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Sírjon az ég . .  . Natanael.
„Monda néki Filep:

Jer és lásd meg“.
Ján. 1, 47.

Gyönyörű szép jelenet az, melynek képe e 
szent igék olvastakor lelkem elé varázslodik a 
szent hajdan korából. >

A- kén'-jizintere az áld pjAJoMámJj-ató :hely “é- 
Tfifek, a mai nap isr "úgynevéz%tt. ^scti-í?cnéna“ - 
nak vidéke.- Ott áll, ép az átjáronaV''1,Íeresztelő 
János. Körötte, hullámzik a Sionba zarándokoló 
*riép áhítatos" raja. Van, a ki megáll-és hallgatja, 
az új próféta bűnbánatot és megtérést hirdető 
beszédét és megkeresztelkedik a bűnök bocsánat- 
jára. Legtöbbje azonban oda se hajt neki, hanem 
tova vonul zsoltárokat zengve. Ott jönnek-mennek 
Keresztelő János tanítványai is és szorongva, epe- 
kedő szívvel várják, keresik az Urat, a kiről mes
terük azt mondta volt nekik, hogy már közöttük 
van s ő az, a ki utána jő, ámde előtte lett s 
kinek nem méltó, hogy saruja fűzőjét megoldja. 
S ott jő végre szinte észrevétlen maga a szelíd 
és alázatos Jézus is, kire János, mihelyest meg
látja, imigyen mutat rá: „Imhol az Istennek ama 
báránya, ki elveszi e világ bűneit! “ És a tanít
ványok, András, János, Péter, Filep látván és 
hallván őt, szent örömtől ragyogó arccal, rejtelmes 
édes titokként adják szájról-szájra a megváltó 
igét- „Megtaláltuk a Messiást!“ És hirdetik, hogy 
imé 'állt s»r ■ kedves esztendeje, a mely öröm 
a sz> . ei ki ’ ,. gyógyító ir a sebhedt sziveknek,
szabadni , foglyoknak, világosság a vakoknak 
s feltám és élet a halottaknak.

Csa az egy Natanael nem hisz a jó hírnek. 
Mikor Filep előtalálván őt, tudatja vele a nagy 
dolgot mondván: „Megtaláltuk, a ki felől írt Mózes 
a törvényben és a próféták, a názáreti Jézust, 
Józsefnek a fiát11, — ő fejét rázva csak annyit 
mond: „Názáretből támadhat-e valami jó !?“ S 
puszta szóval a meghirdetett örvendetes üzenettel

Sírjon az ég, sírjon a föld,
Mely harmatos füvekkel zöld,
A szép csillagok sírjanak,
Mert szenved kedves világok —

... Könnyezzenek a virágok!

, ÓJi gyászos nap! óh fájdalmas!
Óh szomorú, óh siralmas!
S halálos hímek ideje: 
f 
lm, szenved a bűnösökért,
A bűntelen ont piros vért.

Óh ártatlan nagy áldozat!
Kit az atya megáldozott 

Kegyelemül bűnösökért,
Sírba szállasz, hogy újonnan 
Ismét hozzánk megjöjj onnan!

A  nap nem azért nyugszik el,
Mintha soha nem jönne fel,
De hogy hozzon nyugodalmat.
Óh Jézus, te is elnyugszol,
Lelkűnknek nyugovást hozol.

Jöjj fel, óh világnak napja!
Szépséged szívünk óhajtja.
Kelj fel hamar koporsódból,
Óh Jézus, lelkünk gyönyöre,
Örök életünk öröm e!

SÁ N T H A  KÁROLY.
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<5t meggyőzni nem lehetett. Ő törvény szerint igaz 
izraelita, az atyai hagyományok buzgó őre és 
követője s épen azért a d'ánieli érzéki messiási 
remény lelkes ápolója vala. 0 a Messiást nem 
alulról, nem innen a földről s legkevésbbé a 
pogányokkal kevert és ép e miatt megvetett 
Galileából, közelebb a kis Názáretből, hanem 
felülről az égből várta és biztosra vette, hogy az 
igazi Messiás — a mint írva vagyon — az ég 
felhőin teljes hatalmi fenségben száll a lá ; beül a 
Dávid régtől üres királyi székébe és a pogány 
hatalmakat mind egy szálig eltörölvén, Izraelnek 
állít világraszóló boldog országot. Hogyan lehetne 
hát Messiás a názáreti Jézus, Józsefnek a fia?!

Filep, a hivő, nem vitatkozik a hitetlen 
Natanaellel, hanem tudva, hogy a kit a puszta 
szó meg nem győz, azt majd meggyőzi, — igen, 
meggyőzi Natanaelt is maga az élő valóság, — 
röviden csak ennyit mond neki: „Jer és lásd 
meg!”

És Natanael ment és látta. S hogy látta és 
halottá a Jézust magát, megtört, megalázott hívő 
szívvel ő is hitvallást tett, mondván: „Rabbi, te 
vagy az Isten Fia, te vagy az Izrael királya!”

„Jer és lásd meg!” Nekem úgy tetszik, hogy 
ez a felséges jelenet nem csupán egyszer, — ott 
az Esch-Scheriánál történt meg, hogy az szinte 
napról-napra ismétlődő örök igaz egy történet:

A mióta Keresztelő János Jézust, mint Isten
nek ama bárányát, a ki elveszi a Világ bűneit, e 
világnak beuiutálta,, az Andrások, Péterek, Jánosok 
és Filenek-, sokszor inkább csak hivatalos,-mintsemt. 

—lnvatasos UTOdaI,”az"Isten igéjének és-a Krisztus 
gyülekézeíÓiPek szolgái szerteszét mind csak azt 
hirdetik a szószékekről az Üdvözítő utáp sóvárgó 

„.sziveknek: „Megtaláltuk a Messiásai" jJEs ^ s z e 
gény nép, ki puszta szokásból, ki meg igaz buz- 
góságból hallja és hallgatja ugyan a sok-, és szép 
beszédet, de aztán mégis csak Natanaellel két
kedve rázza a fejét: „Támadhat-e valami jó
Názáretből! ?“ és a mint jön üres szívvel, hit 
nélkül távozik. Éhezte és szomjuhozta az igazsá
got, de nem elégíttetett meg. Mert csak azt nem 
látta és hallotta, a ki után megfáradt és meg
terhelt lelke vágyódott, a Megváltó és Üdvözítő 
Úr Jézus Krisztust.

