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az arató kevés. Kérjétek azért az aratók Urát,
hogy küldjön ki munkásokat az ő aratásába.”
Őszi tájon járok elmerengve,
Igen, az aratni való sok. Sokan vannak, a
S gondolok a saját életemre,
kiket e világ, a bűn és halál hatalmából ki kellene
Valami nagy, bíztató varázs van
szabadítani és az Isten országába beterelni, de vajmi
E mosolygó őszi elmúlásban.
kevés az oly munkás, a ki e nagy feladatra alkal
matos volna. Azok, a kik a népet most vezetik
Hajlik a nap csendes alkonyaira,
és irányítják, a farizeusok és írástudók, inkább
Az árnyékot messze nyújtogatja. . .
eltávolítják és elszakítják őket az Istentől, nyakukba
S mintha onnan valamit várnának:
akasztván a törvényt és annak igáját, hogy csak
Kelet felé húzódnak az árnyak.
úgy nyögnek alatta a megfáradt és megterhelt
lelkek.
A sárguló harasztok tövébe:
Igen, az aratni való sok, de kevés a munkás
Sarjadozik egy-egy zöld levélke;
és e bajon nem is segíthet más, csakis maga a
Előlege egy más kikeletnek,
jó Isten, az aratásnak Ura. Kérjétek hát őt imád
Biztatása, csüggedő szivemnek.
ságban: küldjön ki munkásokat az ő aratásába.
S őszi alkony, őszi tájék képe
Majd átértve roppant helyzetét s felelősségét
Elringat egy édes merengésbe...
a nép nyomora enyhítése végett, ő maga is meg
És kibékít a nagy elmúlással:
teszi a legszükségesebb intézkedéseket. Tizenkét
Minden élet folytatódik mással!
tanítványát felruházva a sikeres missio nélkülözhetlen kellékeivel, vagyis adván nekik hatalmat a
Örökre itt semmi el nem múlik,
tisztátalan lelkek felett, hogy azokat kiűzzék és
Az árnyék az éjszakába nyúlik,
gyógyítsanak
minden betegséget és testi erőt
De reggelre gyönyörű sors vár rá :
lenséget,
mint
apostolokat szerte küldi őket, még
Átváltozik hajnali sugárrá.
pedig páronként. Mielőtt azonban útra indulnának,
Én lelkem te, ne félj a haláltól,
ellátja őket a szükséges, az ú. n. apostoli utasí
Új élet lesz minden elmúlásból.
tásokkal is.
Ö rök és jó a mindenek Atyja, .
Mint bölcs vezér, minden előtt megjelöli kül
S a változást keze igazgatja!
detésük és munkájuk körét. Megparancsolja ugyanis
SZABOLCSKA MIHÁLY.
nekik, hogy: „a pogányokhóz vivő útra ne menjenek
és a samáriaiak városába is be ne térjenek; hanem
menjenek inkább az Izráel házának eltévelybdett
juhaihoz.”
A tanítványok kiküldetése.
Az Úr eme parancsát igen sokan félremagyaráz
— Ádventi tanításul. —
zák, a mennyiben abból bizonyos zsidós jellemű
ímé, én kibocsátalak titeket, mint
szűkkeblűséget olvasnak ki. Pedig ennek nyoma
juhokat a farkasok közé; legye
sincs itt. Itt csakis az elsőségről van szó s a
tek azért okosak, mint a kígyók
és szelídek, mint a galambok.
munka természetszerű megkezdéséről. Az üdvigéretet
Máté 10, 16.
első sorban Izrael nyerte s Izraelben és Izrael
Hogy bejárta Jézus tanítványaival mind a vá által a pogány népek. A mint az üdv egye
rosokat és falvakat, tanítván a zsinagógákban és temességének legnagyobb hős apostola, Pál is
hirdetvén az Isten országának evangéliomát és mondja: „Az evangéliom Istennek ereje, minden
gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle hívőnek üdvösségére; először zsidónak, de görög
testi erőtelenséget a nép között, utazásai alatt igen nek is.” (Róm. 1, 16.)
Egészen érthető s a tervszerű hódítás szem
igen szomorú tapasztalatokat szerzett.
Látta, hogy a nép szerte az egész tartományban, pontjából teljesen igazolt eljárás is, ha az Úr
mindenütt a legnagyobb nyomorban él, hogy szét apostolait legelőször Izrael eltévelyedett juhainak
szórva, elhagyatva sínylődik, gyötrődik, akár csak megtérítésére küldi ki. Ezzel nem zárja ki a többi
népeket Isten országából: majd rá kerül a sor
a pásztor nélkül való juhok.
S látta, hogy a népnek ez a nyomorúsága aztán a pogányokra és samáriaiakra is.
S a mint megjelölte az apostolok küldetésének
nemcsak külső, testi nyomorúság, hanem még
sokkalta inkább benső, lelki ínség, tudatlanság és és munkájának körét, nyomban megjelöli ugyan
erkölcsi züllés. Azért igen nagyon megesett rajtuk annak a célját is. E cél röviden az Isten orszá
a szive és elhatározta, hogy a népnek e szánandó gának hirdetése, tanítás és csodatétel.
„Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván:
állapotán segít, hogy testi-lelki baját megorvosolja.
Elhatározta tehát Jézus, hogy minden előtt Elközelitett a mennyeknek országa. Betegeket
pásztorokról gondoskodik, a kik az elgyötört és gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat
szétszórt népet egybegyűjtsék és vezessék, gon támaszszatok fel, ördögöket űzzetek.”
S hozzá teszi, hogy mindezt önzetlenül, minden
dozzák.
Összehívta (hol? sajnos nem tudjuk, de való külön díj avagy jutalom követelése nélkül csele
színű, hogy Kapernaumben a Péter házába) tizenkét kedjék meg, mert — úgy mond — „ingyen vettétek,
tanítványát s első sorban is felhívta figyelmüket a ingyen adjátok”.
Csak egyet enged meg, azt, hogy fáradozásuk
munkamezőre, a hol a legáldottabb hivatás vár
rájuk, mondván: „Az aratni való ugyan sok, de idején eltartásuk terhét azok viseljék, a kik körül
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fáradoznak. „Mert méltó a munkás az ő táplálé
kára!" S ez a szempont okolja meg azon intéz
kedést, a melylyel megtiltja nekik, hogy magukat
különféle úti szerekkel, cikkekkel és szükségletek
kel ellássák.
„Ne szerezzetek — úgymond — aranyat, se
ezüstöt, se pénzt a ti erszénytekbe; se útravaló
táskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát." (Márk
itt némileg eltér: ő a botot szükségesnek tartja. 6,8.)
Ezután kioktatja őket az ő missiójuk mód- .
járói is, vagyis értésükre adja, hogy miként vé
gezzék szent hivatásukat.
„A mely városba pedig vagy faluba bementek,
tudakozzátok meg, ki abban méltó és ott marad
jatok mindaddig, mig onnan kimentek."
Tehát Jézus nem a zsinagógákba, nem is
a köztereken ácsorgó néphez küldi tanítványait,
mert nem akarja, hogy feltűnést, esetleg lázongást
keltsenek megjelenésükkel és fellépésükkel. Nem,
ő egyelőre azt akarja, hogy szép csendben és
szinte észrevétlenül a családi körökben terjeszszék
az Istennek országát. Keressenek ki egy méltó,
azaz olyan házat, a melynek tagjaiban előrelát
hatólag meg lesz a fogékonyság az isteni igék
igazsága iránt s akkor aztán ott telepedjenek le és
ott is maradjanak mindaddig, mig abból a városból
véglegesen el nem távoznak, hogy az a ház meg
erősödjék a velük való állandó érintkezés útján
teljesen a hitben és távozásuk után mintegy a
kialakuló gyülekezeteknek központjává legyen.
Ebből is látható, hogy mily fontos az egyéni
s családi lelkipásztorkodás.
Majd így folytatja utasításait: „Ha pedig a
házba bementek, köszöntsétek azt."
A keleti népeknél, annyival inkább Jézusnál
és tanítványainál az ősrégi köszöntés: „Salom
lakem!“ azaz „Béke veletek!" nem volt pusztán
udvariassági forma, hanem igen komoly és őszinte
.dolog. Azt tartották,, hogy abban a köszöntésben
voltakép minden áldás benne foglaltatik, s hogy
az az isteni áldást és áldott erőket valósággal közli,
hogy azzal mind ama jó, a melynek a belépő ven
dég birtokában van, a véndéglátó háznépre is át
száll.
Ezt tudva értjük meg az Úr folytatólagos sza
vait: „És ha az a ház méltó leszen, a ti békességtek szálljon reá; ha pedig nem lesz méltó, a
ti békességtek térjen vissza rátok."
Sőt még többet is mond: „Ha akad, a ki
titeket be nem fogad, sem pedig beszédeteket meg
nem hallgatja, úgy kimenvén abból a házból vagy
városból,, lábaitoknak porát is verjétek le."
Ez is keleties szólásmód s csakis a keleti
társas életviszonyok ismerete alapján érthető meg
a maga teljes jelentősége szerint.
A keleti népek ugyanis máig híresek vendég
szeretetükről. A keleten utazó — mint a szemtanuk
állítják bármely pillanatban bátran bekopogtathat a
legelőkelőbb arabsnak házába s a legnagyobb szi
ves vendéglátásra talál. „Attól a perctől fogva
— írja többek közt Renan, — a mint valamely
házba beléptünk, sajátunknak tekinthettük azt.
