
maga Kollonich nyújtotta neki az egy szín alatti 
úrvacsorát. 0  számunkra elveszett.

A katholikus félnek legforróbb vágya teljesült, 
evangyelmi főpapot áttérithetni. Mit? ha Fekete 
még üldözője is lehetne a protestánsoknak ? Mennyi 
nyereség! minő kilátás! így gondolkodának. Az 
eszméletlen, kétségbeesett, Istennel meghasonlott 
Feketét, ki most csak a világi élvezetekben találá 
minden gyönyörét, ki aranynyal és arany kilátások
kal mindenre vala rávehető, erre is elcsábították.

Fekete! sok volt ugyan eddig üldöződ, de 
barátod sem hiányzott és ruhád szegélyét csókoló 
tömeg nagy vala. Kebledben honolt a nyugodt ön
tudat, melyhez minden földi boldogság sem fog
ható, azon öntudat, hogy kötelmedet megtevéd, 
Istenedért mindent szenvedni találtatok Mi boldog 
volt az üldözött evangyelmi püspök? mily boldog 
lesz majd a dús hitáruló ?

Kollonich püspök a kamarának elnöke lévén, 
nem sok megerőltetésébe került őt Kőszeg város- 
birájának kinevezni, megüzenvén Kőszegre: „Fekete 
eddig tisztelendő uratok volt, legyen most várostok 
bírája". Képzelhető, mely igen szegültek ellene e 
rendeletnek a majdnem teljesen evangyelmi kő
szegiek, egyáltalán nem akarva hitehagyott, pápista 
birát befogadni. De ellenszegülósök rajtok nem 
segített; a hitáruló bírójukká lön.

Díszkocsin, melyet neki Szelepcsényi érsek 
ajándékozott, lovascsapat kíséretében utazott ő 
Kőszegre. Lelkiismereti furdalásai nagyok lehettek, 
mert borral akará lefojtani a bűntudatot. Annyira 
volt ittas ezen utazás alatt, hogy többször leszállva 
kocsijáról, lábai a szolgálatot megtagadták. Kő
szegre érvén, minden ellenállás dacára is elfog
laló városbirói székét; visszanyerte jószágát, vett 
házat és szőlőt s akkori időben nagy lévén az 
olcsóság, a legkényelmesebb életmódot folytató. 
Józanon azonban alig egyszer volt látható. Legelső 
teendőjének tartotta a hitáruló Kis-Cellbe, a csoda
tevő Máriához zarándokolni. Elvégezvén így saját 
teendőit, hozzáfogott az evangyeliom üldözésének 
ádáz művéhez.

Üldözéseit a híveket leginkább rettentő károm
lásokkal kezdette. Ilyen szokott szidalma volt: „oh 
átkozott vallás, ördögi lutherana, Mahomedanismus- 
sal vegyes". Erre befogatta a középrendű evan- 
gelmiak nagy részét, a foglyokat a legnyersebben 
gyötörve, nemtelenül gúnyolva. A szabadulást áttérés 
nélkül lehetetlennek mondó ; ha ki esedezett sze- 
lidebb bánásért: áttérsz-e? ez volt szokott kérdése. 
Ha a fogoly rendületlen maradott, a szidalmak és 
kínzások kétszeresen újultak meg. A városi taná-
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csőt, mely -  majd kivétel nélkül — protestáns 
vala, vasra verette s elklildötte a Wesselényivel 
összeesküdteknek kivégzési helyére, Bécsújhelyre, 
így neki esett mindenkorú és nemű protestánsok 
üldözésének. Oldalánál szüntelenül raboláshoz, em
bertelenséghez szokott katonacsoport lévén, erő
szakkal kényszeritett sok protestánst az áttérésre ; 
ha egy roham nem használt, ez őt meg nem za
vard : Fekete ernyedetlen üldöző volt. Kivált szálka 
volt szemében, hogy Kőszegen protestáns szentegy
ház és iskola is állott; ennek bírhatását hogy meg
gátolja, minden erőit és tekintélyét városi össze
jövetelekben s az országgyűlésén felhasználta. 
Lánit, jámbor kőszegi lelkészt kemény fogságra 
ítélte, későbben pedig a hitében ingatlant a protes
táns tanácscsal együtt Bécsújhelyre küldé. így 
fosztotta meg az egyházat az ültetvényektől és 
főjétől. A protestánsok legkajánabb üldözőinek 
egyike volt ő.

Azonban ezt Fekete korántsem meggondoltan, 
de részegségeinek dühöngéseiben tévé. Ha néha 
kijózanodott némileg, sajgó belviharok, borzasztó 
képzelmi látvány gyötörék a gaztényeinek bűnsúlyát 
teljesen érzőt. így egySzer szőlőjében mulatván, el
gondolkodik : akkor úgy rémlik neki, mintha a 
jezsuiták egyházfia, ki üldözésének tanúja volt, 
mellét iszbnyúan szorítaná s hátát sávossá ütlegelné. 
Kalap nélkül és dulottan, halálig rémülten és magán 
kívül rohan az utcára, kiáltva : „a jezsuiták egyház
fia ördög alakjában megjelent előttem s ütötte 
mellemet és hátamat/ Az illető egyházfi pedig nem 
is fávozott az nap a zárdából. Hogy elejét vegye 
belfurdalásainak és ijesztő képzelgésének, azért 
itta le magát oly sokszor holtrészegre.

Az alatt a protestáns főurak lázongván, a hite- 
hagyott Feketének javai lefoglaltattak. Rimánkodva 
járult a főurakhoz a szerencsétlen, adnák vissza 
jószágát, ő lutheránussá lesz kedvökért. Akkor 
azok egyike szemébe köp, mondván : „ Gazember! 
bírd csak özvegyek és árvák könyeivel öntözött 
telkeidet, melyekért, hogy eszedre térj, ki sem köve
teli." De legyőzetvén a forrongó párt, visszanyeré 
Fekete javait s azóta még nagyobb dühhel üldözé 
a protestánsokat.