Erről egy kedves kis esetet is olvastam 
valahpl.

Új papot választott egy igen buzgó s kegyes 
evangélikus gyülekezet. Fiatal volt az illető, úgy
szólva az iskola padjából lépett a templomi szó
székre. Beszélt is az a híveknek mindenféle ágas- 
bogas s fogas theologiai kérdésekről, a Jézus 
Krisztus kettős természetéről és állapotáról, meg 
a Krisztus teste ubiquitásáról s több e féle finom 
dogmatikai dolgokról. Egyideig csak türelmesen 
meghallgatták, hanem aztán egyszer — talán ép 
Szent Karácsony napján — egy cédulát tettek a 
szószék könyvtartó lapjára. A fiatal pap felmegy 
a szószékbe, meglátja a cédulát s meghökkenve 
olvassa rajta: „Jézust szeretnők már látni!” S ez 
a pár szó, mint éles tőr, úgy hatott szivébe és 
attól a pillanattól fogva elkezdte az iskola Jézusa 
helyett az élet Jézusát: a megfeszített és fel

támadott urat hirdetni. S im csodák csodája: pár 
hó múlva, a mint a szószékre lép, újra egy cédulát 
lát maga előtt s rajta eme szavakat olvassa: „És 
a tanítványok örvendezének, mivelhogy látták az 
Urat!”

Oh vajha mindnyájan elmondhatnék ezt! Vajha 
a sok fellengős beszéd, a nagy sok tudomány és 
ékes szólás kora már lejárna és a lélekre bíznék 
magunkat. És Fileppel, a ki lemondva a külső és 
múló hatás minden eszközéről és érezve saját 
erőtlenségét s ismerve a bűnös lélek vágyát, ne 
tudnánk és ne akarnánk tudni a gondjainkra bí
zott nyáj közepett másról, csak Ő róla, a ki min
den léleknek egyedül való ereje és üdvössége, a 
mi Urunkról, a megfeszített és feltámadott Úr 
Jézus Krisztusról — és mindenkit ő hozzá vezet
nénk, hogy csak őt magát lássák és hallják!

Akkor — elmenve és meglátva s meghallgatva 
az Urat, a ki az „Itató-hely“-en ma is megjelen 
közöttünk, ha az ő név ben gyülekezünk oda — 
minden bűnös és üdvsovár lélek Natanaellel val- 
laná: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az 
Izrael királya!”

Dr. Masznyik Endre.

‘ Öreg asszony sorsa.
Sokszor hallottam a példabeszédet: „Könnyeb

ben eltart egy apa tíz gyermeket, mint tíz gyer
mek egy apát.“ Merész túlzásnak tartottam mindig, 
mígnem-a nép- között^yö^ sok alkalmam voljjpeg -. 

“gf1TfScnu‘"Shnak: Tgazsagáfol.
Az a kis történet is, a mit elmondandó vagyok 

— szomoYú valóság., *  *
*

Az imént gördült be a lelkész kocsija a tehe- 
"tős parakztgazda udvarára. 0 maga már belépett 

a házba, de áz egyházfi most kászolódik le a 
kocsis-ülésből, óvatosan tartva kezében a feliér 
kendőbe göngyölt kelyhet s az Úr-vacsorájának 
egyéb kellékeit.

Szomorú ház ez nagyon! Egy kicsinyke élet 
ébredt itt ma a kelő nappal, de az édes anyáé 
kialuvófélben — fiatalon, boldogan, meghalni oly 
nehéz — az Úrnak végzései beláthatatlanok.

Kevéssel utánunk egy elkényszeredett anyóka 
vánszorog be a kapun, kopott nagykendője alatt 
mintha valamit szorongatna. Agyonfoltozott ruhájá
ban, sápadt, beesett arcával, maga a megtestesült 
nyomorúság.

Vissza-visszatekint, mintha rosszban járna, majd 
végiglopódzik a ház mentén s az udvaron leül egy 
kidűlt száraz fatőrzsre, mit a gazda talán kétágas
nak szánt, s hogy majd megfaragják, oda készített.

Fázósan gubaszkodik ott, pedig az őszi nap 
melegen ontja rá sugarait; feje fölött lármás fecske
sereg csapong, azok röptét kiséri szomorú tekin
tettel. Talán ő is, mint azok, elvágyakozik innét, 
melegebb vidékre, boldogabb hazába?

A szomorú szertartás ott benn véget ért, a 
lelkész ismét megjelenik a tornácon és vigasztaló 
szavakkal búcsúzik a házigazdától, ki őt lehor- 
gasztott fejjel nyomon követi. Az öreg asszony
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pedig ezalatt észrevétlen közeledett hozzájuk, s 
most hirtelen lehajol, hogy megcsókolja az egyház 
szolgájának kezét.

„Egy kis kérésem volna, tisztelendő uram."
„Beszéljen jó asszony!"
„Négyszemközt szeretném csak megmondani." 

Lassan haladnak egymás mellett hátrafelé a hosszú 
udvaron.

„Hogy hivják leányom ? Nem emlékszem rá, 
hogy már láttam volna."

„Özvegy Kaszás Péterné a nevem és bizony 
nem láthatott még tisztelendő uram. Tavaszi szán
táskor lesz még csak esztendeje, hogy közénk 
hozták, én pedig már évek óta nem tudok a tem
plomba járni, mert a sallósi templom jó két órá
nyira van ide gyalogszerre]. Ez az én legnagyobbik 
bánatom. Míg győztem erővel, el nem mulasztottam 
volna egyetlen vasárnapot se, s a szent beszéden, 
a mit ott hallottam, elgondolkodtam egész héten 
át. De már két esztendeje, hogy ágynak estem, 
nagyon rossz a mellem és a lábaim se bírnak, 
most is csak azért cihelődtem fel, mert hírét vet
tem, hogy kihozták a tisztelendő uramat a szegény 
Kelemen Jánosné hűgomasszonyhoz.

„Ki a gondviselője?"
„Senki! Azaz hogy a fiam, meg a felesége. 

Igenis. Itt lakom azoknál, mindjárt a hárangláb 
mellett, az alsó-szeren. De már jobb-'szeretnék 
künn a temetőben lakni. Minek is él az ilyen 
tehetetlen öreg, a kinek már senkise veheti hasz
nát, mikor körülötte â . f ia lo k . jrendre hullanak. 
A múlt héten igen rosjfrujB*kakftsr ^n&i^ire'fflqny-, 
kedtem, hogy eljő az én órám is, csak.az.'bántott, 
hogy nem élhettem még egyszer utoljára az Úr
vacsorájával".

