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HUSVÉTI ÉNEK.

Husvét ünnepén.

Krisztus, te vagy élet s világ,
Te törted el a bűn nyilát,
Te győztél a halálon.
Érettem adtad életed,
Megváltott nagy szereteted
Diadalmas királyom!
Mit féljek, ha bú száll reám?
Az ég az én örök hazám !
Koporsó, bűn és félelem
Nem győzhet többé lelkemen,
Feltámadás vagy s élet!
A tévelygés homálya már,
Mint reggel a köd tova száll,
Reánk ragyog a fényed!
A sírnál új lét réve int
A te ígéreted szerint.
Megváltóm, hittel áldalak,
Oh jöjj, ha a kereszt alatt
A csüggedés utólér!
Bár elhozod végső napom,
Az Úr ama nagy hajnalon,
Feltámaszt sok kínodér.
S örök megváltó Szeretet
Megnyitod nékem az eget!
K. S.

Mit keresitek a holtak között az élöt?
Luk. 24, 5.

Jézus él! Ezt hirdeti husvét ünnepe.
Kígyóinak a hegyeken az örömtüzek; meg
szólal a húsvéti harangszó \ szent, áhítattal
zarándokol az Ur házába a hívők serege
közelből-távolból. Az orgona teljes hangú
zúgása, az ezer meg ezer ajkról, ezer meg
ezer szívből égre szálló, szivet-lelket ma
gukkal ragadó diadalénekek árja; az Ur
szolgáinak az élet és feltámadás örömétől
lelkesült szava, a hívek buzgó hála-imája:
mind-mind csak azt az egyet hirdeti:
„Jézus él; nem kell őt immár a halottak
között keresnünk, a reménytelen keresés
ideje elmúlt, megtaláltuk őt; velünk és
közöttünk van!“
Valóban az igazi boldog husvét nem
a keresőknek, hanem azoknak ünnepe, a
kik Jézust megtalálták s benne meglelték,
a mi szivüket ideig és örökké boldogítja.
Ha Krisztus hívei csak keresték volna őt,
de meg nem találták volna, ha a feltáma
dott Krisztus meg nem jelen közöttük, s
meg nem győzi őket arról, hogy él s új
életet áraszt mindazokba, a kik benne
hisznek: valóban sohase ünnepelték volna
husvét ünnepét, mint a halottaiból fel
támadott Üdvözítőnek s így övéinek is
győzelmi ünnepét. De megtalálták ő t ; az
Ur visszatért hozzájuk, élve; azután elköl
tözött mennyei dicsőségébe, de működni
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nem szűnt meg, hanem szent leikével hívja,
gyűjti, megvilágosítja, megerősíti s diadal
ról diadalra vezeti híveit, míg majd meg
adja nekik a teljes diadalt is a mennyek
ben. A hívők serege ebben a hitben, ebben
a boldog örömben ünnepel.
Óh, de nincsenek-e ma is számosán,
a kik e húsvéti napokban is azokhoz az
asszonyokhoz hasonlítanak, a kik bánatos
szívvel keresték az Urat ? Keresték és pedig
a sírban, a halottak között. Hol is keres
hették volna őt azok, a kik a nagypén
teki eseményeknek tanúi voltak s látták,
hogy az Urat a sírba fektették, látták a
lepecsételt nehéz követ a koporsó száján ?
Ne vádoljuk őket, hogy nem volt elég
erejük azon szent igék megragadására, a
melyekben az Ur már előzőleg is szólt fel
támadásáról! Gondoljuk meg inkább, mily
kedvező helyzetben vagyunk mi velük
szemben! Mi hallhatjuk már a feltámadott
Üdvözítőnek szavát, láthatjuk működését
a keresztyén anyaszentegyház közel két
ezer éves történetében; láthatjuk azokat
a megszámlálhatatlan jótéteményeket, a
melyek tőle áradtak az emberiségre; ta
pasztalhatjuk hatalmát és kegyelmét,
melylyel a bűnös embernek új életet ad
s még a halálon is diadalmassá te s z i-----s mégis oly sokan nem látják őt, mégis
oly sokan a holtak között keresik. De ott
testvérem, nem találod meg, nem soha!
Mert ott nincs! Mit is használna neked,
ha ott volna! A halott nem adhat új éle
tet. Ott maradna sziveden tovább is a bűn
súlya, melyet senki sem venne le róla; ott
maradna a bánat és reménytelenség; ott
maradna kedveseid sírján is a nehéz kő,
zárva maradna az égi hajlék a földi ván
dor előtt örökre. Sivár volna az élet,
szörnyű a halál.
Ámde mindez megváltozik, ha Jézust
nem a halottak, hanem az élők között
keresed! Ha hallgatsz reá s szivedbe foga
dod szavát; ha figyelemmel kiséred áldott
működését. Valóban megtalálod őt; mert
feltámadott és é l! Ne keressük azért a
holtak között az élőt, hanem csatlakozzunk
az ünneplő hívek seregéhez s zengjük
örömmel:
Él Jézus, bizodalmám,
Én is élni fogok vele,
Megáll lelki nyugalmam,
Bár a halál bús éjjele

Kisértsen rémíteni,
Nem fog elcsüggeszteni!

Szóljon az ének lelkesen, teljesen husvét
szent ünnepén; az Urban való örömünk
lesz a mi erősségünk! Szóljon az ének
szivünk mélyéből, szívhez szólóan, hogy a
kik őszintén keresik az Urat, érezzék:
Valóban él az Ur, itt van hívei között is !
Pröhle Henrik.

A z irgalmas samarítánus.
Kicsoda az én felebarátom?
Luk. 10, 29.