Nincs oly arabs, a ki az idegennel utolsó csepp
vizét, avagy barna kenyerének utolsó darabját meg
ne osztaná." S ez a vendégszeretet, ha nem is oly
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mérvben, megvolt a régi zsidóknál is. Az írás
tudók szerint a szíves vendéglátás jutalma a para
dicsomi boldogság.
Nein ok nélkül mondja tehát Jézus tanítvá
nyainak, a kik nem üres kézzel, hanem a legna
gyobb áldással, Isten igéjével járnak-kelnek házrólházra, hogy az olyan házból, a hol nem látják
őket szívesen, azonnal távozzanak és lábaik porát
is verjék le, mintegy annak jeléül, hogy ama ház
népével semmiféle közösségben nem állanak és
annak bizonyságául, hogy ők megtették kötelessé
güket, hirdették ott is az igét, de nem rajtuk
múlt, hogy annak semmi foganatja sem volt, hogy
azt megvetették.
Ok áldásukat tovább viszik magukban s ma
gukkal, — de a hitetlenek is elveszik Istentől a
maguk jutalmát, illetőleg büntetését.
„Bizony mondom néktek, tűrhetőbb lesz Sodorna
és Glomorra földének dolga az ítélet napján, hogysem azé a városé."
Eddig az apostolok kiküldésére vonatkozó
tudósításban mind a három synoptikus evangélista
egészben egy nyomón haladt, — inneniül azonban
Márk és Lukács elhallgatnak és csak Máté maga
beszél tovább.
Általában megjegyezhetjük, hogy Máténk ott,
a hol a beszédek közléséről van szó, mindég a
legbővebbb tudósítást közli, mert ő — miként ezt
a hegyi beszédnél is láttuk — igen szereti a gyűj
teményes beszédcsoportositást, ő a történeti egy
másutánnal és az alkalmak különféleségével nem
igen törődik. Innét, hogy igen sok beszédet, a
ínelyek a legkülönbözőbb alkalmakkor hangzottak
el, — ő egybeszerkeszt, a miért csak hálások
lehetünk iránta, mert különben azok közül nem
egy örökre veszendőbe ment volna.
így jár el itt is. Azért mint majd látni fogjuk
— a folytatólag közlött beszédek közt olyanokat
is találunk, a melyek nyilvánvalólag későbbi időből
származnak.
Szerinte ugyanis Jézus már itt a kiküldetés
kor jellemzi egyszersmind azon ellenséges eleme
ket is, a kik közé tanítványai kerülnek s elmondja,
miféle veszedelmeknek lesznek kitéve, s hogy ama
veszedelmek között mihez tartsák magukat s kibe
vessék minden reményüket.
„íme én kibocsátlak — úgymond — titeket,
mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért oko
sak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok."
Eddig a jó pásztor őrizete alatt s békesség
ben voltak. Most kimennek az ellenséges világba,
a hol napról-napra a legkegyetlenebb támadások
nak lesznek kitéve. Vigyázzanak azért. Legyenek
óvatosak. Ne rohanjanak vakon az ellenség tőrébe.
Legyenek olyan okosak, mint a kígyók. És még
sem egészen olyanok. A kígyó — különösen az az
ősi kígyó ott a paradicsomkertben — nemcsak
okos és számitó, körültekintő volt, hanem gonosz
és ravasz is.
Hát az eszközök megválasztásánál, a körül
mények és viszonyok, az emberek gyarlósága s
gyengeségei számbavételénél legyenek ők is oko
sak, számítók és körültekintők, de tudva, hogy az
az ügy, a melyet szolgálnak, a legszentebb s az a
cél. a melyre törekesznek, a legjobb, a szent és
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Igen, — mindaz, a mi iránt most tudatlanság
jó ügyet csak szent és jó eszközökkel mozdítsák
elő, mert a szent eszmét a szentségtelen eszköz ban vagytok, az egykor világos lészen előttetek.
Világos az is, hogy mi végre kell nekem s nektek
magában is megszentségteleníti.
Igen, — legyenek okosak, de okosságuk mel szenvednetek.
Azért csak előre bátran. Ne féljetek semmi
lett is maradjanak mindég szelidek, illetőleg hamis
ság nélkül való, tiszta, Isten országa eszméjéhez ellenségtől! Csak előre: „ A mit néktek sötétben
mondok, a világosságon mondjátok; és a mit
és céljaihoz mindenha hűséges jellemek.
S benső erkölcsi kellékekkel, bírva, különösen fülbe zúgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek".
óvakodjanak az ellenséges érzületű gonosz embe Mert az én beszédeimnek, — az isteni igének és
rektől, a ragadozó farkasoktól, m ert: „ az embe igazságnak az a rendeltetése, hogy a sötétségből
rek törvényszékeknek adnak át titeket és az ő gyü világosságra kerüljön."
„Ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg,
lekezeteikben magostoroznak titeket. Sőt helytartók •
és királyok elé visznek titeket én érettem, bizony a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem inkább
féljetek attól, a ki mind a lelket, mind a testet
ságul nekik és a pogányoknak.“
„Mikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok, elvesztheti a gyehenában".
Igen, — ne az emberektől, hanem egyesmi módon és mit szóljatok; mert azon órában ada
tik néktek, mit kell mondanotok. Mert nem ti lész- egyedül az Istentől féljetek! Attól az Istentől, a
tek, a kik szóltok, hanem a ti mennyei Atyátok kinek hatalma alá vagyon vetve minden s a kinek
gondviselése mindenre kiterjed.
nak Lelke az, a ki szólni fog általatok/
„Nemde vehetni két verebecskét egy filléren ?
„Adja pedig a testvér az ő testvérét halálra
és az atya az ő fiát; és támadnak a magzatok az de mégis csak egy sem esik azok közül a földre
a ti Atyátok nélkül. Nektek pedig fejetek hajaszála
ő szülőikre és megöletik azokat/
És lésztek ti is gyűlöletesek mindenek előtt, is mind meg van számlálva. Ne féljetek azért, ti
az én nevemért; de a ki végiglen megáll, az üd sok verebecskénél drágábbak vagytok."
Végül, hogy a szent hivatásukra való készség
vözöl/
Látni való, hogy e kijelentések már a későbbi ben és hűségben teljesen megörökítse őket, lelki
idők, a bekövetkezett és még bekövetkezendő ül szemeiket a végkifejlésre, az utolsó nagy jutalomra
dözések képének hatása alatt születtek, közelebb, és büntetésre irányítja. Válaszúton állnak, tehát
hogy voltakép Jézus u. n. eschatologiai beszédei válasszanak — s eldöntve sorsuk.
„A ki azért vallást teszen én rólam az embe
ből valók. E mellett bizonyít, hogy ezeket Márk
és Lukács jóval később s mindenesetre megfele rek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei
lőbb vagyis az alkalmi helyen közük. (v. ö. Márk Atyám előtt A ki pedig megtagad az efnberek
előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám
13, 9. 11. 13 és Luk. 21, 12—17).
De Máté még tovább is folytatja. Szerinte előtt".
A választás nem könnyű, mert a vallástétel
ugyanis Jézus már itt nemcsak azt jövendöü meg,
hogy mit és mennyit szenvednek majd üldözőiktől sem lesz könnyű. Ellenkezőleg igen nehéz lesz az —
tanítványai, hanem, hogy el ne csüggedjenek, arra élethalál harc közepén kell azt ő nekik letenni!
Békesség, a világ békessége ugyanis a végcél,
nézve is utasítást ad nekik, hogy az üldözések
alatt mit cselekedjenek és — míg egyfelől közeü de a mig ez a békesség beáll, addig sok harc foly
visszajőve télé vei vigasztalja őket, egyszersmind a le ezen a világon. Az isteni ige igazsága borzasztó
saját sorsára való utalással szenvedésük szükség- viharokat támaszt, mig megtöri ezt a világot. Azért
értsék meg jól mi az, a miről most szó v an ! Értsék
szerűségének tudatát is megerősíti lelkűkben.
„Mikor pedig — úgymond — üldöznek tite meg, hogy mely nagy feladat vár ráju k !
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy
ket emebben a városban, szaladjatok a másikba.
Bizony mondom néktek, hogy nem járjátok be békességet bocsássák a földre, nem azért jöttem,
Izraelnek városait, miglen az embernek fia elközelit". hogy békességet bocsássák, hanem fegyvert. Mert
Erőszakra, ellenállásra ne is gondoljatok, — jöttem, hogy meghasonlásba hozzam az embert az
ő atyjával, a leányzót az ő anyjával, és a menyet
hisz az én tanítványaim vagytok!
Már pedig: „Nem feljebbvaló a tanítvány a az ő napával; és hogy az embernek ellensége legyen
/
mesternél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanít az ő háza népe".
Igen, — a Krisztus és az ő igéje igazsága
ványnak, ha olyan lészen, mint az ő mestere és a
miatt nagy válság áll be a földön, annak minden
szolgának, ha olyan lészen, mint az ő ura".
Igen, — a ház népe nem kívánhat és köve viszonyai között még a legbensőbb életközösség, a
telhet magának semmi tekintetben jobb sorsot, család körében is. De az az egy bizonyos, hogy:
„A ki szereti atyját vagy anyját inkább, hogymint a ház ura. S e részben azután mindegy, ha
sem engemet, nem méltó én hozzám : és a ki szereti
az a háziúr a Messiás avagy Belzebub is.
„Ha a házigazdát Belzebubnak hívják, mennyi fiát vagy leányát inkább, hogysem engemet. nem
méltó hozzám; és a ki fel nem veszi az ő kereszt
vel inkább az ő háza népét!"