„De hát miért nem küldtek értem? Kijöttem 
volna szívesen". • ? -v ,

„Tetszik tudni, az ilyesmi pénzbe kerül. Nem 
a tisztelendő urat értem, tudom hogy a szegénytől 
nem fogad el semmitse, de a fuvaros, meg az 
egyházfi járandósága. Hanem, ha talán most lenne 
olyan szíves a tisztelendő úr, hogy meggyóntatna 
az Isten nevében ! “

„Helyesen van! Menjünk a lakására".
Az öreg asszony ijedt tiltó mozdulatot tett.
„Nem! Ne, a világért se! Ott nem is tudják, 

hogy én most idejöttem, nem is készültek ilyen 
esetre. A fiam talán nem is szeretné, egy kicsit 
házsártos néha, pedig nem rossz ember ám. Csak 
pár lépés ide az iskola, talán odamennénk. A 
mester úr már kieresztette a gyerekeket. Van ám 
egy kis borom is az Úr-vacsorájához, a korcsmá- 
rosné adta szívességből. Tetszik tudni, mivel a 
fiam nem tudta, hogy mi-szándékkal vagyok, hát 
nem is vehetett". És a kopott nagykendő alul 
előkerült a rejtegetett tárgy, egy orvosságos üveg, 
benne valamelyes kis bor.

A lelkész megindultan intett jóváhagyást s az 
iskolaterem nemsokára ünnepélyes szertartás szín
helyévé lön. A szegény, elgyötört lélek, lerakta 
bűnös terhét s oldott szárnyakkal immár útra 
készen állt.

Elgondolkozva ült a lelkész újra a kocsin, az 
öreg asszony magaviseleté különösnek tűnt fel

előtte, a fiút, ki annyi mentségre szőrűi, gyanús
nak találta s elhatározá, végére járni a dolognak.

A bőbeszédű fuvaros . kérdés nélkül is el
kezdte :

Hát meggyónt az öreg Kaszás Péterné i s ! 
Hej, avval is jót tenne ám az Isten, ha elvenné, 
nem csodálom, ha elkívánkozik ez árnyékvilágból. 
Nincs annak, kérem, semmi becsülete a fia házá
nál, kivált mióta elbetegesedett. A kényes menye 
még a szobában sem tűri meg, mert nem hallgat
hatja a köhécselését, ott fekszik a szegény egy 
hideg kamarában s ha a jó szomszédok utána 
nem látnának, elégszer még éhséget is szenvedne. 
Pedig jobb sorsot érdemelne. Nincs nálánál jóra- 
valóbb asszony a falunkban, istenfélő, ember
becsülő, munkás volt mindig. Korán özvegyen 
maradt, de azért nem ment tönkre a kezén kis 
gazdasága s becsülettel fölnevelte négy árváját. 
Ezek ugyan rosszul hálálják meg a nagy hűségét. 
Egyik, igaz, meghalt még hajadonfejjel, de a 
másik férjhezment a városba valami vasúti bak- 
terhez. Mondják jól megy a sorsa, kalapot visel, 
ténsasszonynak hivatja magát, de az anyjának 
nem küldene soha még egy silány keszkenőt se.
Az egyik fia kertész a csaláni uraságnál, igaz, 
hogy többedmagával van, de nem is akart ám 
tudni a szegény édes anyja felől. Még törvényre 
is mentek, hogy ki tartsa el. Az urak azt hatá
rozták, hogy az Istvánnak lesz a kötelessége, an
nak nincs családja s különben is az övé lett az 
osztálykor a ház, a melyben most is. lakik. Sze-

-gény—Kaszás • Péterpé, bizony solr^gondviselője__
van! Már legénykorában is duhaj> verekedő ter
mészetű' volt, mióta meg a, katonaságtól megjött, .. 
valóságos Istenostora a falunak. Templom helyett: 
a korcsmát látogatja s imádkozás helyett károm
kodással kezdi a napot. A háznépével gonoszul 
bánik, mondják még kezet is emelt már az any
jára ! Másnap reggel egy tagbaszakadt férfi jelent
kezett a lelkészi irodában! Erősen dörzsölte szemeit 
tarka zsebkendőjével a mint jelenté:

„A szegény édes anyám, özvegy Kaszás Pé
terné meghalt az éjjel. Tessék szép beszédet tenni 
fölötte. Nem sajnálom a költséget, hogy a világ 
szájára ne kerüljek!"

„Most úgy-e nem sajnálod, de a mig élt, 
sajnáltad tőle a darab kenyeret! A világ ítéletétől 
félsz? Hát a saját lelkiismeretedtől nem tartasz-e?
A drága temetéssel csak a saját hiúságodnak 
tömjénezel, de a világ szemét be nem kötöd, rég 
megalkotta az rólad ítéletét, hálátlan, rossz fia az 
édes anyádnak!“

„Rágalom az kérem, valami rosszakaróm mond
hatta. Vagy talán ő maga panaszkodott? Olyan 
öreg nem tudja már mit beszél !“ •

„Ne vétkezzél még többet! Ő nem vádolt, sőt 
téged mentegetett minden szavával és ezzel a 
hazugsággal jámbor lelkén járult még az Úr színe 
elé is. Én majd eltemetem őt tisztességgel, de 
koporsója mellett ne várd. hogy dicsérjelek, sőt 
rád fogok mutatni, mint a hálátlanság élő példa
képére, a ki gonoszszal fizettél a jóért és várhatod
az igazságos Isten büntetését!-‘

* **
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Vajha ezt mondhatnám, hogy a Kaszás Pé- 
terné esete csak kivétel, de fájdalom — egy a 
sok közül!

Élénken rokonszenvezek azokkal a kopott 
nagykendőjű anyókákkal, kiket vasárnaponkint a 
templomba jönni látok, mert tudom, hogy sorsuk 
többé-kevésbbé azonos. Keservesen átharcolt élet 
után, sanyarú kegyelemkenyér. A szivük csupa 
szeretet, de a szeretetben vajmi kevés részük van. 
Ha már sok álmatlan éjszaka árán fölnevelték 
saját gyermekeiket tovaülnek az unokák bölcsője 
mellé s türelmesen virrasztanak tovább, de jaj, az 
ő betegágyuk mellett ritkán őrködik hűséges gond
viselés. Testben és lélekben megtörve, mint meg
váltót. várják a halált.