Utolsó útjának irányát hirtelen megváltoztatta.
Feltett szándéka volt, hogy Samárián át megy fel
Jeruzsálembe; de a samáriaiak ezúttal igen mos
tohán fogadták, sőt be sem is fogadták. Azért,
elkerülve őket, a rendes útra tért, a mely a Jordán
völgyében, Jerikón és a Júdea pusztaságán át visz
fel a szent városba.
Ez az út volt egykor a karavánok és az ünne
pekre siető zarándoklók útja. A szemtanúk szerint
festői szép s változatos vidéken húzódik keresztül.
Jobbra kopár, terméketlen hegység szegi, melynek
csupaszon meredező szikláin a gyakori esőzés mély
barázdákat vájt. Balra, le egész a Jordánig és még
azon túl is beláthatatlan rónaság terül el, majd
alantabb délre a Holt-tenger violaszín tükre s a
messze távol ködébe vesző moabi és judeai zordon
hegyek kettős láncolata. S a mint az út Jerikónak
fordul, sivár pusztaság fogadja az utast, homokés kavicstengerrel s ezen át kanyarogva kúszik fel
a Neomaimeh hegy tetejére, a honnét egyszerre
csodaszép látványkép, mint zöldelő oáz, bukkan
elő a jerikói síkság.
Jerikó egykor a rózsák és pálmák városa volt.
Híres építményeinek, Heródes palotájának, a nagy
cirkusznak, fényes fürdőnek s erődítéseknek se
híre, se hamva. Rózsa- s pálmaligetei helyét is
tüske, tövis, vad bozót verte fel.
Jézus és kísérete nem állapodott meg a város
ban, hanem tovahaladt a mai el-Kelt fensík felé,
hamvas-szürke zord hegyek közt, mígnem elérte a
karavánok és zarándokok rendes pihentető helyét,
a mai Kahn-el-Ahmart.
Útközben folyton tanított. Most kísérete hol
egyik, hol másik tagjának közbevetett megjegy
zése vagy egyenes kérdése, majd egy-egy felmerült
érdekes jelenség, avagy a környezetében lappangó
és őt folyton figyelő és ellenőrző ellenséges elemek
ravasz faggatódzása szolgáltatott neki alkalmat arra,
hogy mélyreható fejtegetésekbe bocsátkozzék és
beszéljen oly dolgokról, a melyek a lélek békes
ségével és üdvösségével függenek össze. S míg
övéik minden egy szavával és megnyilatkozásával
felemelte s addig nem ismert és nem is sejtett
világosságot gyújtott szivükben, ellenségeit mind
annyiszor leálcázva és megszégyenítve, a porig
lesújtotta: az igazság erejével meggyőzte, avagy
legyőzteMost, hogy egy kis útközi pihenőt tartottak,
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szintén alkalma nyílt az örök igazság, az Ige fegy
verének villogtatására.
Ismét egy ellenséges elem környékezte volt
meg. Egy írástudó lépett hozzá. Nem azért, hogy
tanuljon tőle, hogy felvilágosítást nyerjen bizonyos,
lelkét foglalkoztató fontos kérdésben, melyet ő meg
oldani nem tudott, hanem hogy kisértse őt, hogy
próbára tegye és megadott felelete alapján esetleg
megtámadhassa őt.
Azt kérdezte tőle ravasz alázattal: „Mesteri
mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem ?“
A kérdés maga nagyon is életbevágó: a lélek
üdvösségének alapkérdése. Ámde Jézus belát a
kérdést feltevő írástudó szivének mélyébe s mert
tudja, hogy a mily komoly maga a kérdés, épp
oly hitvány az indító ok, a melyből ered, nem ád
arra egyenesen feleletet, hanem — hiszen törvény
tudó emberrel van dolga — ellenkérdést tesz fel
neki, hogy a feleletet vele magával adassa meg.
Azért egyszerűen azt kérdezi tőle: „A törvényben
mi vagyon megírva? mint olvasod azt?“
Az írástudó nem sokat gondolkozott, hiszen ő
nagyon is jól ismerte a törvény summáját: a fő
parancsolatot. Azért nyomban felelt: „Szeresd a te
Uradat Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből
és minden erődből, és a te felebarátodat, mint
magadat “.
Jézus e felelettel teljesen meg volt elégedve,
helybe is hagyta azonnal, mondván az írástudónak:
„Jól feleltél, ezt míveld és élsz!“
Igen, — jól felelt. Hiszen az a törvény, melyet
Mózes kötött népével, az is Istennek törvénye, az
isteni örök akarat kijelentése s mint ilyen, az örök
élet megnyerésének változhatatlan alapja. Nem vál
toztatta meg azt lényege szerint maga Jézus sem.
Csak új formát adott neki. Az örök isteni akarat
követelményét, a s/eretet nagy parancsolatát kívül
ről, a betűkből bevitte belülre, az emberi szivekbe
és mint azoknak saját törvényeit, minden korláttól
megszabadítva, az egyetemes emberi élet alap
jává tette.
Ámde az írástudó ezt az igazságot nem tudta
vagy nem is akarta megérteni. Azért újabb cselt
forralva, egyet fordít a dolgon s tudva, hogy Jézus
a szigorúan zsidó, tehát szűkkeblű álláspontot fel
adva, a szeretet törvényét tényleg kiterjeszti olya
nokra is, a kik a mózesi törvényközösségen kívül
állnak avagy azzal ellenkezésbe jutottak s barát
kozik a bűnösökkel, hozzá a legnagyobb bűnösök
kel, a vámosokkal is, maga igazolása s Jézus tőrbe
csalása végett újabb kérdést vet fel, vagyis meg
kérdezi: „De hát kicsoda az én felebarátom?"
Jézus ennek a kérdésnek eldöntését már nem
bízza az írástudóra, mert eleve tudja, hogy arra
hamis feleletet adna s ezzel meddő vitát provo
kálna. Azért más, sokkal eredményesebb utat választ.
A hely, a hol éppen tartózkodnak, maga inspirálja
őt, hogy egy igen találó példázatot mondjon s abból
magával az írástudóval találtatta ki az általa felvetett
kérdésre vonatkozólag az egyedül helyes feleleletet.
E példázat az irgalmas samaritánusról szóló, való
ban szép, felemelő és építő történet.
»Egy ember ment alá — úgymond — Jeru
zsálemből Jerikóba és rablók közé került, a kik őt
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kifosztva és megsebesítve, ott hagyták az úton
holtelevenen.
Történet szerint pedig arra ment egy pap, ki
őt látván, elkerülő, majd egy lévita is s az is látván
őt, elkerülő.
Mikor pedig egy samaritánus ért arra a helyre,
az látván őt, megkönyörült rajta. Sebeit bekötötte,
olajat és bort öntvén azokba, aztán barmára tette
s bevitte a vendégfogadóba és gondját viselé. Majd
másnap tovább akarván utazni, két dénárt adott a
fogadósnak s megkérte őt, hogy viseljen gondot
rá. Költségeit, ha többet adna ki, megtéríti, ha
majd újra visszatér.
E három közül, melyiket tartod hát — kérdi
végül az írástudótól — amaz ember felebarátjának,
ki a rablók keze közé került?"
Nehéz kérdés volt ez az írástudónak.
Az a szerencsétlen ember, kit a rablók úgy
megnyomorítottak, zsidó ember volt. Nyilván kitűnik
ez magának a példázatnak célzatából. Kinek lett
volna hát első sorban erkölcsi kötelessége, hogy
rajta könyörüljön, hanemha épp a maga fajtájabelinek. S kinek, a fajtájabeliek közül is, hanemha
éppen azoknak, a kikre a népnek gondja, baja
már hivatásuknál fogva is bízatott. S ime, azt a
szegény zsidót a zsidó pap. a mint meglátja, nyom
ban el is hagyja. Mit is törődjék vele! Hiszen ő
Istennek, a templomnak s nem az embereknek
szolgája S hasonlókép gondolkodik az a hitvány
lévita is. Miért is lenne ő, a templom szolgája,
különb a papjánál? Ha döglődő barmot talált
volna útjában, azon segített volna, mert ezt a tör
vény rendeli (V. Móz. 22, 4); de a halódó ember
társ után biz a kezét se nyújtja ki, mert hiszen
ez nincs így betű szerint neki megparancsolva.
Idegennek, egy zsidótól gyűlölt és megvetett
samaritánusnak kell arra vetődnie, hogy az a sze
rencsétlen zsidó nyomorultul el ne pusztuljon. Ez
nem okoskodik, nem forgatja elméjében, mit s
kinek parancsol a törvénynek betűje, hanem egyes
egyedül a szivébe írott örök törvénynek: a szeretet
nagy parancsolatának szavára figyelmes és mint
ember embertársa, felebarátja Ínségét megszánja,
veszendő életét megmenti.
„E három közül, melyiket tartod hát amaz
ember felebarátjának, a ki a rablók kezébe esett
volt ?“
Nehéz kérdés a zsidó írástudónak; de — úgy
látszik — ez az írástudó mégis különb volt többi
társainál A meglepő kérdés felett szinte elfelejtett
gondolkodni s nem kicsavart eszével, hanem érző,
ép szivével adta meg rá, szinte ösztönszerűleg, s
éppen azért a helyes feleletet: „Az, — mondá —
a ki könyörült rajta."
Az. Nem mondja: a samaritánus. Oh nem !
Ezt a szót ő a törvénytudó, tiszta vérű, igaz zsidó
nem veszi ajkára. Előítélete fogva tartja ajkát;
de magát az igazságot már nem tudja tagadni. Az
igazság ereje diadalmaskodik rajta.
Az. Igen, az a felebarát, a ki könyörül ember
társán. Az a felebarát, a ki az isteni szeretet
parancsát mindenkivel szemben teljesíti, a ki nem
kérdezi, hogy kivel is van dolga, nem kérdezi:
zsidó-e, görög-e, úr-e, szolga-e. férfi-e, nő-e, csakis
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azt: ember-e s szenved-e, a kin segítnie lehet?
S ha ember és szenved, nyomban segít rajta, mert
úgy érzi, a szeretet azt diktálja neki, hogy ő min
den szenvedő embernek s neki minden szenvedő
ember felebarátja! Mert úgy érzi, hogy van egy
törvény, a mely kapcsolatot, közösséget teremt az
ember és ember közt ott is, a hol más törvények
minden kapcsolatot s közösséget megbontanak s
hogy az a törvény ősibb, eredetibb s éppen azért
jogosultabb minden más törvénynél, mivelhogy ezek
csak emberek, amaz pedig magának az Istennek
természettől szivünkbe írott törvénye: az örök élet
nek forrása, az örökélet maga, az Isten-szeretetből
fakadó isten-emberi szeretet.
És e törvény igazságát az Isten-ember, a Jézus
Krisztus maga erősítette meg, midőn végül azt
mondá amaz írástudónak : „Eredj el és te is akkép
pen cselekedjél!"
Eredj el, menjünk e l : Szeressük az Istent
mindenek felett és szeressük felebarátainkat, mint
önmagunkat s akkor el vagyon döntve mireánk
nézve is a lét fő kérdése: megnyerjük mi is az
örök életet.
Dr. Masznyik Endre.

Kovács Balázs esete.
A Luther-Társaság Gyurátz-féle pályázatán jutalmazott
elbeszélés.
Irta : K api Béla.
Jelige: „A nap le ne menjen
a te haragodon."