Azért ne féljenek ellenségeiktől. Ti az én jét és úgy nem követ engemet, nem méltó én
tanítványaim vagytok, a ti uratok én, a Messiás hozzám". Es bizonyos az is, hogy:
„A ki megtartja az ő életét, elveszti azt; és
vagyok s a mint rajtam, úgy rajtatok sem diadalmaskodhatik senki ezen a világon. Csak várjatok a ki elveszti életét én érettem, megtalálja azt".
Bizonyos, hogy a rövid földi élet árán az örök
türelemmel.
„Nincs semmi úgy elrejtve, hogy fel ne fedez élet birtokába jutunk, ha a Krisztusért áldozzuk
tessék; sem úgy eltitkolva, hogy ki ne tudódjék". fe l; viszont, ha a rövid földi élethez ragaszkodva,
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a Krisztust megtagadjuk, úgy az igazi, az örök nekik: „ha Isten velünk, kicsoda ellenünk'?* —
kirántotta kardját, sarkantyúba kapta paripáját és
életet elveszítjük.
Ne féljenek tehát, de sőt ha kell, szálljanak elvágtatott abba az irányba, merre az ellenség dúlt és
szembe a legnagyobb ellenséggel, még a halállal fosztogatott. Katonái utána, ajkukon csatakiáltás és
is és tudják meg, hogy rajtuk még az sem dia templomi zsolozsma: „Erős várunk nékiink az Isten...*
Bocskay bizakodása nem volt hiába, remény
dalmaskodik.
„Ne féljenek, hanem induljanak bátran és sége nem veszett kárba és hite megtartotta. A
elszántan a legfenségesebb élet, az Isten országáért Sólyomkőből elindult csapat, a mely akkora volt
való önfeláldozás útjára s legyenek meggyőződve csak, hogy jóformán előcsatározásra sem lett volna
arról, hogy nem maguk mennek, velük megy az elegendő, útközben mindinkább növekedett. Jó
Isten áldása és békessége, velők megy ő maga is módú, lelkes nemes urak csatlakoztak a táborhoz
s hogy a mi velük, az voltakép ő vele történik, húsz-harminc fegyveres cseléddel, némelyik még
mert a mint az Atya és' ő egyek, ugyanúgy egy száz főből álló harcossal is. A föld népe, melyet a
szanaszét bitangoló zsoldosok hajlékaikból kiüldöz
ő is a szentlélek által velük.
Legyen tehát nehéz, küzdelmes hivatásuk alatt, tek, templomaik közeléből elkergettek — a mint
legyen vigasztalásuk, hogy: „A ki titeket befogad, hírét hallotta a szabadító jövetelének, tömegesen
engemet fogad b e ; és a ki engemet befogad, azt állottak melléje, egy-egy eldugott puskával, rozs
dás fringiával, a kinek ilyen fegyvere sem volt,
fogadja be, a ki engemet elküldött*.
De a mint hozzájuk, — van egy szava azok kaszával, vagy baltával. Mintegy kétezerre rúgott
a számuk, mire Szalárdig értek.
hoz is, a kikhez őket elbocsátja.
Nem nagy hadsereg, de vitéz és elszánt vala
„A ki befogad prófétát próféta nevében (azaz
elismeri a prófétát annak a mi, t. i. Isten küldöt mennyi és lelkesedésében, meg a bosszútól tüzelve,
tének), a próféta jutalmát veszi (vagyis ép oly mindenre kész.
Az ellenséges had Diószeg és Nagyiéta között
jutalomban részesül, akárha maga a próféta), és
a ki igazat befogad, igaznak jutalmát veszi (vagyis táborozott. A felfuvalkodott Belgijoso Diószegen
megnyeri az örök üdvösséget). És a ki innia ád tartott szállást, fényes berendezésű, kényelmes kas
egynek e kicsinyek (vagyis e világtól semmibe télyban, melynek törvényes gazdáját csak azért
vett és lenézett tanítványok) közül, csak egy pohár vettette börtönre, hogy lakását ő foglalhassa el. A
hideg vizet, tanítvány nevében (vagyis mint elis főcsapat, Belgijoso derékhada, az idegen zsoldos
mert tanítványomnak), nem veszti el az ő jutalmát.* katonaság, a várostól alig félórányira tanyá
. Ezzel bevégezvén a tizenkét tanítványhoz inté zott, hosszú sátrakat verve a széles mezőn, eső
zett..utasításait, azok a mint rendelte volt, kettőn- és vihar ellen. Az északi szárnyat a hajdúk
kint útnak indultak, hogy hirdessék szerte az képezték, a kik szintén a császár szolgálatában
egész országban az evangéliomot és gyógyítsák a állottak, a generális parancsnoksága alá rendelve.
betegeket! ő pedig tovább|ment onnét a maga Két Balázs volt a vezérük: Lippay Balázs, meg
útjára, hogy szintén tovább tanítson és prédikáljon Németh Balázs. Azonban legnagyobb tekintélye,
kire a hajdúk leginkább hallgattak, a messze föl
más városokban is.
dön híres bajvívó, Szilassy János volt. Csak vice
kapitány még, de azért az történt a seregben, a
Hitért, hazáért.
mit ő akart. Nem erőszakkal dolgozott a katonák
Irta: G agyhy D énes.
kal szemben, de szeretettel. Fiatal volt és szere
(Folytatás.)
tetreméltó, nem lehetett rá senkinek megharagud
nia. Boros kupák mellett dalos és vig cimbora, a
IX.
búbánatban, veszedelemben önfeláldozó osztályos
Van bíró a felhőkben.
társ, a csatában vakmerő és félelmet nem ismerő.
Ötszáz vitéz tanyázott Sólyomkő várában és
Október 12-én este a hajdúvezérek, Lippay,
környékén, nem több ennél, sem kevesebb. Elszánt, Németh, Szilassy, Nagy András és Márk Tamás
halálrakész harcosok valamennyien, a kik nemcsak uraimék együtt borozgattak egy nagylétaj csárdá
a gyilkos mozsaraknak indúlnak ellene akármelyik ban, ott a város végén, a Diószeg felé vezető út
percben, ha uruk parancsolja, de lándzsát törné mentén. Nem volt valami fényes kedvük, a bor
nek az ördögök táborával is hazájuk megmentéséért. sem ízlett fölöttébb, szóbeszéd is csak néha hal
Ötszáz ember, bárminő bátorszivüek és erős- latszott, az is vontatottan, unottan, mintha sajnálná
karúak, mégis csak ötszáz. Meg ha kettőnek szá a gazdája a rá vesztegetett időt. Néha meg-megmítanak egyet, akkor sem rúg többre ezernél. Az cserdült valamelyiknek a kardja, vagy megpendült
ellenségnek pedig tízszer ennyi a fegyveres népe. a sarkantyúja, ez okozott egy kis zajt. Mikor ittak,
Ha csupán egy lövést tesz is valamennyi és csak koccintottak, de szó nélkül, kelletlenül és mogor
minden századik talál belőle, akkor sem maradna ván. Mintha nem tetszenék semmi nekik, még tán
hírmondó a hős csapatból, melyik fel merte venni az életük sem. Az öregebbek morgottak, a tiatalabbak
sóhajtoztak, az istentelenebb elkáromkodta magát.
az elébe dobott keztyűt és viadalra szállott véle!
Bocskay István ezt jól tudta, mégis hadako
— Nem jó ez így, — dörmögte Lippay uram.
zásra indúlt. Oly erős volt a hite, hogy ők meg
— Bizony, nem, kutyának való élet, nem
nem semmisülhetnek, mikor az igaz Isten vallásáért embernek, — tóditotta Márk Tamás.
szállanak' síkra, hogy kűzködés és aggodalom nél
— Ne békételenkedjetek — intette Nagy
kül állott csapata élére s lelkes hangon azt kiáltva András —- hiszen annyi a zsákmány, arany, ezüst,

•214

EVANGÉLIKUS

marha, drága kincs, étel-ital, szép menyecske, jói
bor, a mennyi épen tetszik. Mi kell hát még?
— Épen ez, — ellenkezett Lippay. — Ha
nem volna, jobban szeretném. Akkor legalább tud
nám, nyugodt volna lelkem ismérete, hogy nem
saját honfitársaim sírnak utána és átkoznak érette,
kiktől elraboltam. Mert úgy vettünk el mindent,
erőszakkal, mint a rablók! Vagy tán szép szerével,
kínálva adták valahol?
Mindnyájan lecsüggesztették fejüket és senki
sem válaszolt a kérdésre. Egy kis idő múlva Nagy
András mégis megpróbálta másképen hangolni a,
társakat.
— Ej, a háború ilyen, — folytatta. — A ki
katona, ném nézheti, hogy ki áll szemben vele: a
testvére-e, vagy halálos ellensége. Üt, vág, lő,
gyilkol, a míg győz, vagy őt győzik le. Épen úgy
meghalhatunk mi is a harcmezőn, mint az ellensé
günk, a golyó és szablya ránk találhat akármelyi
künkre. Ha diadal után kifosztják a lázadókat —
ugyan ki róhatna meg bennünket ezért? A küz
delemnek, a halálra szánásnak csak kell, hogy
valami bére legyen ! Ingyen a Krisztus koporsóját
sem őrizték . . . Mit háborogtok hát ilyen ok nél
kül? Majd lesz jobban is, ne búsuljatok. A vezér
hites írást adott róla, hogy a háború végével,
olyan donációk kap mindenikünk, hogy úrul élhet
belőle még a maradéka is száz esztendőkig.
— Annak a taliánba oltott németnek a kezé
ből még a mennybéli üdvösségem sem kell! —
tiltakozott Németh Balázs.
— Debizony, nekünk sem! — ismételték a
többiek.