Ha csak egy akad is olvasóim közűi ki meg
szívleli az öreg asszonyok sorsát s a kialuvófélben 
levő élettől nem sajnál egy kis meleg szobát, 
meleg szeretetet, akkor ím ezt a történetet nem 
írtam meg hiába. Farkas Mihályné.

katholikus templomok lettek a protestáns isteni
tisztelet színhelyeivé és az evang. egyházszervezet a 
régi katholikus egyházszervezet fokozatos átalaku
lása révén keletkezett, addig Pozsonyban sikerült 
Oláh Miklós esztergomi érseknek, a káptalannak, 
a prépostnak és Rudolf király korától fogva az

A pozsonyi evang. templomok és 
iskola elvétele 1672-ben.

A reformáció nálunk is úgy vette kezdetét, 
hogy a katholikus egyház kebelében az irányadó; 
körök egy része az egyházat a maga egészében 
akarta új alapokra fektetni és új szellemmel áthatni. 
Csak akkor keletkezett a két vagy több irányba 
való szakadás, midőn a különböző érdekek és erők 
miatt ezen általános ég. gyökeres átalakítást nem
'és miágosátr
M jüÉ 'az • egyházjayítás eszméje alapjáh megindult 
mozgalom olyan folyamatát, mely nagyjában a 
magyarországi események visszatükrö.zésének felel 
meg. A XVI. század huszas éveiben ferencrendi szer- __ 
zetesek a saját templomukban hirdetik a. refor- • 
máció tanait és szenvednek ezért vértanúhalált.
A város előkelő polgárai és a város külső és belső 
tanácsa nemcsak rokonszenvez a reformáció tanai
val, hanem Miksa király korában már pecsétes 
levelet is eszközöl ki a királytól, mely szerint a 
városi szabadalom elleni eljárásnak van minősítve, 
ha a polgárok kényszeríttetnek egyházellenes tano
kat tartalmazó könyveik kiadására és elégetésére 
és engedelmet kapnak arra, hogy az úrvacsorát 
két szín alatt vehessék magukhoz. Egyik másik 
papjuk pedig meg is nősül. A XVI. század végén 
a pozsonyi káptalan panaszkodik, hogy a város 
nem teljesíti kötelezettségét a Szt. Mártonhoz _ 
címzett templom irányában, a céhek nem szolgál
tatják be kötelező adományaikat, a lakosok Szt. 
Györgyre, Bazinba, Modorba mennek istenitiszte
letre, a lutheránusok és kálvinisták ezen fészkeibe, 
sőt 1581-től fogva, valahányszor Kollonich Sieg- 
frTed császári tábornok Pozsonyba ”jő~és házának 
az ú. n. Kamper-házban udvari istentiszteletet tar
tat, po'zsőnyi polgárok^is részt vesznek benne, 
gyermekeiket pedig kiviszik Récsére, hol ugyan
csak Reuss András, Kollonich udvari papja keresz
teli meg őket.

Míg tehát az erdélyi részekben és a török 
hódoltságon, sőt Felső-Magyarországon is a sok

udvarnak az összes katholikus egyházszervezeteket 
a maguk világi vonatkozású tartozékaival és jogai
val együtt fentartani. Midőn tehát az 1606- bécsi 
béke és az ezt követő 1608. pozsonyi országgyűlés 
törvényhozása elvben kimondja az akkori közjogi 
és társadalmi keretek között lehetséges vallás- 
szabadságot a mindkét felekezetbeli evangélikusok 
számára: a pozsonyi evangélikusoknak van ugyan 
joguk istenitiszteletet tartani, keresztelkedni, úr
vacsorát venni, temetkezni a saját rítusuk szerint, 
de sem templomuk, sem papjuk nincsen. Lelkész- 

Tői* ugyan csakhamar gondoskodnak, a mennyiben 
a városi közgyűlés meghivja Kollonich udvari lel
készét, Reuss Andrást, pozsonyvárosi evang. lelkész
nek, de az istentiszteletet előbb a széplak-utcai 
Schlapfner-féle házban, majd az Armbruster-család 
tulajdonát képező Behaim-féle házban tartják meg, 
azon törekvéssel, hogy előbb vagy utóbb valamely 
katholikus templomot fognak e célra megszerez
hetni. E reménység 1619-ben valósult meg, midőn 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem első támadása 
alkalmával elfoglalta Pozsonyt és az országgyűlés 
a Szt. Mártonhoz címzett dómtemplomot ítélte oda 
az evangélikusoknak. Á cséheífveresége 1620 bán 
és Bethlen magyarországi pártjának ingadozása 
szükségessé tette Bethlenre nézve a gyors kibékü
lést a királylyal és így a dómtemplom birtokát az 
evangélikusok számára nem lehetett állandóvá tenni. 
Mikor pedig Bethlen második és harmadik tárna-

A pozsonyi e'v- magyar-tót templom' elvétele. Egykofá rajz.
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dása sem hozta meg az óhajtott sikert, a pozsonyi 
evang. polgárok kénytelenek voltak végleg lemon- v 
dani azon reménységről, hogy valamely kész templom 
birtokába jussanak. Elhatározták tehát, hogy a 
Behaim-féle ház helyén új templomot fognak épí
teni. Ehhez 1634-ben hozzá is fogtak és bár a 
káptalan, az udvari kamara. Esterházy Miklós nádor 
mindent elkövettek, hogy a templom rendeltetésé
nek átadható ne legyen, a pozsonyiak 1637-ben 
megtartották első istenitiszteletüket.

A lángbuzgalmu Szegner András, Pozsony 
bírája 1659-ben még egy masík templomot is épít
tetett a magyar és tót lakosság számára.

Amaz a mai jezsuita templom és csakis német 
evang. istenitiszteletekre használtatott, emez pedig 
a mostani Orsolyák temploma és toronynyal és 
harangokkal is el volt látva. Úgy az első, mint a 
második templom építése ellen II. és III. Ferdinand 
királyok több ízben bocsátottak ki tiltó királyi 
parancsokat; de ezeket Pozsony városa nem respek
tálta.