I.
Kovács Balázsék portáján ketten laktak.
Maga az öreg Kovács Balázs, mint a villámtól
kettéhasított fa, szomorúan álldogált az élet
országútján.
A másik felét, h e j! bizony a jobbik felét,
két évvel ezeló'tt temették el. Áldott jó asszony
volt. Olyan szelíd, mint a szobába szokott fehér
galamb. És a mellett olyan gyengéd és figyel
mes, m intha a jó Isten éppen ennek az erő
szakos lelkű Kovács Balázsnak fogyatékosságait
akarta volna vele kireparáltatni. Meg is siratta
az ő jobb részének elvesztését. Még most is
megkönnyezi, ha odatéved a tekintete arra a
rokkára, melynél olyan sok szálat eresztett
a felesége szorgalmas keze egykoron.
Ugyanazon a portán lakik Kovács Balázs
egyetlen le á n y a : Eszter, a maga hites urával s
futkosó kicsiny gyerekével.
Bizony olyan igaz, minthogy kétszer kettő
az négy, soh’se hívták volna a szép Kovács
Esztert középkúti Horvát Istvánnénak, ha az
édes anyja nem lett volna a ház őriző angyala!
De hát mikor a büszke Kovács Balázs nagyot
csapott az asztalra és úgy foghegyről oda
kiáltotta: „nem szolgalegénynek neveltem a
lányom" . . . ., az a jólelkű asszony csak hall
gatott, hallgatott és mégis a szive választottjáé
lelt a falu leggazdagabb leánya. Hogy mi volt
a csodabalzsama, azt csak ő tudta.
Pedig de jó lett volna, ba a leányára hagyja
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a titk á t! Mert mióta olyan messze elutazott,
ugyancsak sok könnyet elsírt á szegény Eszter
két szeme.
Hogy m iért? . . . Talán az öreg Kovács
Balázs se tudta. De az bizonyos, hogy a felesége
halála óta nem jó szemmel nézte a leánya urát.
Felforrott a vére, a hányszor látta. Ha dolgo
zott, az volt baj. Miért felejti, hogy m ár nem
b é re s ! Ha nem törte-zúzta magát, akkor azért
szidta, m iért ingyenélősködik a más gazdaságán !
Hanem a mi m ost történt, az már igazán
s o k ! Nyomorult hat hold földje volt az Isten
adtának s még azt is oda dobja az apja hite
lezőinek. Most m ondták a községházánál . . .
Node csak jöjjön haza az a . . . Be se fejez
hette. Belépett Horvát István. Sápadt volt
az arca. Szomorúan mondta: „beszédem van
édesapám -uram m al" . . .
Az öreg gúnyosan rázogatta a fejét. A deresedő hosszú haja úgy röpködött ide-oda, mint
a sárguló falomb az őszi fuvalomkor. Nem szólt
egy szót se, csak a feje mozgásával kérdez
g e tte : „ugyan, ugyan, mi lehet az ? . . .“
Horvát István pedig lassan elkezdte a
m o n d ó k áját:
„Most, hogy az édes atyám at otthon a mi
falunkban eltemettük, most tudtam meg, hogy
az a hat hold föld, a mi az enyém volt, az se
lehet az enyém. . . . Szegény apám nem tudott
a pénzzel bánni. Azután az az átkozott pör is
sok pénzt elvitt. Adósság is m aradt utána.
Becsületes, jó em berek a jótállói" . . .
Az öreg Kovács Balázs haja meg egyre
röpködött. . . . „U gyan! . . . Ugyan ! . . .“
Egy idő múlva ő maga is megszólalt. „Mi
bajod neked az apád adósságával ? Fizesse ki,
a ki csinálta! A föld a te neveden áll, azt tőled
nem vehetik e l!“ . . .
Horvát István értetlenül nézett maga elé.
„Nem tudom, hogyan érti a beszédjét nagy
jó uram, szólt elgondolkodva. Igaz, a föld az
enyém, de hát az apám neve, az is az enyém.
A becsülete, n o ! ahhoz is van közöm. De az
én becsületem, az m ár egészen az enyém.
Hogyan engedhetném, hogy az édes atyám
emlékét meggyalázzák, a nevét m egátkozzák?
Nem, azt nem teh etem ! . . . A míg élek, addig
nem állhat senki fia oda az apám sírjához s
nem fenyegetheti ököllel a fejfáját: „hej! öreg
Horvát István, te tettél tönkre!" . . . — Hát
szóljon kegyelmed, tehettem én mást, becsülettel,
tisztességgel, minthogy odaadtam nekik azt a
hat hold földet. D arabolják el, adják el, legye
nek boldogok v ele! . . . Megtettem! Isten látja
lelkemet, érzem, hogy jól tettem !“ . . .
Hanem az öreg Kovács Balázs nem úgy
érezte. Egészen nekivörösödött haragjában.
Nem is beszélt, hanem rekedten kiáltozott:
„Te akarsz engem becsületre tanítani, te
jött-m ent sehonnaiV !“. . .
A másik valami kemény szóval akart vissza
vágni, de azután mégis meggondolta magát s
csak annyit m o n d o tt: „elfelejti kegyelmed, hogy
a fia lettem ?” . . .
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De a gyönge szó is olaj volt a tűzre.
gerjedt. A mi szidalmat talált, azt mind ráh al
„Fiam ? . . . Nekem fiam ? . . . Nem voltál mozta. Elm ondta hálátlannak, rossznak, gyalá
az soha, nem is leszól so h a ! Betolakodtál a zatosnak, csak jót nem mondott róla. Azután
házam ba, megvetted a lányom szivét. De a fiam, kiszakította az ajtót és kim utatott a holdtól
az nem lettél í É n ugyan nem vagyok az a p á d ! megvilágított útra
Ingyenélő, rongy volt az apád, nem én 1 Te is
„Látod azt az u tat? . . . Azon vertem ki
csak az leszól, koldusabb az útszéli koldusnál." az uradat, azon verlek ki téged i s ! Az én leá
Mint a sértett vad, úgy hördült fel Horvát nyom és annak a koldusnak a felesége egy
István szava: „ne bántsd az apám at!" . . .
szerre nem lehetsz. Ha azt választod, jól van,
A karja is felemelkedett, egy szék is tévedt de akkor azután át ne lépd többet a házam
bele. Az öreg Kovács Balázs szeme előtt pedig küszöbét. . . . "
tűzkarikák ugráltak. Úgy érezte, hogy azok
Mikor Kovács Balázs feltekintett, egyedül
mindig nagyobbak és nagyobbak lesznek. Hir volt a szobában. Végigsimította a homlokát,meg
telen h átra lép elt! . . . Szerencse, m ert Horvát dörgölte a szemeit, hátha álmodik. De nem
István széke ott csapott le a feje előtt . . .
álm odott!
Hanem mintha az ütés felébresztette volna
Kiment a kapu elé. A sárgás holdvilágban
Kovács Balázsot. Olyan nyugodt lett, mintha jól láthatta, hogy egy asszonyféle éppen akkor
csak az őszi vetések állásáról beszélgetlek volna. fordult be az utca kanyarulatánál. Utána is
Kinyitotta az ajtót s kim utatott a kapun túl kiáltott: „Eszter! . . . Eszter!" . . . de csak a
kanyargó útra.
fák árnyékától félő kutyák vonítása volt a
„Látod ezt az utat :Horvát István? . . . feleiét.
Ezen az úton koldus m ódra jöttél, ezen az úton
ugyanolyan koldus m ódra el is m ehetsz!“ . . .
A ki az éjszaka Kovács Balázsék portáját
Mikor a másik védekezni akart, ingerülten megfigyelte, különös dolgokat tapasztalhatott.
k iálto tt: „no csak menj a hat hold földed után ! A mécses egész éjjel égett. Az ablakon át pedig
Csak menj, menj, takarodj ! . . . Véget ért az egy folyton vándorló em ber árnyéka rajzoló
ingyenélő élet, mehetsz a földet túrni. De ne dott a világos útra. Úgy látszik, itt ma nem
felejtsd, hogy míg az ujjamat mozdítani bírom, alusznak . . .
addig ide be ne jö j j! Mert oly igaz, minthogy
Néha megnyílt az ajtó. Egy hatalmas, öles
Kovács Balázs a nevem, agyonverlek, mint egy alak jelent meg sVvégig nézte az utat. A mint
veszett kom ondort! . .
előrehajtott fejjel ott állt mozdulatlan, olyan
„Nem így gondoltani, bocsásson meg" . . , volt mint egy derékban kettétört fatörzs, mely
szólt közbe néhányszor Horvát István, de az nek tetejét homokos hóval hordta tele a téli szél.
öreg Kovács Balázs rá se hallgatott.
Majd hátram ent a hátsó lakáshoz. Meg
Oda is ment hozzá. Kérlelte szép szóval, próbálta a kilincsét s megzörgette az ajtaját.
de az öreg keze mindig az ajtót mutatta.
És ilyenkor reménykedve, majd félő ijedséggel
Horvát István neki is indult. Meg-megállt. kiáltás hangzott a néma éjszakába : „Eszter ! . . .
Az ajtóban visszatordult.
Eszter! . . . "
„Jól van hát, — elmegyek. Csak azt kiváII.
nom, hogy a jó Isten legyen jobb kegyelm ed
hez, mint a milyen kegyelmed volt m ihozzánk 1“
Kovács Balázs hiába várt. Eszter nem jött
Elment. Vissza se fordult.
vissza. Jól gondolta: az urát ott találta a falu
Kovács Balázs néha odafordult az ajtó felé. végen a bátyja házában. Ott azután meghánytakAzután odavágta a törött széket a saro k b a: vetettek mindent.
„Büszke koldus !“ . . .
Az öreg Horvát Mihály marasztalgatta is
őket. Úgy is egyedül van. Majd meglesznek
* * *
szép békességben. De ők a kegyelemkenyérenMikor Kovács Eszter hazajött, elrémülve élésnek még a látszatát is kerülték. Azért m ás
hallotta, hogy mi történt. Hiába védelmezte az nap elmentek a közeli városba.
urát. Az apja csak oda mutatott a törött székre
Nehéz időszak kezdődött. István hiába kere
és így szólt: „ezt tette velem!" . . .
sett munkát. Mindenütt bezörgetett a nagy gyá
Ivérlelgette az apját. Ugyan bocsásson meg rakba, kereskedésekbe. H iáb a! nem kapott
a férjének, hívja vissza. Hiába I A felelet mindig m unkát seholse. Napszám után éltek. Nehéz
egy m aradt: „soha, sohasem!" . . .
sor az! N apról-napra tengődni s mindig azzal
Eszter készülődött. Alig győzte felitatni a a kérdéssel lefeküdni: mit hoz a holnap? . . .
könnyét a keszkenőjével. De hát mit tegyen?
Az apjuk haragja is ólomsúlylyal nyom ta
Az Isten oltára előtt fogadta meg, hogy sem a lelkűket. És még csak nem is tehettek ellene.
örömében, sem bánatában nem hagyja el az ő Először a büszkeségük, azután a szegénységük
urát. Ki is felejthetné el azt az örökké emlé nem engedte, hogy az első lépést ők tegyék meg.
kezetes szó t: „a hova menendesz, oda megyek."
A gond pedig minden évben több lett.
Sírva szólalt m eg: „elkergethetted édes Most m ár négyen ültek az asztalnál. Az ötödik
apám, de vele együtt engem is kiűztél házadból!" pedig ott csuszott-mászott a földön. István
Mikor Kovács Balázs látta, hogy leánya egész nap dolgozott. Magára nem költött sem
nem őt, hanem az u rát választja, éktelen haragra mit. Csak a családjának élt. Eszter is hű segítő-
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társa volt. Mosással, vasalással segített a férje
sok gondján.
És mégis boldogok voltak! . . .
Mikor Istvánt a késő alkonyat hazavetette,
barátságos otthont talált. Cicoma, cifra függöny
nem volt a szobájukban, még a legszükségesebb
bútorokat is alighogy megtudták szerezni. De
ragyogott minden a tisztaságtól.
A mint belépett a szobába, mosolygó, jó 
kedvű feleség fogadta. Két gyerek örömsikol
tással szaladt eléje, a harm adik pedig gügyögés
sel terjesztgette feléje a két kis karját: „apa ! . . .
apa
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De nemcsak a hófehérkérői meg a farkasok
ról beszélt Horvát István a gyerekeinek, hanem
elmondta nekik azt a csodálatos, igaz történetet
is, mit az iskolában és a tem plom ban tanult s
a miről olyan sok csudaregét beszélt az áldott
lelkű édesanyja.
„Egyszer volt . . . . Egyszer volt . . . Jézus
volt a neve“ . . .
És elmondja azokat a gyönyörű történe
teket a gyermek Jézusról. Hogyan őrizte őt az
isteni gondviselés, hogyan fejlődött engedelmes
ségben és istenfélelemben.
Azután elmondja, hogy mennyi jót tett

Prónay Gábor,

Hogyne lett volna boldog, mikor ilyen
kincsei v o ltak !
Körülülték a nagy asztalt. S akkor száz és
ezer dolgot kérdeztek tőle: hol já rt? . . . mit
csinált egész nap ?. . . hozott-e nekik valamit ? . . .
Vájjon melyikük volt boldogabb: az e, a ki
kérdezgetett, vagy az, a ki felelgetett?
Jancsi m ár az iskolába járt. Estefelé azután
előkerült a palatábla és az olvasókönyv. Meg
kezdődött a nagy vizsga: kétszer kettő az négy,
háromszor három az kilenc.
Mikor azután Jancsi jól tudta a leckéjét s a
kis Pistának se kellett a szoba sarkát őrizgetnie,
akkor az édesatyjuk ajkán csüngött mindegyik s
áhítattal lesték szavát „egyszer volt, hol nem volt “ ..