A szóváltást hangos zsivaj zavarta meg, a
mely kívül keletkezett az utcán. Emberi beszéd és
léptek zaja hangzott, aztán benyílt az ajtó, melyen
fegyveres hajdúk tuszkoltak előre egy rongyos
ruhájú, vándorforma embert.
— Nemzetes kapitány uram — jelentette Lippaynak egyik katona — ez az idegen ispion bizo
nyosan ott bujkált a tábor szélen s mivelhogy
jóban nem sántikálhatott, tán romlást is akart ránk
hozni, elfogtuk és idevezettük kegyelmed elé. Kér
deztük, hogy kicsoda, tudja-e a lózungot; de nem
tudta, egyre azt hajtotta, hogy ő nem rossz ember,
nem akar minekünk ártalmunkra lenni.
'— Helyesen cselekedtél, Kustár Bálint. Köte
lességedet tetted. Te maradj itt, ti, többiek el
mehettek.
Három marcona hajdú Mfordúlt, Kustár Bálint
felhúzta a ravaszt és mögéje állott a fogolynak.
Lippay uram pedig a jövevényhez intézte a szót:
— Ki vagy, ember és mit kerestél? Őszintén
felelj, mert a fejeddel játszol.
— Vitézlő kapitány uram, Czoboly Menyhért
a nevem és kegyelmedhez vagyok küldve.
— Hozzám? — csodálkozott Lippay.
— Kegyelmedhez.
— Ki küldött ?
— Bocskay István uram őnagysága, Erdély
fejedelme.
A hihetetlen válaszra hirtelen köréje sereglet
tek a vezérek mind. Lippay uram szóhoz sem tudott
jutni egy ideig a nagy álmélkodástól, csak nézte
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azt a toprongyos idegent és várta, hogy folytassa
beszédét. Azonban Nagy András közbelépett és
megakasztotta Czoboly Menyhértet.
— Áruló bitang! — kiáltott rá torkaszakadtából. — Nem is szabad meghallgatni, fel kell akasz
tani az első fára, mert hűtlenségre, konspirációra
akar rábírni bennünket császár őfelsége iránt.
Kirántotta kardját és hadonászni kezdett vele,
mintha le akarná vágni a szerencsétlen jöttmentet.
De abban a pillanatban, a mint feléje sújtott, egy
másik acél is megvillant a hala vány gyertyafényben
s félreütötte a lecsapni indult szablyát. Szilassy
János volt.
— Nem úgy, Nagy András uram, — torkolta
le — nem ölünk mindjárt embert,, nem vagyunk
mi banditák, a miért zsoldért szolgálunk másnak!
Magyart meg épen nem gyilkolunk, úgy is kevesen
vagyunk eléggé. Hadd halljuk, mit hozott, aztán
beszélhetünk majd arról is, mit teszünk vele. Szólj,
követ, mi hírt hoztál!
— Egy levelet hoztam Lippay Balázs uram
őkegyeimének, — mondá és viseltes báránybőr
sapkáját kifordítván, annak béléséből előkeresett
egy összehajtott papirost és átnyújtotta Lippaynak.
A hajduvezér forgatta az írást, nézte errőltúl, fel is törte a pecsétet, aztán odaadta Szilassy
Jánosnak.
— Olvasd el, János öcsém, mert biz én, mi
tagadás, nem ismerem már az öreg betűket sem.
Olvasd, hadd tudjuk meg, mit tartalmaz. Jót-e,
avagy rosszat?
- — Protestálok az ellen, — dördült közbeoNagy
András — hogy mi, őfelsége hívséges eipberei,
tárgyalást kezdjünk a lázadókkal!
— Kegyelmednek, ha nem tetszik, ne hall
gassa. Kustár Bálint, — rendelkezett Szilassy —
kisérje be kend Nagy András uramat ide, a kam
rába, álljon elébe és ha moccanni mer, lője agyon,
mint a kutyát!
— Parancsolatjára, vitézlő vicékapitány uram.
Az ákációs hajdúfőnököt belökték a szomszé
dos kamarába és a fegyveres katona őrizetére bíz
ták. Amaz káromkodott irgalmatlanul és fenyegető
zött, hogy ilyen, meg olyan csúfja legyen a világ
nak. ha ezért a gyalázatért véres boszut nem áll.
Hiába volt minden lárma, mert társai rá sem hall
gattak s a mint bezárult mögötte az ajtó, mindjárt
tanácskozni kezdettek. Szilassy János a levél olva
sásához fogott, melyet a többiek áhítattal, illetődötten hallgattak.
„Adassék levelem — így szólt az írás —
nemzetes és vitézlő Lippay Balázs uram őkegyei
mének, a nemes hajdúság híres vezérének tulajdon
kezébe.
Nemzetes és vitézlő kapitány uram, szólok én,
Bocskay István, kegyelmedhez, mint igaz és hű
magyar hazafihoz, az árva és elhagyatott, szomorú
végre jutott magyar nemzet nevében, immáron mint
Erdély országának fejedelme.
Tudva vagyon kegyelmed által is, kétségen
kívül, hogy mi szerelmetes nemzetünk és őseinknek
sok vére hullásán szerzett, drága hazánk, milyen
veszedelmes állapotok közé került. Egyik felől a
török martalócok, másik felől a német generálisok
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hogyan pusztítják javainkat és irtják a fajunkbélit,
a hol útjukba esik, hogy hírmondó se maradjon
közülünk, magja is megszakadjon a magyarnak.
Elözönlötték a szép alföldi rónát, a Duna vidékét,
a hol aranykalászt terem az anyaföld, a Tisza táját,
a hol a mi bölcsőnk ringott, apáink, anyáink éltek
és szent hamvaik ott porladoznak most is. Ezt a
földet támadták meg és ezt akarják elvenni tőlünk,
hogy még a sirban se lehessen csendes a nyugo
dalma azoknak, a kik megszerezték és fenntartot
ták számunkra mindez ideig. Templomainkat, a hol
a kegyelmed _édes szülői is esküvést tőnek egy
másnak az Úr felkent szolgája előtt holtig tartó
hitvesi hűségről és szeretetről, a hol kegyelmedre
is ráöntötték a keresztelő vizet, mint csecsemőre, a
hol vallást tett hitéről és először járult az Úrnak
szent asztalához, hogy az ő végvacsorájában része
sedjék — erőhatalommal, a törvény és igazság
ellenére, elfoglalták, a mieinket kiűzték belőlük s
most pilises barátok és jézsovita páterek éneklik
benne a litániát.
Nincs hely, a hová fejünket lehajthatnék pihe
nésre, mert mindenütt megzavar az ellen kegyetlen
támadása és ostroma; nincs hajlék, melyben meg
húzhatnék magunkat, elhelyezhetnek asszonyainkat,
gyermekeinket, hová az országháboritók keze el
ne érne, békénket és családi boldogságunkat fel
ne dúlná; törvény sincsen már, a mi védelmezne
vélük szemben, mert a római császár az országgyűlés határozatait, a magyarok régi alkotmányát,
szabadságbéli ősi jussait semmibe sem Veszi, kény
úri módon-parancsol nekünk s fegyverrel kényszerít,
hogy minden ő rendeletének engedelmeskedjünk.
Elveszett a szabadságunk, nincsen többé alkot
mánya a magyarnak!
Ezt azonban nem tűrhetjük szótlanul, nem
engedhetjük, hogy kardcsapás nélkül vegyék el
tőlünk -legszentebb örökségünket, — csak gyáva
nép tehet ilyent, a magyar pedig sohasem volt
gyáva.
Ennek okáért az erdélyi és magyarországi
nemesi rendek azon része, a mely hazájához mindvégiglen hűséggel akar maradni s inkább kész
meghalni, minthogy idegen hódító jármában nyög
jön : elhatározta és esküvéssel is megfogadta, hogy
fegyvert ragad s fegyverrel ver ki mindent a hazá
ból, ha -alkotmányára és szabadságára tör. Össze
gyülekeztünk nehány százan, de még mindig keve
sen ahhoz, hogy diadalmat ülhessünk elleneink
felett — táborunkba és segedelmünkre szólítunk
tehát mindenkit, a ki magát magyarnak vallja és
azt akarja, hogy ne rabszolga, de szabad nemzet
legyen a magyar.
Kegyelmedhez is, nemzetes és vitézlő kapitányuram, teljes bizalommal fordulok, bizton remélvén,
hogy támogatásunkra sietend egész vitéz hadi
népével, a mint értesülend arról, hogy a magyar
szabadságharc bajnokai kitűzték a harci zászlót.
Táborunk ez idő szerint a szalárdi mezőn vert sá
tort, de mihelyest kegyelmedtől biztató választ
nyerendünk, nem késünk egész erőnkkel Diószeg
felé nyomulni, megtámadandó a császár zsoldos
banditáit, a kik ama gonosz emlékezetű Barbianus
vezérlete alatt, a diószegi határt szállották meg.
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Hitemmel hiszem, hogy’’ győzelem lesz a bére
harcunknak, hitemmel hiszem, hogy üdvösséges
vállalkozásunkban megsegitend az árváknak és el
hagyatottaknak Istene. Mert ha ő velünk — kicsoda
ellenünk!“
Szilassy János megállt a beszédben. Pár pilla
natig kutatóan figyelte bajtársai arcát, mintha onnan
akarta volna leolvasni gondolataikat. Aztán meg
szólalt :
— Ennyi volt, nincs több egy betű sem. De
elég ennyi is! Mit mondanak hozzá kegyelmetek?
Én már tudom, hogy mit tennék, de még hallga
tok, mert fiatal vagyok és az öregebbektől várok szót.
Lippay uram megsodorta a bajuszát és köszö
rült egyet a hangján.