A következmény az volt, hogy midőn a Zrinyi- 
Nádasdy-féle összeesküvés véres elnyomása után 
császári abszolutizmus volt Magyarországon és a 
királyi hatalmat a Szelepcsényi Ferenc esztergomi 
érsek elnöklése alatt álló helyhatóság gyakorolta,,, 
a magyar katholikus papság eljöttnek látta az időf, 
hogy a protestantizmus összes szervezeteitől iríin-

Az evang. német templom elvétele.

den időkre megszabadítsa magát. Kezdeni kellett 
mindjárt az ország akkori fővárosában, Pozsony
ban. Hatalmas és buzgó támasza volt Szelepcsényi- 
nek Kollonich Leopold püspök, akkori kamara
gróf, a ki semmiféle erőszaktól vissza nem riadt 
a rekatholizálás megvalósításában.

Már 1671-ben felszólították a Pozsony városi

tanácsot és közgyűlést, hogy a mennyiben templo- 
maik a királyok tiltó parancsai ellenére épültek 
fel, szolgáltassák be a kamarához a templomok 
kulcsait. A pozsonyi polgárok azonban ezt meg
tagadták. Ekkor egy küldöttséget menesztettek 
Bécsbe, melyet azonban a várbeli őrség Regels-

brunnban . elfogott és a pozsonyi várba akart 
hurcolni. A pozsonyi polgárok azonban Vittnyédy 
János kezdeményezésére a küldöttséget az őrség 
kezéből erőszakkal kiszabadították. A kamaragróf 
és Szelepcsényi helytartó pedig megindította a 
pozsonyi polgárok- ellen egy Nagyszombatban e 
célra kinevezett törvényszék előtt a felségsértési 
pert. A per a pozsonyi polgárok elítélésével vég
ződik és a marasztaló ítélet a nagyszombati fogság
ban sínylődő pozsonyi polgárok előtt szabályszerűen 
kihirdettetett.

Az 1672 június 13. Nagyszombatban kihirde
tett rendkívüli törvényszéki ítélet, mely szerint a 
fogságban levő és szabadlábra engedett evang. 
pozsonyi polgárokat fej-, jószág- és becsületvesztés
sel sújtották, a hatalom birtokosai részéről azon 
esetben lett volna értelemszerű, ha vagy végrehajt
ják a bármi kemény szentenciát, vagy pedig biz
tosra lehetett volna venni, hogy az ítélet puszta 
kimondása is oly rémületet fog kelteni az elítéltek 
között, melynélfogva az életösztöntől vezetve kész
ségesen megadnak minden árt, melyet kegyelem 
fejében a hatalom eléjük ad.

Az ítéletet azonban végrehajtani már csak 
azért sem lett volna tanácsos, mert annyi ember
nek a kivégzése nemcsak Magyarországban szította 
volna az amúgy is nagy elégületlenséget, hanem 
a bécsi udvart a protestáns hatalmakkal szemben 
is a legválságosabb helyzetbe sodorhatta volna.

A Beítaim-féle ház. Az I. pozsonyi licéúm.
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A további csalódás most már az ítélet kihirdeté
sére bekövetkező rémület hatására vonatkozott. Ez 
sem hozta meg a várt gyümölcsöt.

Állítani azt, hogy a nagyszombati fogságban 
sínylődő polgárokra a fej- és vagyonvesztésre szóló 
ítélet hatástalan lett volna, ellenkeznék nem csak 
az események és dolgok természetes rendjével, 
hanem a reánk maradt hiteles adatokkal i s : Tan- 
der György, egyike a legszigorúbb körülmények 

Aközött bebörtönözött pozsonyi polgároknak, az izgal
mak és kiállott szenvedések következtében még a 
fogság tartama alatt megbetegedett és szabadlábra 
helyeztetése után csakmar meghalt, hulláját temetőn 
kívül földelték el. Liebergott János pedig, egyike 
a kevésbbé súlyos körülmények között bebörtön- 
zötteknek igy kiált fel: június 13. olvasták fel 
előttünk az ítéletet, mintha a legmegátalkodottabb 
gonosztevők lettünk volna! A börtönben sínylődök 
nejei és gyermekei is bizonyára véres könyeket 
hullattak szeretteikért és mindent elkövettek kisza
badításukért : maguk az elítéltek azonban, bár meg
lepte őket a kemény ítélet és megdöbbentek az 
első pillanatban, csakhamar azonban erőt merítve 
ártatlanságuk tudatából és a helyzet megfontolt 
mérlegeléséből, bátran, észszerűen utasítottak vissza 
mindent, a mi eddig vallott meggyőződésükkel ellen-., 
kezeit volna. Kegyelmet nem kértek, bűnös voltu
kat elismerő reverzálist nem adtak, otthon maradt 
polgártársaikat a templomok átadására pem buzdí
tották és ők maguk is kereken megtagadták ezt. 
A  .ml pedig' &zelapegényiék számárává fődolog lett 
volna^^^pvapg, templomok és _ iskola’ 'átadását ' 
halálig' eHeneztők. Szelepcsényiék az otthon maradt 
pozsonyi polgárokra' úgy akartak hatni, hogy már 
július 1-én elterjesztették a hírt, melynélfogva az 
ítélet végrehajtatott, az elfogottak kivégeztettek. 
Más alkalommal pedig azon hír terjedt el, hogy 
csak Í3 Auert, a pozsonyi evangélikusok főemberét, 
végezték ki. Voltak azonban olyan hirek is, melyek 
a pozsonyi evang. polgárságot megerősítették azon 
eddig vallott meggyőződésükben, hogy a jámbor 
szivűnek ismert Leopold király sohasem fogja adni 
beleegyezését az evangélikus templomok elvételé
hez és vele született kegyessége nem fogja a 
Nagyszombatban bebörtönözött pozsonyi polgárok 
ártatlan vérének kiontását eltűrni. Az ítélet, a 
fenyegetés ezúttal is Szelepcsényi és Kollonich 
műve, ezek pedig erőszakot nem fognak merni 
alkalmazni azok ellen, a kik most is hirdetik, hogy 
ő felsége parancsára önként, minden legcsekélyebb 
ellenállás nélkül kiszolgáltatják úgy a templomok, 
mint az iskola kulcsait is. Alkalmat ezen a király
nak a pozsonyiak iránti jóindulatát tanúsító híresz
telésre az szolgáltatott, hogy állítólag egy katholikus 
udvari tanácsos ajánlotta volna neki, hogy csak 
egy pozsonyi polgárnak a kivégeztetése is elég 
lesz a királyi tekintély helyreállítása szempontjá
ból, mire azt felelte volna Leopold, hogy neki 
nincsen kedve kezeit vérbe mártani. Bár ily formá
ban a valóságban a király alig nyilatkozott, de 
ennek a híre is elég volt arra, hogy a pozsonyi 
evang. polgárság optimizmusa belőle táplálkozzék 
és reményt merítsen.