Évek múltán bizonyos szabadelvű férfi, Bökesch 
választatott városbírónak, kinek neje evangyelmi volt, 
ez pedig akkor gyermekágyban feküdt. Fekete most 
azzal akart a városbiráján bosszút állani, hogy 
— miután Kőszegen protestáns pap nem volt — 
a jezsuiták csak azon föltét alatt kereszteljék meg 
a kisdedet, ha anyja áttér, mi a zavarban meg is 
lön. A szünteleni itasságtól majdnem őrült, 60 vagy 
épen már 70 éves Fekete 13 éves leánykát vett nőül.

Ezóta többé nem lévén városbírája, hovatovább 
magánybavonulóvá lön, s evvel megújultak bel- 
szorongatásai és kínai is, úgy annyira, hogy ön
gyilkossági szándékból mély vízbe is ugrott s 
bizonyosan be is fűlt volna, ha önnön sietve ki 
nem húzzák. így lett a legyszánandóbb nyomorékká 
testileg is, de a szó legsajnálatosb értelmében azzá 
lelkileg! így üdvezítette Feketét az egyedül idve- 
zitő egyház!

Ez irtóztató példa óvja minden hitfelünket, ne
hogy hitbuzgalmában, rendiiletlenségében egy percig

is csüggedjen. A boldogtalan Feketét pedig el ne 
ítéljük, csak szánakozzunk rajta. Ö gyarló volt; a 
kaján körülmények elszakaszták tőlünk, itt lenni 
a viaskodó egyházban, de ő ismét miénk lesz ott, 
örök főpapunk színe előtt, holott is a diadalmas 
egyházban az anygyalok énekeivel egyesítjük értünk 
kimúlt Idvezítőnk felé szárnyaló zsolozsmáinkat.

F öltám adott!
Húsvéti ének.

Fölpattant a sírnak zára,
Fény árad égből Golgothára,
Föltámadt, ki ott szenvedett!
Sír s enyészet zord hatalmán 
S  a kárhozatnak birodalmán 
Győzelmet ül a szeretet.
A  megnyílt sír üres,
Élőt ott ne keress,
A  Megváltó,
Föld bűnéért ki onta vért,
A  sír éjéből visszatért.

Sírtól kiknek szíve retteg 
S  kik drága holtat eltemettek,
Szent vigaszt nyújt e hír nekik. 
Borzadalmí a halálnak,
Mint könnyű álom, tovaszállnak,
Szívok reménynyel megtelik.
Nem árthat a halál,
Annak ki hitben áll.
Oh égi h it!
K i hisz, remii, sírból kikéi 
S  Jézussal egyesülve él.

Oh Megváltónk, hála néked,
Áldjon milljóknak ajka téged,
A  föld színén míg ember él.
Ki leszálltál sírba értünk,
Legyen neked szentelve éltünk,
Melynek üdvéért szenvedél.
Üdvösség záloga,
E l nem hagyunk soha,
Fogadd szívünk,
Elünk, halunk, tied vagyunk 
S  neved dicséri ajakunk.

T orkos L ászló .



EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP68

A testvérek.
Elbeszélés. I r ta : B éri G yuláné.

(Folytatás.)

A lakodalmat megtartották, Ilonka elment s 
vele ment az édes anyja is. Gábor egyedül maradt 
a nagy házban. Ilonka elvitte magával a dalt és 
a vidámságot is. Gábor nagyon érezte ezt, érezte 
a nagy elhagyatottságot, érezte, hogy nincsen senkije. 
Az öcscsétől egészen elszakadt; eleinte még Írtak 
egymásnak, de Pista levelei mindig rövidebbek 
lettek Js végül el is maradtak teljesen. Pedig az 
hallatszott Pistáról, hogy nagyon jól megy a dolga, 
egy előkelő ügyvédnek az irodáját vette át.

Belőle lesz valami — gondolta Gábor, a ki, 
mióta magára maradt, többet foglalkozott az öcscsé- 
vel — de én semmi sem vagyok — fűzte tovább 
a gondolatait, — engem nem szeret senki. Ilonka 
visszautasítása még azt az önbizalmat is elvette, a 
melylyel bírt.

A munka, a munka, megint csak ez adta 
vissza Gábort önmagának. Bezárkózott az ő külön 
kis műhelyébe, egy remek faragványos szekrényen 
dolgozott s a míg a díszítés cserleveleit faragta, 
megint a régi kedves zsoltár jött ajkaira:

A mi erőnk és oltalmunk az Isten, 
Nyomorúságunkban csak ő segít,
Nem félnénk, ha a föld megingna itten,
S a tenger el is nyelné hegyeit.

És a míg munkája lassan előre haladt, a kese
rűség is elszállott szívéből.

— Jól van már minden, mondogatták a legé
nyek a nagy műhelyben, a kik őszintén sajnálták 
Gábort és hálátlannak mondták Ilonkát. Jól van 
már minden, a mester újra zsoltárt énekel.

És igazuk volt; mert minden fájdalom, minden 
szenvedés könnyebbé válik, ha Isten ott van a 
szívünkben. Elkísér a bánat, el egész a sírig, de 
ha az Isten is kisér, zúgolódás nélkül elbírjuk a 
terhét. Csak a hitetlen szív fájdalma elviselhetetlen 
és borzalmas a maga vigasztalatlanságában.

A vidám dalos Ilonkából, nagyon hallgatag, 
szomorú asszony le tt; az ő bohó, gyerekes fejét 
elcsavarta a Puskás csinos külseje, nyájas beszéde 
s ő mint a gyerek, felkapta a fénylő kavicsot és 
eldobta a csiszolatlan gyémántot. Puskás azt hitte, 
hogy Ilonkával pénzt kap s mikor ebben csalódott, 
durván bánt vele, a kényeztetett Ilonkával éreztette 
rossz kedvét, haragját, mikor a gondok reá nehe
zedtek, mert csekély irnoki fizetéséből nehéz volt 
megélniök. Ilonka gyenge természet volt úgy is, 
nem bírta ki a gondteljes, küzdelmes életet s mikor 
kis leánya született, nem is kelt fel többé az ágy
ból, a tavasz elvitte.