— Már én, — kezdé — ha százszor besze
gődtem is Barbianushoz, ha nekem adják az eget
csillagostól és a világot minden gazdaságával —
akkor is csak magyar vagyok. Annak születtem s
úgy akarok meghalni! A míg a pogánnyal kellett
viaskodni, addig harcoltam, a sarcon is megosztoz
tam a némettel, pengő pénzt is elfogadtam tőle,
sőt más ajándékot sem vetettem meg, ha kedves
kedni akart vele — de hogy én a fajom, szép
magyarnemzetem és reformált vallásom ellen emeljem
karomat, inkább levágom tőből mind a kettőt.
Hogy kegyelmetek miként gondolkoznak, nem tudom,
de ha már a meggyőződésük, én a magam csapatával
kiválók a seregből (mert jótállók, hogy velem jön
valahány) és még az éjszaka Bocskay uram őnagyságához megyek.
— Én is. én is ! Együtt megyünk ! — zúgtak
közbe a többiek.
Lippay. helyeslőleg bólintott s csak ennyit
dünnyögött:
— Akkor nincsen baj. Menjünk! — kiáltott
és indulni akart, de Szilassy János elébe állott és
feltartóztatta.
— Várjon még kegyelmed egy kis ideig. Nem
szabad elhamarkodni a dolgot, hányjuk-vessük meg
minden oldaláról, nehogy kudarcot valljunk.
Lippay engedelmeskedett és visszaült a székre.
— Mindenek előtt azt akarom hallani, —
folytatta — vájjon mindnyájan jó szívvel és lelkes
odaadással egyeznek e bele, hogy a császár hivségétől eltérünk és magyar hazánk védelméért
űzzük tovább a hadakozást ?
Egyenként, hangos felszóval bizonyították, hogy
lelkiismeretük és szivüknek érzelme azt parancsolja:
egy napig se maradjanak tovább a németek zsoldjában, hanem Bocskay seregébe álljanak, vele
küzdjenek a nemzeti és vallási függetlenségért,
érette el is véreznek. ha a végezet titkos könyvében
így van megírva.
— Ennyi elég — vitte tovább a szót Szilassy. —
Most arról tanácskozzunk: mi tévők legyünk. Azt,
hogy szökve átmenjünk Bocskay uram táborába,
nem tartom helyén valónak. Sokkal okosabb lenne,
ha cselfogással élnénk s a két magyar sereg
maga közé szorítaná a németet — így aztán elbán
nánk vele úgy, hogy azt sem tudná, merre szaladjon.
Máskülönben mi húzhatnék a rövidebbet, mert
Barbianus generálisnak sok a németje. Sok lúd
disznót győz.
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A vezérek helyeselték Szilassy szavait s meg
is állapították mindjárt a csatatervet. A mint készen
voltak vele, előszólították a sarokban álldogáló
Csoboly Menyhértet s a fiatal vicekapitány előadta
neki a levélre küldendő üzenetet:
— Vigye meg kend őnagyságának, hogy a
magyar hajdúk szivvel-lélekkel csatlakoznak a nem
zeti harcosokhoz s hazájukért, ha kell, bármelyik
pillanatban meg is tudnak halni. Vigye meg kend
a hajdúvezérek azon üzenetét, hogy két nap múlva,
úgy mint október hónap 14-ik napján szürkületkor
támadja meg ő nagysága Barbianus hadát Diószeg
felől s mi, azon minutában, a mint az első pattantyú
durranását meghalljuk, hátulról vágunk a németek
közé. A többi aztán Isten dolga. Megértette kend?
— Megértettem.
— El is tudja majd mondani kend ?
— El.
— Akkor elmehet. Isten viselje gondját és
szerencse kisérje útjában.
A staféta illedelmesen köszönt az uraknak és
az ajtó felé indult. E pillanatban lövés dördült el
a kamarában. Berohantak mindnyájan, hogy mi
történt. Nagy András az ablak keresztfájára dőlve
vonaglott, átlőtt melléből piros sugárban patakzott
a vér. Még lélekzett, de két-három perc múlva
elszállt belőle minden élet és meredten, tompa
zuhanással esett a padlóra.
— Az ablakon át meg akart szökni, ezért
lőttem le, a mint nemzetes vicekapitány uram
parancsolta — igazolta magár az őr.
— Kend csak kötelességét teljesítette— nyug
tatta meg Lippai. Vezesse ezt az idegent keresztül
a táboron, vigyázzon, hogy bántódása. ne történjék.
Aztán harmadmagával térjen ide vissza és Nagy
András kapitányt temessék el.
Az őr és Czoboly Menyhért eltávozott, de a
vezérek még visszamaradtak s megvárták, a míg
Kustár Bálint megérkezik társaival. Fél óra sem
telt bele, már jöttek. Három szál deszkából koporsót
róttak össze sabba belefektették a halottat. Négyen
a vállukra vették s a csapszéktől mintegy három
száz lépésre csekély gödröt ástak és abban elhelyezve,
elföldelték. Nem volt a temetésen sem pap, sem
kántor, kísérői is csak hajdani vezértársai. Nem
sajnálta, nem siratta senki, szinte megkönnyebbültek,
hogy kimúlt közülök.
Nem volt több áruló az egész hajdúseregben.
(Folytatjuk.)

C sink János.
Í823— 1905.

Magyar evangélikus Néptanító! . . . Fedetlen
fővel állj meg egy-két pillanatra küzdelmes élted
rögös útfelén és áhítattal gondolj az eperjesi temető
kegyelettel őrzött sirhalmára, melyet szelíd könyhullatással csak nem régen hántoltunk, mely alatt
a nagy világon oly sokat zaklatott szív pihen
immár békén, csöndesen . . .
Magyar evangélikus Sionunk vigyázó Ő re:
parochiád kisded világában büszkeséggel tudd meg,
hogy Ő, a nagy Tanítómester, valóságos Kartársad
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volt neked, a ki a hatvanas évek elején a kassai
és eperjesi hitvalló egyházak szószékein hirdette
az Igét, a gyülekezet lelkét lebilincselő hiterővel
és ékesszólással oly nagy buzgalommal, hogy két
kötetre terjedő, 58 beszédet magában foglaló gyűj
teményt hagyott, szépen, sajtó alá rendezve, becses
emlékül . . . Karácsonyi, vízkereszti, nagypénteki,
húsvéti, pünkösdi ünnepi beszédei magokkal ragad
ják az olvasót s teljes mértékben igazolják a hívek
sajnálatát, mikor a kiváló képzettségű embert a
kassai gyülekezet számára megnyerni nem tudták,
mert a lánglelkű pap a kicsinyek tanításában kereste
mindvégig élete főcélját!
Magyar evangélikus Hittestvér! . . . Leborulva
áldjad Istenünk jóságát, kinek kegyelme támasztott
a múltban, nehéz időben nagy prófétákat, lanka
datlan buzgóságú apostolokat, puritán jellemeket,
a kiknek díszes sora ritkul . . . mindegyre csak
fogy. míg a baj és veszedelem mindig sűrűbb, az
aratni való pedig szaporodik . . . Jer szives Olvasó,
a gonosz időkben is, veszteségeink sujtolása közben
is újuljon hited az oltáron, a melyen a kegyelet
lángja ég, hogy e tiszta fényforrás mutassa az
örök igazságot, csak azokat temeti el és veszíti el
örökre Anyaszentegyházunk, a kiket — elfeled . . .
ellenben hat és munkál közöttünk az Igaz szelleme,
kinek áldott emléke hálás szivünkben él . . .
Hyen igaz ember volt köztünk Csink János
teljes életében.
Az az élet, melynek minden fázisa a hival
kodás nélkül való, áldásban gazdag, rejtett munkának
megtestesülése volt: méltó reá. hogy sokan,.megismerjék a halál után és sokan megőrizzék kegye
lettel, intő példakép az Igaz emlékét!
Nagy elődének, az evangeliomi protestáns
szellemű nőnevelés egyik első bajnokának, az orszá
gosan ismert eperjesi, 1824-ben keletkezett leány
iskola alapítójának, a Mag. Schwarz J. Mihály
oldalán is kiváló papnak, Schmidt Andrásnak, a
nagy tanítónak méltó utóda volt a Boldogult, kinek
közel 40 évi munkássága. a tanügy terén, még
életében emlékoszlopot emelt a nemzet hű nap
számosa számára, a melyen soha nem homályosuló
fény nyel ragyog Csink János neve, a ki a dicső
séges, de oly szomorú romokon, újjá tudta szervezni
s régi hírnevére tudta emelni az eperjesi vértanú
egyház leányiskoláját.
Rendkívüli időkben élő, szinte beláthatatlan,
nagy kiterjedésű életmezőn járó, jó napokban és
balszerencse közt, a káprázatot csábításokkal és
az életet kockáztató veszedelmekkel szemben ren
dületlen megálló: olyan ember volt Csink János,
a ki elmondhatta mindenütt a nagy apostollal:
„Én az apostolok között a legkisebb vagyok,
de Isten kegyelme által vagyok a mi vagyok és az
ö kegyelme én hozzám nem volt hiába való, hanem
többet munkálddtam, hogy nem mint mindnyájan
azok: de nem én, hanem az Isten kegyelme, a mely
én. velem vagyon!“
Az Isten kegyelmének hozzá való csodálatos
gazdagsága, az Ő munkálkodásának minden akadályt
legyőző ereje, elméjének fénye, szivének melege,
lángolása, hiténeklstenben nyugvó bizodalma, minden
idők számára megható, tiszteletre indító kegyeletes
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példaként tűnik ki talán az igénytelen keretből is,
mely a következőkben egy Istentől áldott, küzdelmes
élet képét foglalja magában, hogy híven mutassa
a nagy tudós, a gyermeknek atyja, a hű ember igaz
vonásait.