Krisztus. Hogyan szerette a szegényeket, hogyan
gyógyította a betegeket.
Óh, hogy csillogott a gyerekek szemében
az őszinte fájdalom könnye, mikor hallgatták:
mennyit kellett Krisztusnak szenvednie, míg a
keresztfán meg nem halt.
És hogy ragyogott az örömtől arcuk, mikor
azt m ondta az édes atyjuk, hogy Krisztus fel
támadt, él és mindig é l ! . . .
Eszter megszorította az ura kezét. „Igen!
Krisztus él, most is él !“ . . .
„De hát édesapám, szólalt meg a kis Jancsi,
ha Krisztus a szegényeket annyira szereti,
úgy-e akkor eljön mihozzánk is, és minket is
szeret?'1 . . .

54

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

„Igen, igen édes fiam ! Ha buzgón im ád
koztok hozzá, akkor bizonyára eljön 1“
De a kis Jancsi fejében még mindig motosz
kált valami. Himmegett-hümmögött, azután
mégis kivágta, „Ugy-e édesapám, ha az a jó
Jézus eljön hozzánk, akkor majd nem sír annyit
a mi jó édesanyánk, ?“ . . .
„Nem, nem édes fiam ! Krisztus mindenkit
megvigasztal!“
Hamvad a lámpabél, kevés az olaja. Távoli
óraütés végét szakítja a beszédnek. A mint a
kilencet kongatja, m intha im ádkozásra hívna.
Előveszik az imádságos könyvet. S az ártat
lan gyermekek hangja beleolvad a szülők im ád
ságába, olyan szépen mondják, mondogatják,
a mint az apjuk eléjük olvassa :
Jövel Jézus, lelkem hő szerelme !
Nélküled bús szivem hova lenne!
Oh, jöjj királyom !
Csak te vagy öröm öm e világon!
Ellenem itt annyi s oly hatalmas,
Olyan vagyok, mint a fölvert szarvas.
Eltikkad ajkam,
S nincs hűs fo rrás itt e sivatagban.
Je r azért Uram, je r közelembe,
Ruhád szélét kezem hadd illesse !
Je r drága v en d ég !
Veled té r be hozzám a békesség !

És míg az imádság szavát áhítattal m ondo
gatják, az a csöpp gyerek ott a földön kitárja
két kis karját, s mintha értené az apja szavát,
boldogan gügyögi a maga együgyű beszédjét.
Ki tudja mit mond ? . , . Talán az is azt mondja :
„jövel Jézus! . . . jövel Jézus!" . . .
*
*

6 . SZ.

szépen megélnek abból! . . . A kis Jancsinak
csizmára is kerül, a Pistának meg valami meleg
téli ködm ent szerezhetnek. . . . Hús is több
ször kerülhet az asztalra . . . Óh édes Istenem,
mennyi boldogság! . . .
És a tervezgetés közben el is felejtik, hogy
az ő lábbelijük is elrongyolódott s hogy nekik
is elkelne egy meleg gúnya. . . .
„Látjátok édes cselédeim, - - szólal meg
könnyes szemekkel Horváth István, — nem
hiába im ádkoztunk! A mi jó Istenünk, a kit
mindennap hívtunk, eljött mihozzánk. Megsaj
nálta a mi szegénységünket és megsegített
minket!" . . .
„Aldassék az ő szent neve," — rebegte
hittel az édes anya.
Pihenni tértek. De a nagy öröm még sokáig
elűzte szemükről az álmot. Mikor végre e ls z u n 
nyadtak, az Isten angyala ott já rt közöttük s
édes álmot csókolt mindegyikük szemére.
Sötét az utca, sötét a ház. De az ég fényes
csillaga éppen oda küldi sugarát a külváros egy
elhagyott kis kunyhójába, annak is egy dülöngős falu udvari szobájába. Oda lopózik a Horvát
Istvánék ágyuk fejéhez és biztatva súgja az
alvók fü léb e: ne féljetek! hiszen m inden éjsza
kának van egy csillagsugára! . . .
Csak keressétek m e g ! . . . Csak mindig az
igazit keressétek! . . .

Hl.
Kovács Balázs háza elhanyagoltan áll az
utcaszélen. Fehérre meszelt falára barnás fol
tokat mázolt az eső, meg a hó. Az udvart is
felverte a gyom. A rra odébb, szertehever min
den szerszám, ott egy ásó, egy pár kapa, amott
Horvát Istvánék nem hiába hívták Jézust. egy eke, meg egy borona. A mától-holnapig
szolgáló cselédek minden átka rajta fekszik a
Elment hozzájuk.
Még a nélkülözés napjaiban is boldogok gazdaságon.
A pitvar előtt virágoságy volt azelőtt. Viola,
voltak. És ők jól érezték, hogy ez a megelége
dés: a Krisztus szeretetének az áldása. Okos, szegfű, szép verbénia, piros pelárgónia, jó illatú
engedelmes gyerekeik voltak. És a hányszor rezeda virított. Most le van taposva az ágy
rájuk tekintettek, m indannyiszor érez ték : hogy széle. Csak néhány Isten kegyelmében álló virág
az Isten nem hagyja el azokat, kik benne bíz pálcika m utatja, hogy itt is volt valami.
Kovács Balázs most jö n a cselédházból.
nak. Ezt is Krisztusnak köszönhetik.
Egy este öröm től sugárzó arccal jött haza Ejnye, az is de megrokkant. Görnyedten jár.
Horvát István. Alig tudta elmondani, hogy Tudja, Isten mit kereshet mindig a földön.
Folyton dohog, semmivel sincs megelégedve.
milyen nagy szerencse érte őket.
Azon este óta, hogy magára hagyták, csodás
Az a gyárigazgató, kinél utolsó időben sokat
dolgozott, megtudta, hogy ő katonakorában a átalakuláson ment át a lelke. Nem tudja elfelej
fegyverkovács mellett dolgozott. Kikérdezgette, teni, hogy hogyan várta vissza a leányát, hogyan
hogy mit tanult s mikor benn a gyárban meg virrasztott egész éjszaka. Óh, ez a szégyeni ez
győződött arról, hogy az ő em bere nemcsak a gyalázat! . . . Mindenki tudja, hogy milyen
beszélni tud, bánéin dolgozni is, felvette a m un csúful megjárta ! . . . Ő m aradt szégyenben azzal
kások közé, s tisztességes, jó fizetést adott neki. a koldus vejével szem ben! Most m ár azután
No hiszen volt boldogság abban a kicsiny ne is jöjjenek hozzá vissza ! . . Senkit se akar
szobában. Szavuk nem sok volt, hanem annál lá tn i! Es ha mégis jönnének, kiveri ő k e t! . . .
többet m ondott a szemük csillogó könnye Fel Bizony kiveri! . . .
Hiába mentegették az ismerősök Horvát
néztek az égre, és olyan boldogan sóhajtottak:
óh de megsegítettél minket édes jóistenünk!" ... István eljárását! Hiába mondták a szeme közé,
Most hát van biztos állásuk. Nem kell hogy Kovács Balázs maga a hibás, nem hasz
m indennap arra gondolni: mit eszünk holnap ? nált semmit se! Az öreg megkötötte magát és
Tisztességes jövedelm ünk lesz! . . . H ej! milyen minden békítési kísérletre azt m o n d ta: nem í . . .
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Lassanként elm aradt tőle mindenki. Em ber
gyűlölő kedve nem is volt valami jó vendégmarasztó. Ő se ment seh o v á! Ha nem mutatta
is, mégis csak bántotta, hogy minden szemből
rosszalást olvasott ki. De azért csak rántott
egyeLa vállán: „Azért se!" . . .
Azonközben évek múltak. Eszterről csak
annyit tudott, hogy nagy nyom orban van. Azt
se bánta ! Talán még örült is egy kicsit. Úgy
kell n e k i! Hadd keserülje meg, hogy elhagyta
az apját I . . .
Egyszer levelet hozott a posta, Horvát
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mi jó anyánkat, a ki m inden tekintetével arra
kért: csak szeressétek egymást!" . . .
Óh, édes jó apám, hogy is tud odam enni
a sírjához, hogy is tud ott egy „Miatyánkot"
elimádkozni, mikor a szíve tele van haraggal
és bosszúsággal! ? . . .
Meg azután miért is oly nagy a kegyelmed
neheztelése? Szegény István az édesapját, meg
a becsületét védelmezte, én meg csak az eskü
met tartottam meg. Nem tehettünk mi más
képpen ! . . . . Most is csak arra kérjük édes
a p á n k a t: térjen hozzánk az apai szivével, sze-

Ráday Pál.
(Mányoky Ádám eredetije után).