Reménységre, bizalomra azonban a válságnak

az evangélikusoknak kedvező módon való meg
oldására ezúttal már semmi ok nem volt.

A helyzet ez volt: Pozsonyban mindenáron 
végét kell vetni a nem katholikus egyházszervez
kedésnek, ezt csak is az evangélikus templomok 
és iskola elvételével, az evang. lelkészek és tanítók 
eltávolításával lehet. A pozsonyiak ehhez önként 
hozzá nem járulnak, tulajdonukhoz, szerzett jogaik
hoz szívósan ragaszkodnak ; de a felség parancsa 
előtt meghajolnak. Ha már most, ezen rendkívül 
finoman kieszelt diplomáciai álláspont feladására 
a pozsonyiakat a rendelkezésre álló békés eszkö
zökkel kényszeríteni nem lehet: akkor a pozso
nyiak az egész vonalon győztek: megmaradnak 
templomaik, egyházvagyonuk és szervezetük, nem 
szólva azon erkölcsi diadalról, mely a jövőben arra 
fogja őket buzdítani, hogy hasonló körülmények 
között tán még nagyobb ellenállást fejtsenek ki.
A császári mindenhatóság nimbusa, a klerikális 
törekvéseknek az utolsó évtizedben elért rendkívüli 
nagy sikerei, Szelepcsényi prímás és Kollonich 
gróf kamaraelnök személyes reputációja oly csorbát 
szenvedtek volna, ha a pozsonyi evang. polgárság 
szívósságával és ügyességével diadalt ül, hogy lélek
tanilag teljesen indokoltnak láthatjuk azon lépést,
.a melyre Kollonich és Szelepcsényi — az udvar 
hozzájárulásával — most elszánták magukat. A 
királynak ezúttal is háttérben kellett maradni, mert 
ezzel a külföld érzékenysége lett volna felébresztve, 
másfelől pedig az alattvalók a király igazságos
ságába vetett hite .rendült .volna meg s bizonyos 
tekintetben' elegfeteWr'SzörgálT volna a gpzsonyiak- - 
nak„ Kolloíiích és Szelepcsényivél szemben; így 
azután nem maradt egyéb hátra, mint megtenni 
az intézkedéseket a templomok és iskola erőszakos 
elfoglalásához, és a. lelkészek eltávolításához.

■ A végrehajtás eszközei: négy század. Nigrelli 
és két század Hermansteiner ezredbeli gyalogos, 
összesen 1200 ember Kollonich rendelkezésére állot
tak. Ne~TéTéjfsrük el, hogy Kollonich Leopold gróf, 
ezidő szerint wienerneustadti püspök és magyar 
kamaraelnök, császári és magyar királyi főfőmél- 
tóságviselő valaha maga is katonatiszt volt, az 
erőszakos eljárástól tehát vissza nem riadt, azon
kívül a pápás renaissance ezen korában szenve
délyévé fokozódik a vágy, egyházát minden ponton 
diadalra segíteni. Végül figyelemre méltó momen
tum, hogy eddigi sikertelen kísérletei elkeseredést 
keltettek benne a már-már diadalmaskodó polgárok 
ellen.

Alkuról tehát szó sem lehetett többé. Július 
első felében egyáltalában semmiféle lépést nem 
tettek illetékes helyről, hogy, mint eddig, a polgár
ságot engedékenységre bírják és a míg a szegény 
polgárok egy királyi leiratot vártak, melyben kegye
lem és királyi jóindulat foglaltatik: Kollonich és 
a császári tisztek, a kamaratisztek és a rendkívüli 
törvényszék tagjai mindent a legapróbb részletekig 
megbeszéltek arra nézve, hogyjúlius J.8-_án miként 
fogják az ultima rátiót, a fegyveres hatalmat, az 
akadékoskodó pozsonyiakkal szemben érvényesíteni.

Mikor július 17-én este Kollonich lakása előtt 
egy szépen festett, a lorettoi Máriát ábrázoló kép 
volt kitéve, előtte pedig üveg alatt gyertya égett,
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a katholikus lakosság egy része már tudta, hogy 
másnapra van tervezve az evangélikus templomok 
elfoglalása és midőn az evangélikusok ilyesmiről 
hallottak, a valót nem sejtve ügyet sem vetettek 
az ilyen beszédre. (Folytatjuk.)

nem a késmárki templomot, hanem a késmárki 
városházát ábrázolja. — Az eperjesi templom pedig 
— mint értesítenek — megvolt már Thököly ifjú 
korában s oda a fejedelem bizonynyal eljárt az 
istentiszteletekre. A hibáért olvasóink szives elné
zését kérjük.

A kassai ág. hitv. ev. I. anyaegyház évkönyve 
az 1906. évre. XXVI. évf. Kassa (KoczányiB.) 1906. 
55. lap. E virágzó ev. egyházközségben, a melynek 
lelkésze Mohr Béla, felügyelője Benczúr Géza s 
iskolai felügyelője Dr. Brósz László, az 1905. évben 
kereszteltetett 27, konfirmáltatott 27 gyermek, esket
tetek 15 pár, ebből csak 2 tiszta, meghalt 25 sze
mély, úrvacsorával élt 469 személy, áttért 3 s kitért 
2 személy, 2 nő áttért a baptista hitre. Az isten- 
tisztelet rendje havonként egy-egy német istentiszte
letet tüntet föl. Egyházi illeték címén 305 egyháztag 
fizetett 3672 koronát. Az 1871. évvel kezdődő arany
könyvben 2 egyháztag 200 koronával szerepel, kik 
ezáltal az egyház örök tagjaivá váltak. A hagyo
mányok és alapítványok főösszege 1876 — 1905-ig 
171,906 kor. 82 fillér. Az évkönyvre adakozott 208 
tag összesen 267 kor. 70 fill., a böjti gyűjtéshez 
hozzájárult 91 tag 156 s a jakabi gyűjtéshez 83 
tag 148 koronát. A rozsnyói árvaháznak az egy
házközség 325 koronát juttatott. Offertóriumból be
folyt 139, perselyből 375 és harangozásból 174 kor. 
A forgalmi 'kimutatás az elmúlt évben 40,648, a 
tőkevagyon .118,729, a költségelőirányzat 11,882, 
az iskolapénztár forgalma 51,416,, tőkevagyona 
162,263. s költségelőirányzata, jtj,STQ^tóonátjün-^ 
tér forr Az* egyhaviev törtéivé ’a- fonfoiá^t egy
házközségi, megyei, kerületi egyetéfnes eséinények- 
ről számol be. Az évkönyv közli továbbá az új 
lelkész tartalmas székfoglalóját, mely Maiak. 3. 1 
v. alapján azt fejtegette, hogy a,lelkész életfeladata 
az,-hogy a).legyen követe az Úrnak és b) pásztora 
a gyülekezetnek. Az egyház buzgó gondnoka Beller 
Károly, az elemi és polgári iskolák igazgatója Augns- 
tinyi Elek. Csiskó János elhúnyt lelkész özvegyének 
az egyházközség évi 800 koronát szavazott meg. 
Ez helyesen van. Hisz Csiskó János volt az egyház- 
község újjáalkotója. A szükséges tudnivalók közük 
az istentiszteletekre, egyházi cselekedetekre s az 
iskolákra vonatkozókat. A kassai ev. egyházközsé
get már Czékus István püspök is mintaegyháznak 
mondotta s fontos kulturális missiót s vallásos er
kölcsi feladatot a jelenben is teljesít. (Sz.)