Csink János 1823. nov. 5-én született, a XVI.
szepesi város egyikében: Durandon. Édes atyja
jómódú földbirtokos volt, a ki feleségével, Jozeti
Máriával dédelgető, gondos, vállásos szeretettel
nevelte az Úrnak félelmében a kedves, egyetlen
gyermeket.
1834—5. iskolai évben, mint donatista az
osgyáni gimnáziumba megy, hogy német ajkú, de
magyar lelkű szülei örömére a magyar nyelvet is
teljesen elsajátíthassa. Itt volt még mint grammatista,
az 1835—37. iskolai években.
Mint szintakszista már Késmárkon van, 'hol
szintén kitűnő sikerrel végzi az 1837—43. iskolai
években, mint rethor, logikus és fizikus a maga
föladatait.
A késmárki lyceumban Hunfalvy Pált hall
gatta s 1843—44-ben kitüntetéssel végezte a jogot.
Hasonló eredményt mutatott föl 1844—45-ben
a theologiai tudományok összes ágazataiból.
1846. évben esküszik esküdtnek.
Ugyanez évben működik Késmárkon: Mattyasovszky József h. ügyvéd, majd Gideon Lajos kir.
táblai előadó-biró mellett.
1847. szeptember 23-án Pesten kapta meg
ügyvédi oklevelét, mely Csink János „törvényes
tudományosságának és ügyességének dicséretes jelét
bizonyítva^, ékesszólóan hirdeti nekünk -a jeles
ifjú bizonyára nem mindennapos tehetségeit és
nemes törekvéseit!
1848—49- évben, mint Durand jegyzője éli át
a forradalom dicsőséges, szép napjait, a hérószi
mozgalomba úgy is, mint Szepes vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, úgy is* mint a XVI. szepesi
város kerületi képviselője, igen-igen tevékeny részt
vett; különösen a közös élelmezés és a szükséges
fegyverek előállítása érdekében tanúsított hazafias,
saját életbiztonságát is veszélyeztető szolgálatot...
A világosi fegyverletétel után külföldre me
nekült. Előbb Nógrád vármegyében bujdosott, mint
órássegéd, a mikor órát is kellett javítnia! . . .
Majd okt. 27-én átlépte az osztrák határt.
Boroszlóban elfogták, de két hónapi börtönfogság’ után elbocsátották, honnan Hamburgba
jutott el. •
Mivel nem volt rendes útlevele, kénytelen volt
Belgiumon át folytatni útját, míg 1850 jan. 6-án
Londonba meg nem érkezett.
Itt, mint emigránst, kegyelemkenyérrel kínálták.
De Csink azt nem fogadta el.
Napszámba dolgozott, — szűcs volt — míg
az angol nyelvet teljesen el nem sajátította.
1851-ben felkereste John Runtz igazgatót, a
Birkbeck-íéle polgári iskolák vezetőjét. S a jövevény
úgy megnyerte a kiváló paedagogus rokonszenvét,
hogy ajánlatára, a londoni magyar napszámosból,
az angol iskola francia nyelvtanára lett rövid
idő alatt.
1853-ban a Cityroad-Birkbeck iskolában segéd
tanító lett.
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1855-ben már John-street Literary and Scientific Institution polg. iskolájában működik mint
igazgató (Headmaster), hol egészen 1857 dec.
20-ikáig tanított oly kiváló fényes eredménynyel,
hogy a mikor a hazajövetelre engedélyt kapott,
akkor a hideg angol vér tőle szokatlan melegséggel
búcsúzott el, a mint azt a Boldogult saját elbeszé
léséből tudom. A föntartó hatóság ugyanis nem
elégedett meg azzal, hogy Csink távozásakor
ünnepélyes búcsúnapot tartott, neki Shakespeare
műveinek diszkötésű illusztrált példányát adta em
lékül, hanem — a mi a frázisokat éppen nem
kedvelő angol fajnál igen ritka dolog — hozzá egy
nagyon meleghangú, elismerő búcsúiratot is intézett;
tanítványai pedig a magyar-angol jeles írónak arany
tollat adtak emlékül.
Milyen csodálatos műve a Gondviselésnek, hogy
a haza sorsán kesergő honfi szív a bujdosás kietlen
utain találja meg igaz boldogságát: a borús felle
geket áttörő Remény — jótékony Nemtőjét, — a
férfilélek szárnyát, — az idegen föld kietlen puszta
ságán : a pihentető, felfrissítő, erőt adó árnyas kis
ligetet, abban a családi hajlékban, a mit 1850 aug.
25-ikén alapított, mikor oltár elé vezette szive
választottját, Alexander Mariannát, a kinek ártatlan
lelkét oly erővel varázsolta el a magyar ifjú testi
és lelki szépsége, hogy szülei határozott, érthető
ellenzésével szemben is habozás nélkül nyújtotta
kezét a nemes kérő felé, hogy megkössék azt a
szent frigyet, a melyből aztán még ott Angliában
négy gyermek született, a fenkölt hű szivek
boldogítására.
Száműzetéséből 1858 jan. 6-án érkezett haza
szülővárosába: Durandra. Innen csakhamar Kés
márkra megy, hogy a küzdelemben edzett férfi gon
doskodjék mindennapi kenyérről családja számára.
Rerczogh Dániel h. ügyvéd irodájának vezetését
vállalta magára, míg, terve szerint, a törvényes
engedély kieszközlése után, saját maga irodát nem
nyithat. De ez a terve, mint annyi más, hajótörést
szenvedett a viszonyok szomorú hatalmán. Hiába
igazolta Durand, Ménhard és Riszdorf XVI. szepesi
város elöljárósága 1858 júl. 28-ikán keltezett
okmányban, hogy Csink, mint ügyész 1847—48. s
49-ben a megyei bíróságok előtt peres feleket kép
viselt, hogy ügyvédi oklevelét szabályszerűen kihir
dették, hogy állampolgársága kétségbevonhatatlan,
Csink Jánost a hatalmi szó az ügyvédi gyakor
lattól eltiltotta, mert a Szepesség határtalan nép
szerűségi! Kossuth-Deákját ismerte íöl benne!
Itt kezdődik a Boldogult küzdelmes életének
második fele.
A hova belépett: magas szellemet, mély tudást,
munkaszeretetei, becsületességet, a romokat újító
eszméket vitt.
A hol tiszta munkát nem látott, onnan sietve
távozott.
1858 okt. 1-től a késmárki III—IV. elemi
iskola vezetését vállalta magára 1859 június végéig.
1859 június 29-től 1868 június 30-ig a kassai
elemi iskola tanítója volt. Hogy mennyire kivívta
polgártársainak közbecsülését, ezt szépen igazolja
az a Jény, hogy őt beválasztották Kassa sz. kir.
város törvényhatósága tagjai sorába.
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Itt egy tanügyi lápot is szerkesztett _Az Iskola“
cimen.
Már 1861-ben megválasztja őt „kassai keres
kedelmi testület" 400 forint tiszteletdij mellett a
kereskedelmi vasárnapi iskola tanítójává.
1868-ban súlyos betegséggel látogatta'meg az
Úr. Igen erős és hosszadalmas torokbajt kapott.
Derűs kedélylyel mondogatta olykor: egyik gyógy
szerem az volt, hogy eldobtam a fölösleges divat
rongyot, a „shawl“-t és a nyakkendőt, a másik a
hideg víz, a harmadik a séta, künn a szabad ter
mészet bércein, völgyein . . . . egyik sem került
pénzbe, olcsó orvosságok, de ép azért nem folya
modnak hozzá a modem világban . . . a modern
emberek . . . de még is . . . (s ilyenkor oly csodás
erővel tudott az emberre nézni szelíd kék szemével)
még is . . . volt egy negyedik orvosságom is, minden
bajban a modern ember által végkép nem ismert
fő-főgyógyszerem volt: „az isteni gondviselésben
vetett törhetetlen bizalmam."
A tanítást abba kellett hagynia, de munkaereje
nem maradt parlagon.
A „Kassahegyaljai kovamalomkő, ásványtermény és gőzmalom-részvénytársaság" választotta
meg társulati igazgatójának Szegimalomban. Érdekes
fóljegyezni, hogy fizetése 1500 forint, V« nyereség,
kert, lakás és szántóföld használatából állott.
S innen már 1870 ápr. 13-ikán a „Szep'esi
Hitel- és Iparbank" választja meg főkönyvelőjének
Lőcsére, kétségtelenül abban az időben hasonlókép
jó fizetéssel és még is — minden marasztalás
ellenére — elfogadta az eperjesi ág. h. eV. magyar
német egyház 1871 márc. 12-én tartott közgyűlé-sének, számára egyhangú lelkesedéssel kiállított
meghívólevelét . . . . és eljött Eperjesre szerény
iskolamesternek 386 forint fizetés mellett.
Mint az elemi iskola III—IV. leányosztályának
tanítója, hozzá látott a polg. leányiskola szerve
zéséhez. 1874-ben már három osztályú virágzó
polg. leányiskolát vezetett két elemi osztálylyal
ez az egy ember.*
1871—74-ben körülbelül húszezer koronát
gyűjtött az iskola céljaira.
1888-ban a durandi egyházközség, a városi
gyermekkert alapítása által, valamint a tanügy
terép való szolgálatai által szerzett érdemeinek
méltatásaként — tiszteletbeli egyházi felügyelőnek
választotta meg.
1898-től pedig tiszteletbeli egyháztanácsosa lett
eperjesi hálás egyházának is.