István írta. Megköveti benne szépen az apja
urát. Isten látja a lelkét, mennyire bántja, hogy
az a vak szenvedély elvette az eszét. Kéri is:
bocsásson meg neki.
Kovács Balázs ránézett a szoba sarkában
álló törött székre és azt mondta : sohasem! . . .
Mikor aztán a külvárosi kicsiny szobában
hónapszám ra hiába várták a feleletet, Eszter
egymás mellé rakta gyöngyszem betűit (szépen
megtanulta azt annak idején az iskolában) és
beleöntötte írásába a lelke keservét.
„Hát egészen elfelejtette édes jó apám a
maga Eszterét? Hej, m ikor még szeretettel
becézgetett s gyönge szóval „lelkem, angyalom
nak" nevezgetett! . . . Hát elfelejtette m ár a

ressen újra minket és bocsásson!" . . . Az öreg
Kovács Balázs sokszor elolvasta a levelet. Jaj
de a szívébe talált annak minden szav a!
Néha a lelkiismeretében is megszólalt egyegy hang: bocsáss meg! Hívd vissza ő k e t! . . .
De azután megint csak rátévedt tekintete arra
a törött székre és megint csak azt m o n d ta:
sohasem ! . . .
Egyszer, — bizony a levél érkezése óta
elmúlhatott vagy két, három hónap, — idegen
jöttét jelentette a két házikomondor mérges
ugatása.
„Hát ilyenkor ugyan kit hoz a rossz szél
erre?" mormogott m agában az öreg Kovács,
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m ikor egyenlő, lassú lépések kopogtak végig a
pitvaron.
Ham ar megtudta, m ert az öreg nagytelkes
Horvát Mihály lépett be azon.
Nagy telkesnek nevezték, m ert bizony volt
ötször annyija, m int a többi Horvátnak össze
véve. Szegről-végről attyafia is volt a m i Horvát
Istvánunknak. (Ismerjük is, hiszen bekukkantot
tunk a portájára.) Egy m agára való, magtalan
özvegy ember. Az öreg Kovács Balázszsal, a
kinek a sok föld mindig tetszett, tartották is a
sógorságot. Legalább azelő tt! . . .
A mint az asztalnál elhelyezkedett, szép
elöljáró beszéd után illő m ódon előadta, hogy
ő miért jött Kovács Balázs házába. Mert hát
éktelen dolog az, ha haragot táplálunk a mi
véreink ellen. Meg nem is egyezik azzal a
keresztyén regulával, a mit adott nekünk a fölséges szent Isteni"
Még akkor is meg kell bocsátanunk, ha
igazán vétkeztek ellenünk a mi em bertársaink.
Pedig itt még ahhoz is sok szó fér, vájjon
kicsoda bántotta meg a másikat?" . . .
„No, m ár abban nincs igaza! A gyerekeit
bizony ne szidalm azza! Inkább áldja az Istent,
hogy annak a derék, takaros leánynak olyan
becsületes, jóravaló férjet adott!" . . .
„Hogy szegény koldus volna? . . No, az
sem igaz! A kinek van két karja, m unkaszerető
lelke, becsülete, az lehet szegény, de koldus
sohase lehet! . . Hát mutassa meg, hol van
az az ajtó, melyen bezörgetett Horvát István,
és hol van az az ember, a kitől kenyeret
kért ? . . .“
„Bizony jól tenné, Kovács Balázs, ha ma
gába szállna s úgy cselekednék, mint egy hivő
keresztyénhez m é ltó ! . . ."
„Mit? . . . Hogy ő úgyis jó keresztyén
volna, s hogy ő úgyis istenfélő életet él? . . .
Jaj, de kár az a kérkedés! Inkább gondolkod
nék a felől, hogy megbocsát-e a jó Isten annak,
a ki nem bocsát meg em bertársainak! . . .“
„Nono! . . . Hogy nincs neki semmi köze
az ő dolgához? .. . Valami talán mégis volna!
Először is az István neki vérszerinti rokona.
Azután meg, az em ber csak nem hagyja vízbefulni em bertársát, ha az bolond fővel maga
rohan a vesztébe? . . . "
„Hanem bizony jó lesz, ha a szent bibliát
többet olvassa. Különösen ne átalja felkeresni
azt a szent tanítást, a mit Krisztusunk a hegyen
tartott a sokaságnak. A mit kétszer kell el
olvasnia, azt Máté evangélistánál* az ötödik
fejezetben, a 24-ik verstől kezdődőleg találhatja
meg. Azután érdemes lesz azt is átolvasni:
mit mondott a Krisztus tanítványainak, m ikor
imádkozni tanította őket! . . .“

6 . SZ.

Mikor az utolsó szót kimondta, m ár ott
állt az ajtónál.
Megszólalt Kovács Balázs is és szelídebben
kérlelte a vendégét: „megbecsülöm a sógor
úrnak a tisztelő látogatását, de ne bántsuk
az én dolgomat . . . Ejtsük másról a sza
vunkat ! . . “
Nagytelkes Horvát Mihály felelete nagyon
kurta volt: „Én csak ezért jöttem ! . . Isten
m egáldja! . . .“
Nem is parolázott. Az ajtót is behúzta
maga után. Kemény léptekkel ment végig a
gádoron, még a kutyák se merték megugatni.
*
Kovács Balázs egyedül maradt. Elgondol
kodott Annak a buzgó, vallásos Horvát Mihály
nak a magaviseleté mégis csak megdöbbentette.
Hát mindenki őt hibáztatja ? . . .
Azután a mit a megbocsátásról beszélt, az
is gondolkodóba ejtette. Hátha úgy van, a mint
az m ondta ? . . . Hátha az Isten se bocsát meg
ő neki? . , . Erre még sohase gondolt!
Egy jó ideig dohogva já rt föl és alá a
szobájában. Csak egy-egy morogva elejtett szava
hallatszott, a mint az útjába kerülő székeket
félrelökdöste.
Végre mégis odaült az asztalhoz. Előkereste
a vaskos bibliát. Forgatta, lapozgatta. Azután
egy kis gondolkodás után felütötte Máté evan
gélista könyvét. Megkereste a hegyi beszédet,
benne azt a részt, melyet Horvát Mihály meg
jelölt s elkezdte olvasni:
„Légy jóakarója a te ellenségednek ham ar,
míg vele az úton vagy, hogy a te ellenséged
valami módon téged a biró kezébe ne adjon,
a biró ne adjon a poroszló kezébe és a töm 
lőébe ne vettessél. Bizony mondom néked,
hogy ki nem jössz onnét, mígnem megfizetsz
mind egy fillérig!" (Máté 5, 25—27.)
Azután megkereste az úri imádságot s az
utána következő versekben ezeket olvasta:
„Ha megbocsátjátok az em bereknek az ő
vétkeiket, megbocsátja nektek is a ti mennyei
Atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az
em bereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyá
tok se bocsátja meg a ti vétkeiteket." (Máté 6,
14—15.)
Kovács Balázs m ereven tekintett maga elé.
Úgy van, a mint Horvát Mihály mondta. Ha
nem bocsátunk meg em bertársainknak, nekünk
sem bocsát meg a jó Isten. Újra és újra el
olvasta, de mindinkább meggyőződött arról,
hogy a Krisztus szavainak ez az igazi értelme.
Hossz éjjele volt. Álmatlanul forgolódott
ágyában. Az úriimádságot se tudta végig im ád
kozni. Mikor oda ért: „bocsásd meg a mi vét
keinket, miképen mi is megbocsátunk az elle
nünk vétkezőknek", elakadt a szava. Hányszor
elmondta m ár gyerekkora óta és csak most
vette észre, hogy ezek 'a szavak is benne
vannak.
Odakint m egeredt az ólmos őszi eső. A cse
pegő eleinte lassan, azután mindig gyorsabban
adta le a háztetőről összegyűjtött esőt.
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Kovács Balázs pedig ismételgette, a mit az
írásból olvasott: „Légy jóakarója a te ellen
ségednek, míg vele az úton vagy!" Bizony ő
nem jóakarója sem a leányának, sem a vejének. Az igaz ! No de hiszen még r á é r ! Még
egy úton van velük! Majd megbocsát nekik
egyszer, akkor azután rendben lesz a számadása
az Istennel! Még ráér, hiszen még nem is olyan
öreg em beri . . .
Ez az okoskodás egy kissé megnyugtatta.
De azért, jóllehet m ár az éjfélt is elkiáltották,
az imádságát mégse fejezte be. Nem is tudott
elaludni. A lelki félelem és gyötrődés egész
beteggé tették. Fogvacogva forgolódott ágyában.
Odakinn pedig verte az ablakot az ólmos,
őszi eső! . . .
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kenyérből és úgy igyék abból a pohárból. Mert
a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és
iszik magának, hogy meg nfem becsüli az Úrnak
testét.“ (I. Kor. 11, 28—29.)