Nagy volt a szegénység a házban Puskásnál, 
Ilonka betegsége is sokba került. Gábornak meg
volt az a szomorú öröme, hogy ő temettette el 
Ilonkát. Az öreg mesterné megint csak nem tudott 
hová lenni leánya halála után. Puskás áthelyeztette 
magát egy más városba, hogy házassága minden 
kellemetlen emlékétől szabaduljon, odaértve még 
gyermekét is, a kit nagyanyjánál hagyott, Ígérve, 
hogy majd küld valami kis segélyt számukra.

Mit csinálna így mágában, — mondta Gábor
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az öreg asszonynak, — jöjjön vissza hozzám, 
hozza magával a kicsi Ilonkát is, majd felnevelem 
én, ha nem kell az apjának, csak jöjjön vissza, jót 
tesz vele, úgy is olyan felfordulás van azóta a 
házban, hiányzik a mesterné dolgos keze.

A műhelyben ismét vígabban hangzott a kala
pács, a gyalu gyorsabban futott végig a deszkán, 
mióta a mesterné muskátliai és sárga violái újra 
ott virítottak az ablakban s a szobákban újra dal 
hangzott; nem ugyan a régi, csengő, édes leány
hang, ah, az örökre elenyészett, az öreg asszony 
halk dudorászó hangja volt csak, a mint altat- 
gatta kicsi unokáját, de mégis dal volt s nem a 
vigasztalan néma csend. Ha a boldogság nem is 
tért vissza többé, de a boldogságnak egy halovány 
sugara mégis visszajött a szegény Ilonka ártatlan 
kicsi gyermekével.

IV.
A két testvér élete teljesen különbözött egy

mástól; Gábor csak a munkának és kötelességei
nek élt, azoknak a kötelességeknek, melyeket ő 
maga alkotott magának. Mások azt csak jószívű
ségnek nevezték, a mit ő másokért tett, de ő mind
azt keresztyéni kötelességének tartotta, csak máso
kért élt, önmagáról teljesen megfeledkezett.

Addig a másik lllésy csak önmagának, a saját 
fékezetlen becsvágyának áldozott fel mindent. Min
den törekvése odairányult, hogy nagyravágyása ki 
legyen elégítve. Ügyvédi irodát nyitott, de itt sem 
a becsületes munka volt a célja, hanem a gyors 
meggazdagodás; azt csak olyan átmeneti állásnak 
tekintette, lépcsőnek, a honnan magasabbra hághat. 
Eleinte, ha őt is elfogta a csüggedés, midőn nem 
ment minden úgy, a hogy óhajtotta, ott volt mel
lette Mari néni, a ki folyton élezgette benne a 
nagyravágyás lankadó tüzét. Szegény Mari néni, a 
kinek egész életéből nem maradt egyebe, mint a 
féktelen becsvágy, mely mellett rideg lelke mele
gedett, a kit öreg korában nem az ima, a szeretet, 
a türelem kisértek el, csak a családi nagyravágyás.

Később lllésy Pista megházasodott, de fele
ségénél nem a jóságot, a nemes lelket, a vidám 
kedélyt, a kölcsönös megbecsülést és szeretetet 
kereste, hanem csak az előkelő összeköttetéseket. 
Egy csomó befolyásos rokona volt a feleségének, 
a kiknek vállain akart Pista emelkedni, bár ügyvédi 
irodája nagyon jól ment. De ő ezzel nem volt meg
elégedve, nagy jövedelmét a nagyúri életmód mind 
felemésztette, sőt mióta megházasodott, elég sem 
volt és sokszor pénzzavarokkal küzdött. És mégsem 
tudott lemondani nagyratörő terveiről, azokban 
találta minden örömét, azokban talált enyhülést, ha 
a gondok megrohanták

lllésy Pista felesége nem sokáig élt. Egy kis 
fiuk született s azóta az asszony folyton beteges
kedett ; azelőtt sem volt nagyon egészséges s a 
kis fiú alig volt még négy éves, mikor az anyja 
meghalt és ő egészen a cselédekre és Mari néni 
gondjaira maradt. Édes apja az ő nagyratörő tervei 
mellett nem ért rá fiával foglalkozni, a kinek örült, 
a kit szeretett, mint az lllésy név örökösét, de a 
fejlődésével nem igen törődött, mert nem sokkal 
felesége halála után, nagy dolgok izgatták. Kép



7. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 69

viselő akart lenni; képviselő, egy lépéssel előbbre 
jutni s képzeletében már a miniszteri bársony
székben látta magát, a hol talán az ő becsvágya is 
megnyugodott volna.

Erdélyben, a hol a feleségének befolyásos 
rokonai voltak, megüresedett egy kerület, azok 
révén Illésyt jelölték a képviselőségre; bár erős 
ellenfele volt, mégis biztatták, hogy meg lesz 
választva.

Ez a megválasztás ránézve jóformán életkérdés 
volt, mert pénzviszonyai mindinkább ziláltabbak 
lettek, irodáját elhanyagolta s életmódja roppant 
sokba került. Azt hitte, a nevének tartozik vele, 
ha pazarul költ s a képviselőválasztásra felvett 
nagyobb összeg jóformán kimerítette egész hitelét; 
de ha megválasztják, ríj jövő, új élet, új hitel 
nyílik számára s erre a kockára tett fel mindent és 
ettől várt mindent.

Leutazott a kerületbe s fényes szónoklatokat 
tartott mindenfelé, melyekben annyi sok szépet és 
jót ígért a népnek, hogyha annak csak fele is 
teljesedik, az is sok lett volna. Nagy bizalommal 
eltelve jött vissza a fővárosba és számlálta a napokat 
a választásig.

Már csak egy hét választotta el a nagy nap
tól, midőn főkortesétől, a ki szintén egy távolabbi 
rokon volt a meghalt felesége után, egy táviratot 
kapott, mely rettenetesen lesújtotta őt:

— Baj van, azonnal kérek 60,000 koronát, 
különben a bukás biztos.