A Thököly hamvak ügyében br. Fejérváry 
Géza miniszterelnöktől leérkezett rendeletet márc. 
11-én az eperjesi ág. hitv. evang. I. egyház is 
tárgyalta. A tervezett bizottságba az egyházközség 
a maga részéről Draskóczy Lajos lelkészt és 
clr. Flórián Károly jogakadémiai tanárt, az egy
háztanács tagját küldte ki. Eperjes sz. kir. város 
legközelebbi közgyűlésén nevezi meg kiküldöttjét, 
a ki valószínűleg Dóbiás Ede kir. főmérnök, az 
államépítészeti hivatal főnöke, lesz. Késmárk városa 
a bizottságba Burgyán Aladár volt országgyűlési 
képviselőt, a késmárki evang. egyház pedig Dianislca 
Frigyes lelkészt és dr. Oppel Jenő lyceumi tanárt 
küldte ki. Az eperjesi ág. hitv. evang. egyházközség 
közgyűlése elhatározta azt is, hogy br. Prónay 
Dezső egyetemes felügyelőtől elkéri a miniszterelnök

A mocsár.
(Példázat.)

É lt hajdan egy nagy úr. Jószága 
Kiterjedt három-négy határba;
Ha úgy hébe-hóba megnézte,
Bizony az este is künn érte.
Mondom, volt mibe kedve teljék,
Ki s be forrott nála a vendég,
Csodálták, dicsérték mind fennen ;
De egy dolog bántotta szörnyen.
A birtoka kellő közepén —
Nagy mocsár terült el feketén.
Undok békák, kígyók tanyája,
Mérget lehelt gyilkos párája,
Messze kerülte ember, á llat;
De ha koromsötétség támadt,
É jje l a bolygó. lidérctüzek 
Gonosz, csalárd játékot űztek 
S  sok jámbor utast tőrbe csaltak.
„Ez így tovább mégse maradhat!“ 
A nagy úr egy nap így határoz '»
S  tudósokat hívat magához, 
Tanácsukat kikérve szépen. 
És az első szála ekképen : i. .„ 

 „utjain, addTeT~egész jószagoT, ' 
Eredj el és*éld oszd világod/“ 
Megszólal a m ásik: „Kár volna! 
Elég szép s dús a többi róna.
Falaztasd körül a mocsarat, . 
S  szabadítsd meg e gondtól magad 
„Csapoltasd le!’1 — szólt a harmadik —
„S meglásd, hol most a romlás lakik,
Illatos, dús tenyészet virúl 
S  a késő nemzedék ajkirúl 
Magasztalva hangzik nagy neved :
Munkád kettős jutalmát nyered!“

Ha bánt bennünket olykor-olykor,
Hogy embertársunk léha, botor,
Hogy rút tévelygés tartja fogva, —
Ne hagyjuk a faképnél nyomb 
Se ne rekeszszük el magunktól,
Hanem tanulva tudósunktól:
V ilágosítsuk fe l  elm éjét,
IfHJ n y e r i  le lkü n k legszebb bérét,
H a a  tu d a tla n sá g o t ir to d ,
A jó k  seregét s za p o ríto d ,
Szolgálod h a zá d  és is ten ed  
S örökre  á ld o tt lesz a  neved.

A lb er t József.

VEGYES.
Helyreigazítás. Múltkori számunkba a Thököly 

hamvairól szóló cikkbe véletlenül két tévedés csú
szott be. Az egyik — aláírás nélkül közölt — képünk
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FEL H ÍV Á S. B aehát D ániel püspök úrnak az 
„Evangélikus Családi L ap”-bán m egje len t sikerült 
k ép érő l k ü lön  lenyom atot készíttettün k , m elynek  
darabja b érm en tesítve  50 fillérért kapható lapunk  
kiadóhivatalánál és  a T heologusok  O tthonában Po
zsonyban. T isz te le tte l kérjük a le lk ész  urakat, 
sz ívesk ed jen ek  a k ép et h íveik  k özt terjeszten i;  
tíz p éld án yn á l nagyobb ren d elés után 25V0 enged
m én y  jár.

Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14.

munkája után a mindennapi kenyérre, úgy lehe
tőleg pótolja azt egyházunkban az evang. szeretet. 
Hogy ez az általános szegénység mellett is mily 
gazdagon buzog s milyen változatos alakban nyil
vánul, erről szólnak a következő adatok. Folyó évi 
március hó 4-én tartotta a helybeli evang nőegylet 
a Lyceum tanácstermében Handel Vilmosné elnök
lete alatt beszámoló közgyűlését. Az elnök elő
terjesztéséből kiemelem a következőket. A 153 
tagból álló egylet segélyezett s ellátott 37 szegény 
özvegyet, 6 elaggott, keresetképtelen hajadont, 9 
árva leányt, s 10 fiút. Kivételesen gyámolított két 
elszegényedett családot és egy lelki beteg férfiút. 
A konfirmációnál felöltöztetett, részint egy arra 
szóló hagyománya kamataiból 4 jó magaviseletű 
szorgalmas leányt és 10 fiút. Tanpénzt fizetett 
összesen 19 növendékért és ellátta őket a szük
séges tanszerekkel. Az egyik iskolában fizette a 
kézimunka-tanítónőt s a szükségből már évek óta 
fennálló s jobbára önkénytes adományokból fen- 
tartott 3 és 4 tanfolyamú poigári leányiskolát 
segélyezte évi 200 koronával. Két szegény özvegyet 
ellát szállással és tüzelőanyaggal.