Rendkívüli elfoglaltsága mellett, munkaerejének
csodás tehetségét mutatják a' művek,, melyek nyom
tatásban őrzik a kiváló férfiúnak az irodalom terén
szerzett érdemeinek emlékét a következő munka
sorozatban :
1. „A complete praetical grammar of the hungarian language with exercises, selections from. the
best authors, and vocabolaires. To which is added
a historical sketsh of Hungárián literature." Lon
don, 1853. — 2. Mértékek és pénzdarabok tabelláid
Kassa, 1860. — 3. ,, Olvasókönyv a polg. iskola
számárad U. o. 1861. Két kötet. — 4. „Lehrbuch
\
* Ekkor kapott egy kisegítő tanítónőt oldala mellé.
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für Bürgerscliulend U. o. 1862. — 5. „Az eperjesi
ev. leányiskola szervezési terve." Eperjes, 1873. -—
6. „Dér Kindergarten, seine Einrichtung und Aufgabe.“ U. o. 1873. — 7. „Leidfádén für den Unterricht dér deutschen Sprache." U. o. 1873. —
8.Leitfaden für den Unterricht in dér Geographie."
U. o., 1874, — 9. „Natúrgeschichte für Volksschulen." U. o. 1876. Három rész.—• 10. „ Unter
richt in dér Beligiond U. o. 1876. — 11. „Leitfaden
dér Stillehre. U. o. 1876. — 12. „Magyar-német
nyelvgyakorló-könyv nép- és polg. iskolák számára."
Eperjes, 1876. Két rész.— 13. „ Vezérfonal a földrajz
oktatáshoz." U. o. 1877—79. — 14. „Oktatás a
vallástanband U. o. 1881—82. — 15. „Gyakorlati
angol nyelvtan kezdők számára." U. o. Í878- —
16. „Magyar nyelvtan“ 1884. Sajtó alá rendezve. —
17. • Két kötet egyházi beszéd, ünnepi és közönséges
vasárnapokra. (Számuk 58.) — 18. „Spruchs-, Orts-,
Eigennamen Register dér heil. Schrift. Geschrieben
v. J. Csink 1880 —81. — 19. „Nomina propria
Librorum sacrosum eorumque significatio, atque
visorum in libris sacris commemorata." Exlibris
sacris congessit J. Csink. Eperiensini, 1880—-90.
Német könyvei magyar fordításban több kiadást értek.
Az Úr szőlőjének ez a fáradhatatlan munkása
az 1899. iskolai év befejeztével vonult nyugalomba.
Az eperjesi gyülekezet okt. 22-ikén búcsúzott
el tőle, a feledhetetlen emlékünnepen, a mit szeretett
tanítómestere tiszteletére a Kollégium nagytermében
rendezett nagyszámú, lelkes, ünneplő közönség, régi,
hű tanítványai jelenlétében.
íme a gyönge kézzel rajzolt szerény keret.
Kedves lesz az még is — úgy hiszem — a
t. olvasó előtt, mert egy olyan képet mutat, a melynek
nemes vonásait el nem törülheti az idő kímélet
len keze.
íme az ember, kihez az Isten kegyelme nem
volt hiába való . . .
A nap hevében eltikkadt vándor, előbb lőcsei
úti szép kertjének bokrai között árnyékot keresett. . .
A nemzet napszámosa késő, még is oly derült élet
alkonyán nyugalomba vonult . . . . de fájdalom,
azután rövid hat év múlva a testi szenvedésekben
megtört aggastyán, kedvesei pihenő karjai között,
örök álomra hunyta le szemét 1905. nov. 26-ikán,
a mikor az egyház és iskola koszorút helyezett
ravatalára s külön kiadott gyászjelentésben tolmá
csolta mérhetetlen nagy veszteségét.
Temetése egyházunk, kollégiumunk.és városunk
gyászünnepe volt.
Csink János domboruló sírhalmára helyezzük
el itt is a vallás vigásztalásának, az igaz kegyelet
és részvét pálmaágait, a melyeknek hervadhatatlan
leveleit, megindult szívvel helyezte el ifj. Draskóczy Lajos alesperes-lelkész, a virágokkal borított
koporsóra az egyház nevében, a következő búcsú
beszéd kíséretében:
Ti, szelíd bánattal, édes bús megii) ugvással
gyászoló felek!
Ti, hálás tanítványai a dicsőült léleknek!
És te, igaz tisztelettel résztvevő gyülekezet:
nézzétek, egy nemes, változatokban oly csodálatos,
az embert szinte fölmagasztosító, küzdelmekben oly
gazdag életmező láthatára borul a bús ravatalra,. ..

18. sz.
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Ti tudjátok, hogy e széles mezőn útjelző tűzoszlop, Csink János életelve volt a Jézus tanítása:
„Ha mindazokat megcselekedénditek is, a melyek
nektek parancsoltattak, mondjátok: haszontalan
szolgák vagyunk, nert a mit kellett cselekednünk,
azt cselekedtük!“
A kötelességérzet e fönséges evangeliomával
hárította el magától a magasztalás megnyilatko
zását a „búcsú-ünnepen*, mikor a Boldogult isko
láink falai körül testileg kivonult, mikor minden
külső kitüntetés ellen tiltakozott , . .
Ez a fönséges evangéliom teszi fényessé e
sötét ravatalt most, mikor Tőle . . . az igaz em
bertől, örökre búcsúzunk, a kinek dicső életcélja
volt úgy futni a pályát, hogy ott . . . a végnél . . .
elmondhasság Róla: Gsink János:
„a mit cselekednie kellett, — meg is cselekedte!'1
Megcselekedte, mint gyermek, mikor nevel
kedett, mint testének, mint lelkének állapotában,
Isten és emberek előtt való kedvességben . . . mint
serdülő növendék az osgyáni és késmári gimnázium
falai között, a mikor izmosodni kezdett szelleme . . .
mint a tudás szomjától égő ifjú, mikor a nagy
Hunfalvi Pál lábainál ülve, ügyvédi vizsgálatát
dicséretes sikerrel tette le . . . mikor a theologia
összes tudományait fényes eredménynyel sajátította
el . . . mikor mint szülőhelye, Durand jegyzője,
Szepes vármegye bizottmányi tagja, a XVÍ sz.
város kerületi képviselője, a 48. és 49-iki dicsőséges
mozgalmak zászlóvivője, a szepesi polgárok között,
halálmegvetéssel, honszerelme sugallatát követve :
ja mit kellett cselekedni, -— meg is cselekedte !“
Meg is cselekedte I mint Nógrád erdős bércéin,
rejtett völgyein, a zsarnok pallosa elől bujdosó
száműzött; mint Boroszló börtönének foglya; mint
Hamburgból kitoloncolt hazátlan vándor; mint
London piacán két kezével dolgozó napszámos s
azután pár hónap múlva, mint London egyik
iskolájának újjáteremtője:
„a mit kellett cselekedni, — meg is cselekedte/“
Meg is cselekedte ! Mikor tiszteletet, hírt, nevet
vívott ki a magyar paedagogiának, mikor könyveket
írt az angolok számára, mikor Londonból arany
tollat hozott haza tanítványai, iskolaszéke elisme
réséül, mikor ott hagyta fényes állását, hogy föl
cserélje itthon, úttörő, hálátlan,küzdelmes munkával;
mikor Késmárkon, Kassán, Lőcsén s végül három
évtizeden át Eperjesen, szervező erejével, láng
lelkesedésével mindenütt hajlékot emelt a kisdedek
és a serdülő leányok számára abban a tudatban,
hogy függetlenségre, büszke önérzetre, szabadságra,
egyenlőségre, vaUásosságra, igaz emberszeretetre,
hazát mentő vitézségre, magyar erényekre csak hű,
angyaltiszta, angyallelkű, hű magyar nők nevelhetik
minden idők folyamán a nemzedékeket . . .
íme az Isten meUett munkálkodó alázatos szolga.
A Krisztus igájának türelmes lélekkel hordozója.
Az Isten titkainak hűséges sáfára.
Az istenfélő nép zsenge nyájának jó pásztora.
A nemzet napszámosa, a lánglelkű tanítómester,
íme az ember, a ki hatalmas vala szóval és
cselekedettel, a kiben álnokság nem találtatott!
íme az ember szerető szivével, amelynek melegét
ezerek érezték, mely szelíden égett házi tűzhelyénél,

enyhén melengetve a hű családi kört, melynek
rajongással szeretett Patriarchája volt.
íme az ember, ki nagyságában szerény, főnségében is alázatos maradt.
íme az ember, kinek tudománya a legsötétebb
időkben világolt, a kinek hite sziklaerősen állt,
nem ingott meg soha, a kinek beszéde értelmet
adott a kicsinyeknek, megvilágosítva leiköket; a
kinek bölcsesége megtalálta mindig a helyes útat,
mikor követte a prófétai szózatot: „gyomlálj, ronts,
vezess, törj építs és plántálj!“
íme az ember, a kinek gondossága ott őrizte
mindig kicsinyeinek lelki javait a tudományok szent
oltára körül, a kinek szeretető mindent elbírt és
mindent elfödözött.
íme az ember, ki soha nem vágyakozott világi
hiúságos kitüntetés után.
íme az ember, a kinek elég volt a mindennapi
kenyér, a tiszta forrásvíz; a ki örömét hű neje
oldalán, hálás gyermekei között, fenkölt lelkű,
angyalszivű unokái szép seregében, vagy odakünn
a kéklő ég alatt, a zöldelő fűben, a nyíló virágban,
lombosfa árnyán, erdő sűrűjében, patak partján,
mosolygó völgyben, zengő madárdalban kereste
egyedül.