— Hatvanezer koronát! mikor alig van egy 
pár száz forint a birtokában és a hitele teljesen ki 
van merítve; de nem sokáig habozott. Egy ügyfele, 
mielőtt külföldre utazott, egy banknál nagyobb 
összeget helyezett el és megbízta Illésyt, mint ügy
védjét, hogy azt számára, a mikor kívánni fogja, 
felvegye és utána küldje. A illető gyáros volt és 
külföldön akart valami nagyobb üzleti vállalatba 
bocsátkozni.

Illésy gyorsan kocsit hozatott, a meghatal
mazást magához vette és rohant a bankba. Épen 
záróra előtt jött s minden nehézség nélkül meg
kapta a gyáros pénzéből a 60,000 koronát, azt 
azonnal postára tette s csak mikor már mindenen 
túl volt s újra ott ült pompás íróasztala előtt, 
gondolt először arra, hogy mit cselekedett. Akár- 
mint mentegette tettét saját maga előtt, egy hang 
mindig azt súgta fülébe: becstelen vagy.

Kínos lassúsággal múltak a napok. Végre eljött 
a döntő nap reggele, eljött az este is. Illésy Pista 
ott járt fel és alá szobájában és minden csönge
tésre összerezzent: a táviratokat várta. A déli 
táviratban az ő szavazatai voltak többségben, de 
csak egynéhánynyal s még hátra volt az ellenfél 
néhány faluja; délután négykor egyformák voltak 
a szavazatok. Mi történik még estig.

Este tizenegykor érkezett az utolsó távirat: 
Kúnosy három szavazattal győzött.

Kúnosynak hívták Illésy ellenfelét.
Hajnalodott! Illésy még mindig a szobájában 

járkált, midőn a nap első sugarai beszűrődtek az 
ablakon és behallatszott az ébresztő nagyváros 
zaja. A reggeli világításnál még rettenetesebbnek 
tűnt fel a helyzete; az éj mintha leplezte volna

bukását, gyalázatát, de a reggeli napfénynél meg
látja mindenki. Ránézve ez a bukás teljes bukás 
volt, erkölcsi, anyagi bukás; ügyeit elhanyagolta, 
adósságokba keveredett, irodája hanyatlott, a kép
viselőválasztástól várt mindent. Csengettek, újra 
egy távirat érkezett. Reszkető kezekkel bontotta 
fel, szinte előre tudta, mi van benne. Németország
ból jött s a gyáros ügyfele kérte, hogy a nyolcvan- 
ezer koronát küldje utána.

A nyolcvanezer koronából csak húszezer van 
már és Illésy sorsa meg volt pecsételve. A saját 
nagyravágyása fogta meg a hálójában. Kinyitotta 
az íróasztalát és görcsösen ragadta kezébe a pisz
tolyt, az utolsó menekvést. Szívében nem volt se 
hit se remény, csak egy tátongó mélység állt 
előtte, melybe e kell buknia. E percben a szom
széd szobákból áthallatszott ébredező kis fia vidám 
lármája. Letette a fegyvert, megdöbbent. A gyer
mek, — kérdezte önmagától — mi lesz vele ? És 
ezekben az utolsó percekben érezte, hogy sze
reti fiát.

Gondolkozni kezdett és megijedt, hogy nincs 
egyetlenegy barátja sem, a kire rábízhatná gyer
mekét, hiszen sohasem igyekezett barátokat szerezni, 
mindenkin keresztül gázolt, ha érdekei úgy kíván
ták félre lökött mindenkit, ha útjában állt és most 
a kétségbeesés pillanatában nincs senkije, a kire 
számíthatna. A felesége rokonai jutottak eszébe, de 
ezeket is jól ismerte. Szerették a kis fiát, a míg 
atyja állt a háta megett, de a szegény vagyontalan 
árvának nincs közöttük helye: ide-oda löknék 
egyiktől a másikhoz. És talán először életében 
sírt Illésy Pista leborulva az íróasztalára és ezek 
a könyek nem a megbukott nagyravágyásért foly
tak, nem letört reményeiért, nem elvesztett életéért, 
hanem a fiát, az elhagyatott kicsi fiát siratta.

így nem sírt, csak valamikor gyermekkorá
ban és ekkor azután megjelent képzeletében egy 
kedves, jóságos arc. Gábor, Gábor, — kiáltotta 
hangosan — igen, Gábor nem fogja elhagyni az 
ő kicsi fiát, sem az öreg Mari nénit. Mióta nem 
gondolt már Gáborra; a leveleire sem válaszolt, 
szégyenlette Gábort, pedig nem Gábor a család 
szégyene .. . *Ezt a gondolatot nem merte befejezni, 
mert ez a gondolat emlékeztette kötelességére, a 
halálra. De előbb gondoskodni kell a fiáról.

Sietve ment át a gyermekszobába. Mari néni 
is ott volt, ő is ébren töltötte az éjjelt és csodá
latos szívósságával új légvárakat épített Pista 
jövendőjére.

— Hagyjuk azt most, — szólt türelmetlenül 
Pista, — el kell utaznom, esak búcsúzni jöttem.

-— Kis fiam, ■— szólt a gyermekhez, — hogy 
lesz az, ha az apa elmegy és L'ászlócska sokáig 
sokáig nem fogja látni.

A gyermek tágranyilt szemekkel bámult az 
apjára, aztán azt mondta:

— Ha itthonn van apa, akkor sem látom — 
és tovább játszott; nem igen szokott az apjával 
beszélgetni s most is egész közönyösen fordult el 
tőle.

(Folyt. köv.).
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VEGYES.
A Tábitha-egylet felkéri a jótékony 

emberbarátokat, hogy szegényei részére ada
kozni szíveskedjenek. Kivált a szent böjti 
idő int bennünket a keresztyén irgalmasság 
gyakorlására. Az egyesület samaritánusi 
munkáját nagyban támogatják azok, a kik 
viselt ruhanémiit, férfi- és fiúruhát küldenek 
a Tábithák szegényeinek. A pénz- és ruha
adományokat a deáktéri egyleti helyiségbe 
kell küldeni (Deák-tér 4.), a hol a tagok 
minden hét szerdáján délután 2— 6-ig egybe- 
gyülnek, hogy a szegényekre varrjanak s a 
legsürgősebb tennivalókat megbeszéljék. Ez 
Istennek tetsző kér. egyesületet mi is mele
gen aj áljuk hitsorsosaink figyelmébe!