Az öreg pap arca kigyulladt, hangja ércessé
lett, a mint folytatta:
„Oh, bárcsak világossá tehetném előttetek
ezeknek a szavaknak megrendítő kom olyságát!
Bárcsak lelket önthetnék belétek ezzel a szóval:
próbáljátok meg m agatokat! . . . Ne legyetek
méllatlan vendégei az Úr asztalának ! Óh, vi
gyázzatok, lelhetek üdvösségével könnyelműen
játékot ne űzzetek! . . .
Ha bűneiteket szívetek igaz megbánásával
nem gyászoljátok, akkor méltatlan vendégek
vagytok!
IV.
Ha igaz feltétellel meg nem fogadjátok,
Rég elcsöndítették a másodikat, mikor Ko hogy ezután a bűnt elkerülitek, akkor is mél
vács Balázs a tem plom ba indult. Az utóbbi, tatlan vendégek vagytok!
időben sokszor elmaradozott. De karácsonyi
Ha nem bocsáttolok meg em bertársaitok
szent ünnepén csak nem hagyhatja látogatlanul nak, akkor is méltatlan vendégek vagytok!
az Úr hajlékát! . . .
Pedig hányán megfelejlkeznek erről! Ide
Az utcákon csoportokban mentek az em jönnek az Úr oltára elé, kezüket imádságra
berek. Mindenki a hozzátartozóival. Férj, fele kulcsolva veszik a szent vacsorát, a lelkűkben
ség, gyerekek, mind együtt voltak. Csak neki pedig a harag tüze ég. Megbocsátani nem
kellett egyedül b an d u k o ln ia! . . .
a k a rn a k !
Az arcokra kiült a karácsonyi boldogság. E- Óh, szeretném, ha mindegyitek, mielőtt ide
Gondot, bút felejtve, örömm el sietett mindenki jön, elolvasná és m egértené az irgalmatlan
a templom felé. Csak az ő arca mogorva . . . szolgáról szóló példázatot. (Máté 18, 23—35.)
Csak neki nincs karácsonyi ö rö m e . . .
Az megmondja, hogy ítélőszék előtt álltok,
Hej, micsoda karácsonyest volt az a teg szám adásra hív titeket, szolgákat, a hatalmas kinapi is ! . . . Üres sz o b a . . . Magános elhagya- rály.Hogy adjátok meg azt a 40 ezer tálentotottság . . . Évekkel ezelőtt a karácsonyfa mot, a mivel tartoztok? . . . Vétketek oly sok,
gyertyái az ő szobáját is bevilágították, gyermek hogy azt jóvá tenni nem lehet. De meg ki
kacaj verte fel a csendet s örömtől sugárzó tudja a m egtörténtet meg nem történtté tenni ?
arcok vették körül. Most pedig. . .
Egy sem állhat meg közülünk! Egyetlen
A tem plom ban oda ült a rendes helyére, egy sem! Térdreroskadunk, felkiáltunk: „Uraml
oldalt az első sorba. Az apja is mindig ott ült. irgalmazz n ek ü n k !“ . . .
Ahhoz a székhez volt jussuk.
De ne féljetek! A szent vacsora az Úr
A tisztelendő úr a szeretetről és békes irgalmasságának a jele. Azt hirdeti, hogy ő meg
ségről beszélt. De az a szent ige olyan volt, bocsát tinektek a Krisztus érdem éért. Elengedi
mint az éles kard. Mindig Kovács Balázs felé egész tartozástokat! Elengedi egészen! De nem
v ág o tt. . . „Megvolt-e lelkedben a szeretet, a mindenkinek !
békesség, a jó a k a ra t? . . .“
Az a szolga, kiről Krisztus példázata szól,
Vége volt az istenszolgálatnak. A hívek irgalmasságot nyert, de ő maga irgalmasságot
serege a kijárat felé tolongott.
nem gyakorolt. Nem engedte el szolgatársa
Kovács Balázs ott m aradt a helyén. Ő ilyen tartozását. Meg is büntette a király. Kivettette
kor szokott az Úr asztalához járulni.
a külső sötétségre.
Lassanként ismét megteltek a padok s a
Ez a sors vár tirátok is, ha meg nem
hívek ném a csöndben várták az Úr szent va bocsátja mindenki em bertársának ellene való
csorájának kiosztását.
vétkét 1
Az öreg tisztelendő úr oda állt az oltár
„Az ítélet az irgalmasság nélkül lészen
elé s elkezdte bűnbánatra és megtérésre ser annak, ki nem cselekedett irgalmasságot “
kentő beszédét.
(Jak. 2, 13.)
Beszél az úri szent vacsora komolyságá
Kovács Balázs ném a ábitattal hallgatta a
ról s arról a boldogságról, a mit biztosít a mi beszédet. Nem látott semmit, csak azt az ősz
szám unkra. De csak azok nyerik ezt el, a kik embert, a ki intőleg emelte fel kezét s olyan
tiszta szívet hoznak az Úr elé.
meggyőző hangon hirdette az Isten igéjét.
Azután így folytatja: „Tudjátok-e, hogy
Pál apostol komoly szóval int mindenkit, a ki
„Bocsássatok meg az ellenetek vétkezőknek,
az Úr asztalához járul: próbálja meg azért hiszen ezt Ígéritek m indennap az úri im ád
m inden ember m agát és úgy egyék abból a ságban !
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Bocsássatok meg, hiszen em bertársaitok
vétke oly csekély és ti oly nagy kegyelmet
nyertek az Istentől!
Bocsássatok meg, mert bizony mondom,
ettől függ az Isten bocsánata!
Ne m ondjátok: m ajd m egbocsátunk! Most
kell megbocsátani! Ne mondjátok: ráérünk még!
Most kell a tartozást elengedni! Az Isten csak
akkor bocsát meg, ha mi m ár megbocsátottunk
em bertársainknak!“ . . .
Kovács Balázs feje mindig lejebb hanyat
lott. Úgy érezte, mintha nehéz pörölyütéssel
összezúznák azokat a kifogásokat, melyekkel
keményszívűségét védelmezte . . .
„Bocsássatok meg szívből, ig azán ! Hiszen
ti is ilyen bocsánatot kértek a jó Istentől. Te
messétek el a rajtatok esett sérelm et! Hiszen
ti is azt kéritek, hogy a jó Isten vesse bűnei
teket a feledés tengerébe! Most még jó k o r van!
Ki tudja, holnap nem lesz-e m ár késő? Hátha
holnap m ár csak koporsóját találjáto k 1? . . .
Hátba a ti ajkatokat teszi ném ává a h alál?. . .
Mi lesz akkor ?“ . . .
,.Az ítélet irgalmasság nélkül lészen annak,
a ki nem cselekedett irgalm asságot!“ . . . A bíró
kezébe juttok, az pedig ad a poroszló kezébe
s lömlöcbe vettet titeket!" . . .

6. sz.

ször egy könnycsepp gördült végig az arcán,
azután mindig több . . . . mindig több . . . . És
mintha minden könnycsepp a lelke-sebét ön
tözte volna, úgy megenyhült tőle. A harag el
tűnt szívéből, megbánás foglalta el helyét.
Most ismerte meg az ő nagy vétkét, most
látta be, hogy nem úgy tett, mint a hogyan
keresztyénnek tenni kell. Most tudta meg, hogy
ő nem térdelhet az oltár elé, s nem veheti nyu
godt szívvel az Úr vacsoráját. Ő előle még ez
a boldogság is el van zárva.
És míg arcának barázdáin át könnyei a
kezefejére hullottak, a lelkiismerete mindig csak
ezt m ondta: „menj el, békélj meg először
atyádfiával, úgy hozd el a te aján d ék o d at!"...
„Menj el! . . . menj e l ! . . .“
A hívek lassan, megilletődve járultak az
oltár elé. És míg imádságra kulcsok kézzel le
térdeltek az oltár zsámolyára, Kovács Balázs
felkelt, s szép csöndesen kiment a templomból.
Elindult. De nem arra, hol a háza állt,
hanem arra az alvégre.
Ha úlközben „békességes karácsonyi ün
nepléssel" köszöntötték, hasonlóval viszonozta,
s azután azt dörm ögte: „lesz, lesz, ha az Isten
is úgy akarja
Nemsokára elm aradt a falu a háta mögött.
A házak mindig kisebbek lettek. A tornyot is
csak akkorának látta, mint a kopasz ákácot
ott az útszélen.
És ő mégis csak ment, ment . . .