Ilyen és ezekhez hasonló segélyezésekre for
dított a lefolyt évben 3048 koronát készpénzben.

A karácsonyfa adományai, melyekben — a 
mint már erről egyszer beszámoltam — 17 fiú, 
18 leány, 31 özvegy s elaggott hajadon s kivéte
lesen 2 férfi részesült, legalább 800 koronára 
értékelhetők.

^.^legt^ajitott^^vagyona .meghaladja ez idő
‘fflterint ^UÖ,uÖa'*söroüát. V' 1“ ••

A krisztusi szeretet az emberi megnyilatkozá
sait áldja az Úr, a ml jóságos Istenünk s Atyánk 
a jövőben is legjobb áldásaival H. V.

Az egyetemes nyugdíjügyi bizottság márc. 
21-én Bpesten tartott ülésében 'a következő ügye
ket intézte el. — 1. Ellátási díjat szavazott meg 
Abaffy Jánosné zsablyai lelkész özvegyének, három 
díjigényes gyermekével, Philadelphy Mórné német
lipcsei, Dianiska Andrásné lőcsei és Pifkó Gusztávné 
sárosplavnicai lelkész özvegyének. 2. Kegydíjat, 
800 K, kapott a 87 éves id. Vargha János volt 
ksinnai lelkész 53 évi működése után. 3- A W eisz- 
kirchenbe katonai vallástanárnak kinevezett dr. 
Tirtsch Gergely kérelme, hogy befizetett dijjai 
visszaadassanak neki, mint alapszabályellenes nem 
volt teljesíthető. 4. Uj állomásokid lettek beje
lentve : a várgedei missió. Az illokinak felvétele 
függőben hagyatott, mert szervezése a kerületnél 
még nincs rendezve. 5- Uj tagokul felvette a bízott 
ság: Barát Károly várgedei missiói, Hrasch Zoltán 
gádorosi, Bújna Iván assakürti, Takács Elek homok- 
bödögei, ifj. Blázy Lajos hosszúréti lelkészt és 
Zongor Béla győri hitoktatót. _____

1905. évi aug. 7-én 3261. sz. a. kelt rendeletének 
a másolatát, a mely rendelettel arról értesítette volt 
br. Prónay Dezsőt, hogy Thököly hamvai a király 
újabb döntése szerint nem Késmárkon, hanem Eper
jesen nyernek elhelyezést. Erről a rendeletről ugyanis 
az eperjesiek hivatalos értesítést máig sem kaptak.

Orgonaliangverseny. A budapesti fasori új 
evang. templom oltárképe s egyéb evang. jótékony
célok javára április hó 6-án d. u. 6 órakor orgona
hangverseny lesz a Deák-téri ág. hitv. evang. tem
plomban. A hangverseny Altdörifer Viktor, Dubez 
Margit, Mordin Mariska, a Lutherania s egyházi 
karok közreműködésével fog megtartatni. Jegyek 
kaphatók: a lelkészi hivatalokban az egyházfiaknái, 
iskolák igazgatóságainál, a Tabitha hölgyeinél, 
Elischer Gyula dr. és Bókay Árpád dr presbyterek- 
nél, a zeneműkereskedésekben és este a pénztárnál. 
Felülfizetéseket köszönettel nyugtatnak.

Nemes adományok. Dégenfeld Lajos gróf v. 
b. t. tanácsos a sziráki elemi iskola IV. tanterme 
fölépítéséhez 1800 korona értékű anyagot ado
mányozott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
köszönetét fejezte ki az adományozónak. Gelléri 
Mór, az országos iparegyesület elnöke, atátrabarlang- 
ligeti ág. hitv. evang. templom részére szép harangot 
adományozott.

Rövid hírek. Levélen (Mosonm.) a lemondott 
Hentsch Árpád gazdasági akad. tanár helyébe 
dr. Steltzer Mátyás magyaróvári ügyvédet válasz
tották fehügyejőyé. Az új felügyelő a  gyülekezetből

Jfe-:?siliÍíaialo§._meebízág _csak a régi
. , W ,

erkölcsí ^ítrötéíeBeí 'fűzte még szorósabbra. Isten* 
áldása legyen munkáján! — Jónké Alajos ferences 
barát Horvátországban áttért az evang. vallásra és 
theologusnak készül.

A rozsnyói árvaház. Az Őrállóban közzé tett 
lelkes felhívás nem hangzott el nyomtalanúl. Meg- 
mozdúltak a könyörületes szivek s abból a kevés
ből, a  mit az Úr juttatott, örömmel áldoztak a nemes 
célra. Adakoztak: Az Őrálló szerkesztősége 5 K, 
Stromp László theol akad. tanár Pozsony 5 K, 
Trsztyénszky Ferenc Pozsony 2 K, Raffay Sándor 
Pozsony 2 K, Perlaky István Pozsony 2 K, P. I-né 
Guta 5 K, Tomka Gusztáv Vaskörtvélyes 5 K 
összesen 26 K. Ez összeget a később beérkező 
adományokkal együtt húsvéti ajándékul küldjük el 
Rozsnyóra.

A budapesti Deák-téri templomban március 
20-án, Kossuth Lajos halála napján nagy ünnepi 
istentisztelet volt, a melyen Kossuth Lajos Tivadar 
is részt vett, Kossuth Ferenc betegsége miatt 
maradt el. Horváth Sándor lelkész szép beszédet 
és imádságot mondott.

Selmecbánya. „Szegények mindenkor vannak 
veletek" Máté 26., 11- Jézusnak e szavai illenek 
különösen a Selmecbányái egyházra. Hol is talál
ható hazánkban több szegény, mint az ércbányá
szok népe körében. Nehéz s veszélyes munkával 
keresi mindennapi kenyerét; de azért nem csügged 
s mindennap új reménynyel s Istenbe vetett biza
lommal indul a munkába. S e bizodalma, reménye 
meg nem szégyenül! Ha már nem telik becsületes