A gfalván és filiáiban a téli hónapok alatt fel
váltva jól látogatott missiói órát tartott Scholtz 
Ödön lelkész. Megismertette hallgatóival a déli 
tenger szigetein s Japánban kifejtett evangélikus 
missiói tevékenységet s különösen a lipcsei missió
nak keletindiai és afrikai működését. A hittérítés 
barátai ezen alkalomból 61 kor. 88 fil.-t áldoztak; 
ezt az összeget a dunántúli püspöki hivatal útján 
a lipcsei missiótársaságpénztárába küldötték. Ezentúl 
minden télen tart g lelkész missiói órákat, mivel 
a hívek igen megkedvelték.

Lelkésziktatás. Gyomán f. hó 2-án iktatta be 
Csepregi György arad-békési esperes Hajós Bálint 
volt orosházi lelkészt a lelkészi hivatalba. A szép 
számú közönség előtt az uj lelkész II. Kor. 13.13. 
alapján tartotta beköszöntő beszédét. Este az iskola
teremben vacsorát rendezett az új lelkész tiszteletére 
a gyülekezet. Isten vezérelje az új lelkészt új helyén, 
hogy egyháza javára munkálkodhassék!

Protestáns esték. Fényes sikerű ünnepet ren
dezett a MPIT. pozsonyi köre ápr. 8-án, a lyceum 
tornatermében. Ez estére a kör védője, Láng Lajos 
v. b. t. t., pozsonyvárosi esp. felügyelőls Pozsonyba 
érkezett Budapestről. A pozsonyi körnek kedves 
vendégei voltak ez estén: Szabolcska Mihály, a 
magyar lira ünnepelt jeles alakja, a ki dalaival 
már beírta nevét szivünkbe; a budapesti Dávid 
Ferenc egylet (a szabad gondolkodók egyesülete) 
részéről Ürmössy Miklós min. tanácsos, elnök, Perczel 
Ferencné alelnök, Józan Miklós unit. esperes, titkár 
és több tag. Az ünnepet a theologusok kara kezdte 
Czobor Erzsébet énekével. Dr. Dobrovits Mátyás 
egyházfelügyelő s a köri elnöki pár meleg szóval 
üdvözölte a vendégeket, a kiknek nevében Ürmössy 
válaszolt. Józan Miklós gyönyörű előadásban mutatta 
be Tudás és szeretet című mély tartalmú vallás
erkölcsi essayjét, a melynek gerince Browning múlt 
századbeli angol költő „Paracelsus" című drámai 
költeményének méltatása volt. Buzogány Anna polgári 
iskolai tanító Váradinak Az Úritel című költeményét 
szavalta. Szelényi Oszkárné szül. Blázy Éva úrnő 
három dalt adott elő Rubicsek Albert tanár zongora- 
kisérete mellett nagy hatással. Viharzó taps jelentette,

hogy Szabolcska Mihály állt a felolvasó asztal mellé. 
E taps minden egyes költemény után megújult. Hat 
gyönyörű verset mutatott be újabb alkotásaiból. 
Mindegyik hű tükre az ő rokonszenves vonzó lelkének, 
egyúttal csodálatos játéka költői művészetének. A kék 
szalagos új ruháról, A nöhivatás, Egy eljegyzési hírre, 
Dal az imádságról a magyar lira legszebb termékei 
közül való. Az estét megint a theologusok chorál- 
éneke rekesztette be; befejezésül Melanthon énekét 
adták elő, a melyet latinról magyarra Kovács Sándor 
theol. akad. tanár fordított le. Az estén mintegy 
4—500-an voltak je len; utána a társaság köz
vacsorára gyülekezett a Magyar Királyba. Virág
vasárnap szombatján lesz a böjti szorozat befejező 
estéje. Ez alkalommal Kovács Sándor olvas fel a 
XVIII. század egyháztörténelméből.

Adakozás. A kézsmárki vértanuk emlékére Id. 
Sztehlo János, érd. IV. szab. kir. városi esperes 
Weber Samu útján 3 koronát juttatott hozzánk. 
Gyűjtésünk összege ezzel 8 koronára emelkedett.

Halálozás- Koch József, a kiskéri gyülekezet 
lelkipásztora, hosszú, kínos szenvedés után ápr. 6-án 
jobblétre szenderült. 51 éves volt, de esztendeit 
az Úr sok látogatással próbálta meg. Elvesztette 
szépreményü egyetlen fiát, azután betegsége minden 
munkától elzárta s tenger kínnal gyötörte. Özvegye 
s két leányárvája maradt. Temetése ápr. 8-án történt. 
Áldás emlékén, béke hamvain!

Választási hírek. A pozsonyi egyház április 
9-én Ebner Gusztáv lelkész, esperesi megbízott és 
Hacker Károly esp. másodfelügyelő elnöklete alatt 
gyűlést tartott a papválasztás ügyében. Ez alkalommal 
megállapította, hogy a választók száma 1398 és 
egyúttal hitelesítette a jegyzéket. A lelkészi hiványt 
érvényesnek elismerte s a presbyteriumot a további 
teendőkre nézve javaslattétellel megbízta. Az es
peresi hivatalnál a kerületi szabályrendelet értelmé
ben eddig négy lelkész jelentkezett. A presbyterium 
még április hóban őszéül.