Mintha ott az első padban megtörtén m or
mogná valaki: „tudom, tudom !" . . .
Az öreg pap pedig folytatta beszédjét:
V.
„Testvéreim ! A Krisztus egyszer azt m on
Karácsony
első
ünnepének
alkonya csön
dotta : „ha a te ajándékodat az oltárhoz aka
rod vinni és ott megemlékezel arról, hogy a te des boldogsággal borult Horvát Istvánék kis
atyádfiának vagyon valami panasza ellened: szobájára.
Az asztalon ott áll a kis karácsonyfa. Bajt
hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és
menj el, békélj meg először atyádfiával, és piros ruhás mézesbáb huszár, cukorláncos zseb
azután előjővén, úgy vigyed fel a te ajándéko óra, sütemény, alma, dió. A Jézuska ide is el
jött. Mindegyiknek hozott valamit. Egy puskát,
dat." (Máté 5, 25—24.)
Én is ezt m ondom ! Ajándékot hoztál id e : kardot, egy kis bábut.
Jancsika az iskolában új ruhát is kapott.
a törödelmes szívet.
De nincsen-e a te atyádfiának panasza Még egy szép könyvet is adott neki a tanító
ellened ? . . . Ott van-e lelkedben a megbo úr, m ert ő volt a legszorgalmasabb az osztályban.
De a legszebb ajándékot maga Horvát
csátás? . . .
Ha igen, akkor jöjj id e ! Méltó vendége István kapta. Ünnepek előtt behivatta a gyár
léssz az Ur asztalának. Ha nem, akkor ne jöjj igazgató úr. Megdicsérte az eddigi szorgalmáért,
id e ! — óh én m agam mondom, ne jöjj id e ! s megmondta neki, hogy újévtől kezdve 3U kor.
Üdvösségeddel ne já tsz á l! . . . Az Úr asztalának béremeléssel munkavezető lesz.
Volt is öröm abban a kis szo b áb an ! . . .
méltatlan vendége ne légy! „Mert a ki m éltat
lanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik, m a Csak Eszter szeme borult néha könnybe. Meny
gának." Hanem inkább menj el, menj egyene nyivel nagyobb volna ez az öröm, ha .. . Évek
sen ahhoz, kinek nem bocsátottál meg. Nyújts óta mindig ebbe a ,,ha“ szócskába ütköztek.
feléje békejobbot: „megbocsátok néked!" . . . Akármennyire örültek, mindig megkeserítette
Ha ezt megtetted, akkor jöjj vissza! T ér boldogságukat ez a szócska. Ha körülülték az
delj id e ! Vedd az Úr szent vacsoráját bűnbá asztalt, érezték, hogy valaki hiányzik. Még in
nattal, Istenbe vetett szent hittel. És ha akkor kább érezték ezt ma, karácsony ünnepén.
Sötétlő este volt, mikor az udvaron beszél
hallod: „ez a Krisztus szent teste és vére",
akkor nyugodt lehetsz, akkor megbocsátattak getés, m ajd léptek zaja hallatszott. Kevés v ár
táivá bezörgettek Horvát Istvánék konyhájára.
a te bűneid! Ámen."
Mikor kinyitották az ajtót, — a szemüknek is
Mire a lelkész elvégezte beszédjét, Kovács alig akartak hinni — ott állt előttük az öreg
Balázs feje egészen ráhanyatlott a karjára. Elő Kovács Balázs.
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„Megjöttem ! . . csak ennyit m ondott. Nem
is mondhatott volna többet, m ert Eszter egy
örömkiáltással odarohant hozzá és sírva borult
a nyakába.
Odaültették az asztalhoz. Ott azután meg
oldódott mindegyikük nyelve. Elm ondta az öreg
Kovács Balázs is, hogy a lelkiismerete nem
hagyta nyugodni, ideűzte sok-sok szenvedés
után. Eljött, most m ár nem azért, hogy ő bo
csásson meg, hanem hogy ő kérjen bocsánatot
gyermekeitől.
A karácsonyfa gyertyáit meggyújtották.
Hozzájuk ma jött az igazi Jézuska, ma hozta
el a legdrágább aján d ék o t: a békességet! . . .
Mikor azután a gyerekek félelme eltűnt,
odaült mindegyik a nagyapa térdére.
A kis Jancsi rávetette ártatlan szemeit és
úgy faggatta: „Hát te vagy az a nagyapa, kiről
édesanyánk olyan sokat m esélt? . . .“
„Én, én, kicsi fia m ! . . . Hát mesélt rólam
az a jó édesanyátok? . . .“
„Úgy-e nagyapa, eddig beteg voltál, azért
nem jöttél el mi h o z z á n k ? ...“
„Bizony beteg voltam kicsi kis Jancsikám !
A szívem meg a lelkem volt beteg. De most
m ár meggyógyultam ! . . .“
Érti a gyerek a feleletet, csak azt nem
tudja, miért sírnak hozzá mind a hárm an ?!
Mikor a kicsinyek m ár elaludtak, ők még
sokáig beszélgettek. Im ádkozás előtt Kovács
Balázs vette kezébe a bibliát. Felolvasta a hegyi
beszéd azon részeit, melyek őt megtérésre ve
zették. Azután elolvasta az irgalmatlan szolga
történetét. M ikor a bibliát letette, könnyezve
fordult oda gyermekeihez: „Engedjétek el ne
kem az én tartozásomat, hadd nyerjek én is
bocsánatot az én Istenemnél! . . .“
A kicsorduló könnyét se tudta letörülni.
Egyik kezét István, a másikat Eszter fogta . . .
Másnap ott térdeltek mind a hárm an az
Úr oltára előtt. És m ikor a lelkész az úri szent
vacsorának kiosztása után elbocsátotta a hívek
seregét, Kovács Balázs öröm től sugárzó arccal,
a gyerekei kezét fogva, lassú léptekkel indult a
külváros egy elhagyott utcája felé . . .

Igaz Csíki Ambrus.
— Hír a falunkból. —

Igaz Csíki Ambrus nem soká vihette,
Utolsó nagy pőrét, ezt is elvesztette.
Most a sírjában is azt fogja sajnálni:
Hogy a halál ellen nem bírt apellálni,
Igaz Csíki Ambrus.
Egész életében ígazabb volt másnál,
Mégsem siratta más a fiskálisánál,
Feleségét, fiát régen kitagadta,
S a mícskéje maradt a templomra hagyta
Igaz Csíki Ambrus . . .
El is prédikálta szépen a pap érte;
N égy harang két napig lóbálódzott érte...

Hanem a jó Istent a hogy én ösmérem:
— Egész bizonyosan a poklokra mégyen
Igaz Csíki Ambrus!
SZABOLCSRA MIHÁLY.

A jegygyűrű.
Tisztelendő Könyves Dániel uramat, a vidéki
város érdemes lelkészét, végkép elérte az aggkor
és a velejáró gyöngeségek. Nyári meleg, téli hideg,
minden megártott az egészségének, érctelenné vált
hangja meg-megtagadta a szolgálatot, s az Úr
vacsora kiosztásánál mind kilocsolta a bort, úgy
remegett a keze. Időről-időre ugyan csodát tett
vele az égi kegyelem és visszaadta hangját és
munkabírását. Ez különös szeszélye a véletlennek!

Petrőczy Kata Szidónia.