íme az ember, a ki hálát adott Istennek, hogy
az erőszak hatalma letiltotta őt a nagy gazdag
sággal kecsegtető ügyvédi pályáról, hálát adott
azért, hogy tanítónak kellett lennie 1
Nos, mi is hálát adunk.
Legyen áldott Isten ! ki ilyen pályán vezetett
keresztül.
Pihenj békén, te megfáradott vándor!
Kedveseidet részvétünk öleH.
Téged nyugvóhelyedre ezerek áldásása kisér.
Dicsőült szellemed áldólag lebegjen iskoláink
fölött!
Múlásodat sirató kedveseid lelkében támaszszon
világosságot a vigasztaló I g e :
„A bölcsek fénylenek, mint az égnek fényes
sége és a kik sokakat az igazságra visznek, miként
a csillagok örökkön és örökre fénylenek/
Ifj. Draskóczy Lajos.

V E G Y E S.
A Luther-Társaság az egyetemes közgyűlés
jóvoltából szép ajándék birtokába jutott, Az az
ábránd, a miről a pozsonyi gyűlés alkalmával írtunk,
valóra vált. Az egyetemes egyház új házában (Üllőiút és Szentkirályi-utca sarkán) kaptunk egy pincét
(évi bérértéke 800 K) ingyen a .kiadványok szá
mára s egy 700 kor. évi bérértékű két nagy szo
bából áUó lakást 200 kor. évi bér fejében. Az
ajándék értéke tehát évi 1300 kor. összegnek felel
meg. Lesz tehát központi könyvtárunk, lesz könyves
boltunk, lesz titkári szobánk, a hol irattárunkat,
clichéinket stb. őrizhetjük. Majba Vilmos titkár
bent fog lakni a házban s állandóan felügyel a
bolt forgalmára. Reméljük, hogy rövid időn nagy
eredményről adhatunk számot.
Az egyetemes gyűlés általában melegen fel-
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karolta Társaságunk kérelmét. Elnökünk Zsilinszky
Mihály hatalmas érveléssel fejtette ki, mit jelent a
protestantismus történetében és szolgálatában a
sajtó, úgy hogy a közhangulat rövid időn mellette
nyilatkozott meg. Lelkes beszéddel támogatta Gyurátz
Ferenc püspök, Wágner Géza, Sztehlo Kornél. Nem
hagyhatjuk említetlenül azon jó akaratot sem, a
melyet az egyetemes felügyelő, B. Prónay Dezső
tanúsított Társaságunk iránt. Beköltözésünk még
ez év folyamán megtörténik s azután — mindenek
szemei Majba Vilmosra, titkárunkra néznek, mert
az ő kezébe van letéve e vállalatunk jövője.
Adja Isten, hogy er munka, a mit az Úr nevé
ben kezdtünk el, az Úr nevében folytattassék s
akkor a bő aratás sem marad el.
Uj evang. templom a fővárosban. A budapest-balparti evang. egyház egyre fejlődik. Csak
egy éve szentelték fel a városligeti új templomot,
s máris elhatározták Kőbányán egy templom épí
tését. Most megint talált egy új tűzhelyet az evan
géliumi szikra. Az egyetemes egyház házában épült
tanácstermet oltárral, szószékkel is fölszerelik, hogy
istentiszteletek tartására is alkalmassá váljék. Vasár
naponként istentiszteletet fognak ott tartani s idő
vel e terem lesz központja a főváros VIII—IX ke
rületében szervezendő új egyházközségi kerületnek
s új parochiának. Ezen kívül a fővárosban a követ
kező templomaink vannak: Deák-tér (magyar és
német), Városligeti fasor (VI. kér.), Rákóczi-út
(Luther-udvar, tót és magyar), Vár, Bécsi kaputér,
Ó-Buda (imaház).
Kemenes vidéki hírek. A kis- és nagyköcski
egyesült leányegyház díszes új iskolát és tanítói
lakást emelt. Varga Gyula esperes okt. 7-én adta
át az épületeket rendeltetésüknek szép ünnepség
keretében. Az iskolaépület és tanítói lakás 4500
koronába került, mely összeghez 2/3-ad részben a
kisköcskiek, 1/3-ad részben a nagyköcskiek járul
tak. Ez utóbbiak részére, minthogy erőben és szám
ban tetemesen megfogytak s minthogy a közelmúlt
ban a kissomlói templom építéséhez is erejükhöz,
képest jelentékeny összeggel járultak, a kerület
200 korona segélyt adott. Érdekes, hogy ezen egye
sült leányegyház kétfelé tartozik, Kisköcsk NemesDömölkhöz, Nagyköcsk H. Kis-Somlóhoz.
Okt. 21-én Zala-Egerszegen az újonnan épült
templom két harangját avatta fel Varga Gyula espe
res még a templom felszentelése előtt, úgy hogy a
Rákóczi-ünnepen már megszólalhattak. A templom
előtt mondott lendületes felavató beszédet a hívek
és más vallásúak nagy sokasága hallgatta végig,
A szép hangú harangokat Seltenhofer soproni cég
készítette. A nagyobbik súlya 569 kgr., a kiseb
biké 295 kgr,, a vasálványnyal együtt 3812 koro
nába kerültek. Ugyanaz nap délután nőegyleti gyűlés
is tartatott, a hol az oltárkép és oltárterítő beszer
zését határozták el. A nőegyleti tagok önként s
lelkesen ajánlották fel szolgálatukat, hogy a város
ban a nemes célra maguk fognak gyűjteni ismerő
seik körében, valláskülönbség nélkül. Adja Isten,
hogy ne hiába fáradtak legyen.
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A z alsólendvai missiói egyház bérházát 14,200
K-án megépítette s ki is adta évi 1440 K-ért úgy,
hogy tíz év alatt remélhetőleg az adósságát letörleszti némi segélyezés mellett s az érték fenntar
tási alapul szolgálhat a gyülekezetnek. A templom
építés ügye azonban lassan halad, a templomfundust
ugyanis, melyet Eszterházy Miklós hg. ajándékozott
a gyülekezetnek, drága pénzen előbb fel kell töl
teni. Az eddigi együtt lévő összeg 4000 koronát
tesz ki.
Okt. 23-án Pusztaszentlászlót látogatta meg es
perese. Az esperesség ezen legrégibb missiói egy
házának híveit egymásután érik a csapások. Egyet
len jövedelmi forrásukat — a szőÜőjüket — a
filoxera és a jégeső tette tönkre. E mellett a
szomszéd söjtöri határban vásárolt birtokaik után
kúriai ítélettel, mely csupán „szakvélemény alap
ján mondatott ki, a söjtöri plébánia mindennemű
terheihez kénytelenek hozzájárulni. A jelen évben
a plébános kútjához, majd a templomban levő Mária
szobor újrafestéséhez és aranyozásához kellett tete
mesebb összeggel hozzájárulniok. Elfizetnek éven
ként így 300 K körül, úgy, hogy nem egy hívünk
többet fizet a kath. egyháznak, mint nekünk. A
szegénység, a 60 % egyházi adó, a filoxera s az
Amerikába való vándorlás egyenesen a pusztulás
jeleit mutatják s az általános csüggedést érthe
tővé teszik. A missiói egyház jól eső örömmel
fogadta a körében buzdító, vigasztaló szavával meg
jelent esperesét.
A pozsonyi ág. h. ev. lyceum 1906. évi decem
ber hó 1-én d. e. 10 órakor a nagy' templomban
háromszázados fennállásának emlékére ünnepet ren
dez. Az emlékünnep alkalmából a lyceumi tanári
kar emlékérmet veretett, mely az igazgatóságnál
rendelhető meg,, (az ezüstérem 8 koronáért, a
bronzérmet 3 koronáért. A jövedelmet az Ön
képzőkör alaptőkéjének gyarapítására fordítjuk.
A lyceum fenntartója a pozsonyi ág. h. ev. egy
házközség fennállásának háromszázados évforduló
ját vasárnap, f. évi december hó' 2-án üli meg
istentisztelettel mindkét templomában és rá .követ
kező egyházközségi közgyűléssel. Ez alkalomra az
egyházközség megiratta történetét magyar és né
met nyelven. A két kötetes műre előjegyzéseket
elfogad az igazgatóság. Az egyház ünnepének nap
ján, vasárnap délután közebéd lesz. Az ünnep
rendje: 1. „Erős várunk az Ú risten__ “ Bach J.
S. átiratában. Énekli a lyceumi vegyeskar. 2. „Ima”.
Mondja Holch Ottó, lyc. tanár. 3- „Üdvözlő be
széd”. Mondja dr.. Dobrovits Mátyás, egyházi és
iskolai felügyelő. 4. „Ünnepi beszéd”. Mondja
Hirschmann Nándor, a lyc. igazgatója. 5. „A po
zsonyi ág. h. ev. egyházközség és lyceuma jubileu
mára”. . nnepi óda. írta és előadja Albert József,
lyc. tanár. 6- „Isten dicsérete”. Vulpius Menyhért
től. Énekli a lyG. vegyeskar. 7.. „A,lyceum állapota
a múlt század ötvenes éveiben”. Irta és felolvassa
Markusovszky Sámuel, a lyc-tiszteletbeli igazgatója.
8. „Jóltevők emlékezete”; Irta és előadja Becker
Jakab, a lyc. VIII. o. tanulója. 9- „Ima és áldás”.
Mondja Trsztyénszky Ferenc főesperes. 10. „Isten
áldd meg a. magyart . . . ” Énekli a gyülekezet. Az
énekkart Frühwirth Sámuel karmester vezeti.
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