Weber Samu ünneplése. Igazán lélekemelő, a 
bensőség szellemétől áthatott ünnepélynek volt 
színhelye f. hó 25-én a szepesbélai egyházközség. 
E napon ünnepelte születése 70. évfordulóját egy
házi irodalmunkban számottevő munkásságáról isme
retes Weber Samu szepesvárosi főesperes, szepes
bélai lelkész. A különben puritán lelkületű, de szé
leskörű működése által köztiszteletnek örvendő 
kiváló egyházi férfiút, — a kinek már négy év előtt 
lelkészkedése 40-ik évfordulója alkalmából szép 
ünnepet rendezett hálás egyházközsége. — ismét 
fölkeresték tisztelői. A most már majdnem az egész 
megye hosszában elterülő egyházmegye legmesszebb 
eső egyházaiból is eljöttek a papok és világi tiszt
viselők, hogy a kiváló férfiúval kezet szoríthassa
nak, Isten kegyelméből elért bibliai kora határán. 
A Gresch Ágost egyházközségi felügyelő házában 
összegyűlt vendégsereg hosszú menetben vonult a 
papiakra, a hol Münnich Kálmán esp. felügyelő, 
Kiibecher Albert alesperes, Dianiska András volt 
VI szab. kir. vár. főesperes, lőcsei lelkész, Dianiska 
Frigyes és Kalláth Károly a szomszédos kézsmárki 
és tótfalvi egyházak nevében s végül dr. Greisiger 
Mihály egyházfelügyelő Majerka leányegyház nevé
ben üdvözölte az ünnepeltet, a testvéri szeretet-
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tői áthatott lelkésztársat, az egyházi irodalom ki
váló munkását, Szepesmegye múltjának utói nem 
ért búvárját s az minden társadalmi jó ügy hat
hatós pártfogóját. Weber Samu meghatva vála
szolt az üdvözlőknek s azzal az Ígérettel fejezte 
be szavait, hogy Isten kegyelméből még fenmaradó 
napjait is az egyháznak, a hazának és iskolának, 
a tudománynak s a társadalomnak fogja szentelni. 
Emelkedett hangulatú közebéd fejezte be az egy
szerűségében fölemelő ünnepélyt s a közelből és 
távolból összesereglett képviselők szép nap emlé
kével távoztak a magas Tátra tövénél fekvő egy
házközségből, mely Weber Samut nemes büszkeség
gel papjának vallhatja. Weber Samun is betelje
sedett ugyan az Üdvözítő ama szava „Ha ki akar 
én utánam jönni, tagadja meg magát és vegye fel 
az ő keresztjét és kövessen engem" ; de lelke győ
zedelmesen meg tudott vívni az élet nehéz csapá
saival s tapasztalhatta amaz isteni ige mély igaz
ságát : „A kik az Urban bíznak, erejök megújul, 
szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és 
nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el“.

Harangavatás. Pogányszentpéterről, egy kicsiny 
somogyi leánygyíilekezetből érkezett a hír. A hí
vek, a kik különben is meg vannak terhelve minden
fajta adóval, saját jószántukból 273 koronát adtak 
össze, hogy meglevő harangjuk mellé másodikat 
öntessenek. Az áldozat annál szebb, mert a nép 
fölötte szegény, vagyonuk kevés, akárhányszor 
felvállalt közmunkával teremtik elő az egyházfen- 
tartáshoz szükséges pénzt. Természetes, hogy e 
kis törekvő filia ünnepét az egész egyházmegye a 
maga ünnepének tekintette s a lelkészi, tanítói, 
felügyelői kar számos tagja jelent meg rajta osz
tozni a gyülekezet nyájának örömében. A felavatás 
márc. 26-án volt, s a környékből felekezeti különb
ség nélkül annyi nép sereglett össze, hogy az 
istentiszteletet a szabadban kellett megtartani. A 
buzgóság templommá szentelte az iskola terét. A 
felavatóbeszédet Németh Pál somogyi esperes mon
dotta, az alkalmi prédikációt Borbély Gyula, az 
iharosberényi anyaegyház lelkésze; a gyülekezet 
Mesterházy Sándor imádsága s áldásosztása után 
ének és harangszó mellett oszlott el.

A magyar országgyűlés ev. vall. tagjai. A kép- 
viselőház tagjai következők : Áchim András, Berecz 
Ábel, dr. Berzsenyi Jenő, Bruckner Vilmos, Copony 
Traugott, Csillaghy György, Draskóczy László, Dörr 
Soma, Fábry Károly, Granzenstein Béla, Gresz- 
kovits Vilmos, Heincz Hugó, HaviárDániel, Hammers- 
berg László, Hegedűs Károly, Hincz Ernő, Hodzsa 
Mihály, Huszágh István, Ivánka Oszkár, Kaas Ivor 
br. (?), Kossuth F., Kualesz Godofréd, Laehne Hugó, 
Láng Lajos, Lányi Bertalan, Lázár Pál, Lindner Gusz
táv, Lurtz Károly, Melczer Vilmos, Meskó László, 
Mikszáth Kálmán, Oberth Károly, Osztroluczky 
Miklós, Pattyánszky Elek, Pildner Ferenc, Podma- 
niczky Frigyes br., Schmidt Károly, Szász József, 
Schuller Rudolf, Szász Zsombor, Szentiványi Ár
pád, Szentiványi Gyula, Szőts Pál, Szontagh Andor, 
Trauschenfels Emil, Veres József. — Összesen 46-

A főrendiház tagjai: hivatalból: Baltik Frigyes 
dr., Sárkány Sámuel, Müller Frigyes dr., Prónay 
Dezső br., Laszkáry Gyula, Ihász Lajos ; Census

alapján: Radvánszky Béla br., Zay Miklós gróf, 
Edelsheim Gyula Lipót báró, Podmaniczky Géza 
br., Prónay Gábor br., Radvánszky Géza br., Soly- 
mosy László báró, Solymosy Ödön báró, Solymosy 
Lajos br. Választott és kinevezett tagok : Burchardt 
Bélaváry Konrád, Kochmeister Frigyes br., Lud- 
vigli Gyula, Üchtritz Zsigmond br. összesen 19. 
A névsor még alkalmasint most sem teljes.

Lelkészjelölés. A pesti ág. ev. egyház az új 
lelkészi állásra a napokban jelölte: Kaczián János 
budapesti vallástanárt, Geduly Lajos újpesti, Révész 
János nagybányai és Blatniczky Pál zólyomi lelké
szeket. A jelöltek próbaszónoklatot tartanak s a 
választás júniusban lesz.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1905. március hó 1-től 

31-éig befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1905-re: 

Pröhle Henrik, Kőszegi egyház, Mihaelisz Izidor, Ochrnyák 
Andor, Halmi Aladár, Polner Aladár, Izák Mária, Odor 
Emilia, Felsö-Zellei egyház, Búza János, Körmendi egyház, 
Kapi Béla, Krautschak Henrik, Leithner Endre, Doktories 
Miklós, Pfeiffer János. 1904-re: Czapka Imre, Rimabrezói 
egyház, Piszkai János. 1895—1900-ra: Kis Gyula 40 kor.

2. Fiókegyleti rendes tagok évi 4 koronával',: 1905-re: 
Schweizer Jakab.

8. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1904-re: 
Varság János. 1905-re: Bakos Júlia, Baki Ilona, Grünberg 
Margit, Miklós Berta, Ondrejuska Mihály, Szivák Mihály, 
Bojnák Márton, Repka György, Sziládi ev. iskola, Szivák 
János, Bojnák György, Bojnák János, Bojnák István, Boj
nák Pál, Riba István, id. Szivák Márton, Szivák Mihály, 
Szivák György, id. Horváth János, ifj. Szivák Márton, ifj. 
Horváth Pál, Baranovits Mihály, id. Szekeres János, idősb 
Horváth Pál, Horváth Mihály, Bojnák Szekeres Katalin, 
Brodszky István, Lövey Antal, Kocsondy Mihály, Németh 
József, Harsányi László, Fehér Sándor, Kiss János, Kiss 
György, Kiss József, Kiss Ferenez, Czövek Péter. 1903. és 
1904-re: Leithner Endre 4 kor.

Összesen 239 korona.
Budapest, 1905 április 1-én. B e n d l H en rik ,

társ. pénztáros.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat: mert nektek úgy tetszik 

hogy azokban örök életetek vagyon!” János 5, 39.
Ápr. Reggel.
15. Ján. 10, 22—31.
16. Máté 21, 1 -9 .
17. Ján. 17, 1—26.
18. Máté 26, 26—29.
19. Lukács 22, 15—20.
20. Kor. I., 11, 23—32.
21. Ján. 19, 30.
22. Pét. I., 3, 15—22.
23. Márk 16, 1—8.
24. Luk. 24, 13—35.
25. Luk. 24. 36—47.
26. Ján. 20, 1—10.
27. Ján. 20, 11—18.
28. Ján. 21, 1—14.
29. Máté 12, 38—42.
30. Ján. 20, 19—23.

Este.
Zsid. 9, 1—10.
Fii. 2, 5—11.
Ezek. 37, 24—28.
Máté 12, 14—21.
Péter I., 2, 21—25.
Ján. 13, 1—15.
Ezsaiás 53, 1—12.
Zsolt. 16, 1—11.
Kor. I., 5, 6—8.
Csel. 10, 34 -41 .
Csel. 13, 26—33.
Móz. II., 12, 1—20. 
Móz. II., 12, 21—39. 
Krónika II., 30, 13—27. 
Róm. 6, 1—11.
Ján. I., 5, 4—10.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg- 
tartják.“ Lukács 11, 28.
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A LUTHER-TÁRSASÁG kiadásában megjelent alábbi müvek kaphatók :

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKI ADÓHIVATALÁBAN
--------------------  Budapest, V., Akadémia-utcza 4, szám. ---------------------

I. Imakönyvek.
Gyurátz Ferencz : „Hit oltára44. Imakönyv evangélikus 

keresztyének számára. Fekete bőrkötésben arany- 
metszéssel tokban 6 korona. Vattázott borjúbőr
kötésben 8 kor.

Sántha K .: ,,Buzgóság könyve44. Fekete bőrköt 6 kor.
Bierbrunner Gusztáv : Christlicher Hausaltar. Ein An- 

dachtsbuch für allé Lebensverháltnisse evange- 
lischer Glaubensgenossen. Fűzve *1 kor. 20 fill., 
kötve 1 kor. 60 fill.

II. Vallásos tartalmú könyvek.
Antalffy Endre. Petrőczy Katalin Szidónia élete és 

munkái. 80 fill.
Béri Gyula. Hit, remény, szeretet. 40 fill.
Bettex F. Mi tetszik néktek ama Krisztus felöl ? Német

ből ford. Stráner V. 70 fill.
Böngérfi János. Az árva. 40 fill.
Egyházunk nagyjai. I. Erdősi Sylvester János sárvári 

tanító és magyar bibliafordító. Irta Payr Sándor 
30 fill. — II. Apáczai Cseli János. Egy csángó 
fiú története. Irta Stromp László. 40 fill.

Hörk József. Farkasok a juhok között. 60 fill.
Hörk József. „A nagysárosi vár ura.44 20 fill.
Kadlecsik János Karaffa Antal. 80 fill.
Reviczky László „Elbeszélések a magyar reformáczió 

történetéből1- 24 fill.
Kovács Sándor. Zay Amália bárónő. 20 fill.
Kozma Andor. Vallásos költemények. 20 fill.
Kruko Pál. Melanchton Fülöp levele. 20 fill. (Ugyanaz 

megjelent német és tót nyelven is.)
Lévay József, Torkos László és ifj. Porkoláb Gyula. 

Vallásos lant. 24 fill
Dr. Masznyik Endre: „Bahil Mátyás44 Életkép a

magyarhoni evangyéliumi prot. egyház üldözte
tésének idejéből. 50 fill.

Dr. Masznyik É Luther aranymondásai. I. köt. 80 fill.
Ugyanaz, II. kötet. 80 fill.
Mayer Endre. Pál apostol élete. 20 fill..
Mayer-Melanchthon. Apológia Ara 3 kor.
Moravcsik Gyuláné. Gróf Teleki Józsefné, Róth Jo 

ha/ina. 4 képpel. Ára 30 fill
Pálmay Lajos. „Az Isten megsegít*4 20 fill.
Paulik János, Az ágostai hitvallás. II. kiadás. 6 kép

pel. 50 fill
Paulik János. Az álpróféták, vagy miért nem lesz 

az evangélikus ember baptistává? 60 fill.
Paulik János. Luther 95 tétele. Magyarázatokkal és 

5 képpel. 20 fillér.
Paulik János. Konfirmácziói emlékkönyv. Vászonkötés

ben 3 kor. 50 fill.
Ugyanaz, finomabb papíron nyomva, díszkötésben, 

aranymetszéssel, tokban. 6 kor.
Payr Sándor. Fábri Gergely. 60 fill.
Pethes János. Melanchton Fülöp élete. 80 fill.
Konfirmácziói áldások. (Versek és Szentírási idézetek ) 

A verseket írta Sántha Károly. 30 fill.
Sass János. Az evangéliumi egyház feladata az új szá

zadban. 25 fill.
Sántha Károly. Olajfalevelek. 30 fill.
Sántha Károly. Zsivora György, a nagy emberbarát. 

Ára 20 fillér.
Sartorius Csepregi. Virágok a szentírás kertjéből. 40 fill
Schrődl J. A magyarhoni protestantizmus hatása a ma 

gyár nemzeti szellem fejlődésére. 12 ív. Ára 1 kor
Szeberényi L. Luther Márton életrajza. II. kiad. 40fill
Torkos László. Áloás és szerencse. 40 fill.
Zsilinszky Mihály: Kerman Dániel püspök élete. Elet- 

és korrajz. 80 fill.
Zsilinszky Mihály: Áchim Ádám élete. 3l fill.

III. Olcsóbb népies olvasmányok.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz. Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. Irta ifj. Porkoláb 

Gyula. Ára 6 fill. ,
7 Gusztáv Adolf élete. Irta Stromp László theöl.tanár.

3 képpel Ára 10 fill.
8. Az „Élet44 családja. Irta s az ifjúságnak ajánlja

Dorner Soma. Ára 4 fill. .........
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak sza

mára. Paulik János. Ára 2 fill.

10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Morav
csik Gyuláné. Ára 8 fill.

11. A ki Isten nélkül akart,élni. Elbeszélés. írta dr. 
Moravcsik Gyuláné. Ára 8 fill.

12. Miért égette ej dr. Luther Márton a pápának s hívei
nek iratait ? írta dr. Luther Márton. Fordította s 
magyarázatokkal ellátta Paulik János. (3 képpel.) 
Ára 10 fill.

13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gyula 
Ára 8 fill.

14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács 
Andor, Ára 8 fill.

15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők 
számára.) írta Paulik János. Ára 4 fill.

16. Emlékezzetek ! Búcsúszó, a konfirmandusokhoz. 
Gerok után: Ladányi.,Ára 2 fill.

17. Hiú álmok. Elbeszélés írta Torkos László. 10 fill.
19. A testvérek. Elbeszélés. írta Moravcsik Gyuláné. 

Ára 4 fill.
20. Széchy Györgyné,, Homonnay Drugeth Mária. írta: 

Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta 

Király Mátyás és Kovács Andor. Ára 10 fill.
23. „A mi Istenünk, beszéde megmarad , mindörökké.44

Történeti rajz. írta Frenyó Lajos. Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. írta dr Moravcsik Gyuláné. 

Ára 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A 

Szentlélek útja. Elbesz írta,Petry Gyuláné.10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. írta Frenyó 

Lajos és A király és a szegény anyóka. Történeti 
rajz Francziából Győri Elemér. Ara 10 fill.

27. Nagy Márton esete. Elbeszélés.,Irta Béri Gyuláné 
és Az ezermester. Elbeszélés. írta Győri Elemér. 
Ára 10 fill.

28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. Irta Sass 
János. Ára 10 fill.

29. Három elbeszélés. írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszélés írta Petry Gyuláné Ifjú 

hitvallók. Történeti rajz írta, Frenyó Lajos.10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. írta Olyntha Ára 10 fill
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés, 

írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — 

Aki mindenekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné. 10 fill.
34 Apró történetek. Közli:, Paulik János. Ára 10 fill.
35 A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné. — A 

galgóczi husvét. írta Horváth Lajos. Ára 10 fill.
36. Kis káté a váltanokról. írta dr. Lechler K. Fordí

totta : Kapi Béla. Ára 4 fillér.
37. Karácsoni ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos 

és Karácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag 
Ferencz. Ára 10 fillér.

38. Az ördög bibiiája. Elbeszélés. Irta Paulik János. 
Ára 10 fillér.
A fenti sorozatból az 1—4. és 18. számok elfogy

tak. Megrendelésnél elegendő a szám megnevezése.

IV . Képek,
Keresztyén házi áldás. Szép, nagy színnyomatú uísz- 

kép. Ára 2 kor. 60 fill.
Magyar protestáns gályarabok. Réthy Lajos czeglédi 

tanár tusrajza után reprodukált történeti kép a 
hazai protestánsok üldöztetése korából. Ára 2 kor.

Képek Luther Márton életéből. Ára 1 kői. 50 fii.

V. Tankönyvek,
Bachát Dániel. Maly Kateotíismus doktora Martina 

Luthera. Ára 20 fillér.
Bereczky Sándor. „Bibliai történetek. 4-dik kiadás. 

Kötve 70 fill.
Famler G. ,A. Dr. Martin Luther’s Kleiner Katechis- 

mus. Ára 16 fill.
Geduly Lajos. Evangéliumi Káté. Kötve 50 fill.
Majba J. V. Dr. Luther Márton Kis Kátéja. 16 fillér.
Stettner Julius. Kurzgefasste Geschichte dér christ- 

lichen Kirche. Kötve 60 fill.
Zaturecky L. P. Obrázkovy Slabikár prva Citanka. 

Kötve 40 fillér.
Megrendeléseknél, a ki a pénzt előre postautalványon "beküldi

Hornyánszky Viktor könyvkereskedőnek, Budapest, V., Akadémia-utcza 4.
— —--------------------- az a könyveket b érm en tesen  kapja meg. ----------

Mindezen könyvek az összes hazai könyvkereskedők és könyvkötők útján is megszerezhetők. <»

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utcza 14.