Olyankor szokott megtörténni, ha a város valamely
előkelősége örök nyugalomra tért, házassági frigyre
lépett, vagy újszülött családtagját kívánta részel
tetni a keresztség áldásában, minden esetben busás
stólára nyújtva kilátást; egészben véve azonban
nagyon terhére esett már az isteni szolgálat. Mind
ezt tekintetbe véve, elhatározta a gyülekezet, hogy
egy segédlelkészi állást szervez öreg lelkipásztora
mellé és e hivatalra tisztelendő Bakodi Ernőt, a
külföldi egyetemről csak nem rég hazakerült fiatal
papot hívta meg.
Az „Elefánt" vendéglősnét meglátogatta egy
szer a keresztleánya és az beszélte, hogy a sógora
unokatestvérének a barátnője látta jövendőbeli pap
juk arcképét a szomszéd város egyik fényképész
kirakatában. Ez után ítélve, a fiatal lelkész szép,
magas termetű úri ember lehetett, lelkes kék sze
mekkel és gazdag szőke fürtökkel, melyek dics
fény módjára övezték magas“homlokát.
Mikor az öreg szolgabiróné ezt meghallotta,
ily szavakat intézett egyetlen leányához: „Édes
leányom, mi tulajdonképen nagyon ritkán járunk
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templomba és nekem lelkifurdalásaim is vannak e
miatt. Nem volna szabad így elhanyagolnunk az
Isten házát, a hol keresztelve, konfirmálva lettünk,
a hol boldogult apáddal. .
Könyzápor szakítá
félbe szavai áradatát, de ettől a naptól kezdve
leányával együtt nagyon jó templomjáró lett az
özvegy asszonyság.
A füszerkereskedő húga, a ki már a harmin
cadik évébe fordult, noha csak huszonötöt szokott
bevallani, egy diványpárna készítésébe fogott, melyre
keresztöltésben a Hit-, Remény-, Szeretet-et készült
kivarrni. Már a Hit-et és a Remény-t is igen szé
pen kiformálta, de a szívre, mely a Szeretet-et
volt hivatva jelképezni, különös nagy gondot for
dított. Hatvan gramm különböző árnyalatú piros
selymet használt fel hozzá, igaz, hogy a Szeretet
volt a legnagyobb közöttük.
A lelkészlak legjobbik szobáját rendezték be
az új káplán számára. Az öreg úr ugyan azon véle
ményben volt, hogy a falak régi állapota egészen
megfelelő, de leányai közrefogva őt, addig hízeleg
tek neki, míg bele nem egyezett, hogy újra legye
nek kárpitozva, habár olcsóbbfajta anyaggal is. A
kisasszonyok ezenkívül felvitték a káplánszobába
a háznál található csinosabb holmikat, még a met
szett vizesüveget, az aluminimum-gyufatartót és a
porcellán-mosdótálat is.
Az állatorvos öt leánya majd kinézte a sze
mét az olvasójegyek, szivatárcák és papucsok hím
zése közben. Az édes anyjuk — öt eladó leány
szorgos mamája — ott járt aggodalmaskodva kö
zöttük : „Már megint leereszted a balválladat Anna 1
Hagyj fel Berta az örökös nevetéseddel, az ilyesmi
visszatetszik egy komoly férfinak! — Használod-e
pontosan az utasítás szerint a szeplők elleni szert
Klárikám ? — Hétköznap is felteheted ám a korallfiiggőidet Pepike! — Elza, gyermekem, csak gya
korold ám szorgalmasan a chorálokat a harmoniumon 1“
A penzionált százados leánya nagy buzgósággal dolgozott egy íróasztal elé való szőnyegen, a
tanító-kisasszony pedig mindenkitől az iránt tuda
kozódott, hogyan lehet a Mózes-táblácskákat leg
szebben keményíteni és vasalni.
Bátran lehet állítani, hogy Bakodi tisztelendő
úr mindinkább közeledő megérkezése úgy a tem
plomlátogatást, mint a város hölgyközönségének
szorgalmát igen előnyösen befolyásolta.
Azon a nevezetes napon, melyen jövetelét
várták, már kora reggel nagy tipegés-topogás hal
latszott e lelkészlak folyosóján.
„Vájjon, ki jöhet ily korán?" — szólt a tisz
telendőasszony.
„Talán engemet keres valaki, a lelki üdvössége
érdekében" — válaszolt az öreg úr, miközben egy
nagy darab vizes-zsemlyét buktatott alá a kávés
csészéjében.
„Nem hinném" — felelt az asszony. „Tudod,
ma országos vásár van, s ilyenkor inkább marha
eladással foglalkoznak, semmint a lelkűk üdvös
ségével."
Azért felkelt, hogy ajtót nyisson, de csak egyesült
törekvéssel sikerült ezt a célt elérni, lévén az
összes ajtók és ablakok zárai kevéssé a kor igé
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nyeinek megfelelő állapotban; a sokgazdájú papi
házaknál ilyesmi megszokott dolog.
Vagy egy tucat cselédleány állt előttük ünnepiesen öltözve, a város legjobb családjainak alkal
mazottai, a kik bókolva tudakolták, melyik szobá
ban fog lakni az új segédlelkész úr?
Miután ezt nekik megmutatták, elkezdték a
magukkal hozott göngyölegek és kosarak sokasá
gát kibontogatni, a legkülönbözőbb ajándéktárgyakat
szedve elő azokból. Csak pipatartót kilencet hoz
tak magukkal a leányok. Egy, hirtelenében elő
hívott asztalos ezeket kettenként alkalmazta a szoba
négy sarkába, a kilencediket az ajtó fölé szegezte.
Akosarak titkos homályából ezeken kívül még a leg
különbözőbb tárgyak kerültek napfényre: finom
szivarok, borospalackok, több pár papucs és reg
geli cipő, lámpaellenzők, kötött keztyűk, néhány
tucat Mózes-tábla, különféle nyalánkságok, alma,
szőlő, egy faragásos csizmahúzó, szenderpárnák és
útitakarók, nemkülönben óratartók, de ki tudná
valamennyit felsorolni 1 A cselédleányok pedig, mi
után mindezeket szépen elrakosgatták és odahe
lyezték mindegyikre a vizitkártyákat, egy pillan
tást vetettek a tükörbe, hogy meggyőződjenek
konytyaik rendületlen állapotáról, aztán azon kije
lentéssel, hogy mindez a kedves Bakodi tisztelendő
úrnak van szánva, bókoltak és eltávoztak. Az után
már csak a gyermekkertésznő jött egy kiló maláta
cukorkával, mert egy ismerőse, ki Bakodi tiszte
lendő úrral mostanában találkozott, említette, hogy
kissé köhögne.
A délutáni vonattal csakugyan megérkezett a
várva-várt férfiú. Kék szemei voltak tényleg és
aranyszőke haja. A pályaudvar telisteli volt höl
gyekkel, az égben az angyalok sem lehetnek tömöttebb sorokban.
A fiatal lelkész leemelte kalapját, az öreg pap
karjaiba zárta ifjú munkatársát, a hölgyek pedig
mosolyogva tolongtak körülötte:
„Engedje meg, hogy magamat, mint buzgó
hívét bemutassam. Hertelen Bálintné vagyok, s ez
itt az egyetlen leányom, Auróra. Fogatot tartunk, és
ha bárhova útja lenne, csak egy szóval tudassa
az öregemmel. Örülnénk, ha szívességünket elfo
gadná!"
„Tisztelendő úr I Klupák Ödönné vagyok, a
helybeli állatorvos a férjem. Ezek a leányaim:
Anna, Berta, Klárika, Pepike, Elza. Szegény kicsi
kék, agyon dolgozzák magukat a vasárnapi isko
lában Ugy-e bár, kedves tisztelendő úr, majd a
kezükre já r ? ! “
„Mindenre lesz idő, hölgyeim, most engedelmükkel én fogom pártul a káplán urat és haza
viszem, hogy kipihenhesse az út fáradalmait. Tudom,
éhes is szegény!" — szólt közbe fanyar mosolylyal az öreg papnő. „Ni, majd el is felejtem Ön
nek a saját leányaimat bemutatni! Ez Ilonka, az
én kis gazdaasszonyom, ez Mariska, a ki az egy
házi zenéért lelkesül. Majd meglátja, hogyan játsza
a chorálokat!"
A hogy a káplán úr felment a szobájába és
szemügyre vette a sok szép ajándékot, ily szavak
kal fordult a főnökéhez:
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„Örömmel látom, hogy ebben a gyülekezet-,
ben nagyon vallásos szellem uralkodik."
„Hm, hm ! No, no, megjárja" — volt a bizony
talan válasz.
Lakott ebben a városban egy Tömböl Károly
nevű magánzó is a feleségével és a húsz éves
leányával. Szép földbirtoka volt a környéken, világ
életében jó torkú, víg cimbora hírében állt, de
lelki épülést mindeddig nem igen keresett. Ha
szolgája estefelé sorra járta az ismerős házakat,
mindenki tudta, hogy egy hajnalig tartó hujjahó
van kilátásban.
Most is, a hol a cseléd megjelent, az urak már
örvendezve látták feltűnni a borospalackokkal ter
helt asztalok csábító képét, de mily nagy volt
csalatkozásuk, midőn csupán egy vallásos estélyre
kaptak meghívót, melyet Bakodi Ernő tisztelendő
úr fog tartani Tömbölék házában.
Zsúfolásig megtelt mégis hallgatósággal a
nagyterem, annyi zajos lakomának színhelye más
kor. Tömbölné komoly szerénységgel a zongorához
ült és egy egyházi éneket intonált, Tömböl úr ke
netteljes arccal tekintett szét, s az egész gyüleke
zet csupa jámborság volt és feszült figyelem, a mint
az új lelkész fellépett az emelvényre, lassan le
húzta keztyűit és felnyitotta a bibliát, hogy a vá
lasztott alapigét abból felolvassa.
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Bakom káplán ur azt hitte, hogy káprázat
"játszik vele, és titokban megharapta a kis ujját,
hogy meggyőződjék róla, ha vájjon ébren van-e?
Mit jelentsen mindez? Hova tűnt el, mint egy
varázsszóra a nagy jámborság, szivesség, szere
tetreméltó ság ?
Klupákné asszony nem mehetett el a vallásos
estélyre, mert igen lefoglalták a nagymérvű elő
készületek a fényes vacsorához, melyet másnap a
kedves új segédlelkész úr tiszteletére adni szán
dékozott. Épen abban fáradozott, hogy két tucat
tojást feltörjön egy óriási tortához, mikor Anna
kisasszony, mint a forgószél, előtte termett.
„Megkímélheted a tojásokat, mamám, e hit
vány ember nem érdemel semmi áldozatot!"
„Micsoda beszéd ez már, kedves leányom!"
Anna kisasszony azonban ledobta kalapját a
konyhaasztalra, köpenyét a földre, keztyűit a ser
penyőbe, maga pedig hangos zokogással esett a
nyakába az édes anyjának, a ki, míg kicsiny volt,
hajas babát, később szép ruhát, kalapot vett neki
és most, ah, oly szívesen segítené egy férjhez!
„Drágám, kedvencem, de szólj hát, mi lelt?"
— tudakolta az aggódó anya.
A leány pedig felemelte szép fejét, megtörölte
a szemeit, s lebigygyesztvén piros ajkait, halálos
megvetéssel hangjában, feleié:
„Nem is hinnéd, mama, jegygyűrűt visel! Már
Miután pár mondatot olvasott, becsukta és vőlegény a nyomorult!“
félretette könyvét és feltekintett, mert szabad elő
Hedenstjerna u tán: Farkas Mihályné.
adást akart a mondottak alapján tartani, de majd
nem sóbálványnyá változott a csodálkozástól a lát
vány felett, mely eléje tárult.
Protestáns híthősök a kuruc világban.
Ájtatos hallgató közönsége egy szempillantás
alatt a felismerhetetlenségig átváltozott. Az imént
Van nemzetünk történetében négy évtized,
még oly nyájas arcokon most gúnyos felsemvevés 1671—1711-ig terjedő, mely miként Izrael népének
tükröződött; az apák fölényesen mosolyogtak, a negyven évi vándorlása a pusztában, a szenve
mamák olyan mérgesen néztek, mintha legalább déseknek és martyriumoknak, de egyszersmind a
is hét darab vadonatúj damaszt-szalvéta hiányát hősi küzdelmeknek is hosszú láncolata. Ez a Wesseállapították volna meg a nagymosás után, a leá lényi-féle mozgalom elfojtása után a száműzött
nyok pedig megvetéssel fintorgatták az orrocská magyar bujdosóknak kora és az eleinte gúnyosan
jukat.‘A lehetőleg rövidre fogott biblia-magyarázat úgynevezett, de utóbb dicsőséggel emlegetett kuruután megkisérlé a segédlelkósz úr beszélgetésbe coknak világa. A protestáns Thököly és a r. kathoeredni híveivel, ámde minden igyekezete, hogy likus Rákóczi volt e sötét éjszakának két ragyogó
újra a maga javára billentse a mérleget, hiába csillaga.
valónak bizonyult.
A kuruc háborúkban nem csak nemzeti szabad
„Kedves Klupák kisasszony, a legközelebbi ságért, hanem a mi ebben benne foglaltatik, vallásvasárnapon remélem összehoz majd bennünket a szabadságért is folyt őseinknek vére. Szabad ország
szent cél az iskolában. “
csak ott lehet, hol a hit- és lelkiismeretszabadsá„Törődöm is én a vasárnapi iskolával! Gon got, ezt az isteni eredetű, természetes jogot is
dolni se szeretek azokra a neveletlen kölykekre." elismerik. Bocskay az alapvető bécsi békekötésben
„Hertelen úr, szabad lenne holnap a fogatát a kettőt, a nemzeti és vallásszabadságot együtt
igénybe vennem ? Kedves neje őnagysága olyan biztosította. Zrínyi Miklós, a r. kath. nagy államkegyes volt azt nekem felajánlani!"
férfiú is szent meggyőződéssel vallotta, hogy az
„Nagyon sajnálom, de lovaim holnap, holnap ország szabadsága és a protestánsok szabadsága
után, sőt az egész tavaszszal el lesznek foglalva." egy alapon sarkallik. És II. Rákóczi Ferenc is a
„Most, hogy majd sokat leszünk együtt a pap szécsényi országgyűlésen a vallási béke örömére
iakban, Mariska kisasszony, lesz szerencsém a har- készített emlékéremre ezt a jelmondatot verette:
monium-játékát élvezhetni. A kedves mamája em Concordia religionum animata libertate. Azaz más
lítette. “
szóval: a vallások közt való békés egyetértést az
„Nem igen hiszem, hogy sokat hozzájutnék, igaz nemzeti szabadság élteti. Tényleg a Básták
a társaságok nagyon igénybe vesznek, különben és Caraffák vallási üldözést zúdítottak reánk, míg
is többre becsülök egy víg polkát e jámbor zso a kuruc világban újra éledtek eltemetett egyházaink.
lozsmáknál."
De a mint egyrészt a vallásszabadság a nem-
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zeti szabadságnak édes gyümölcse, úgy másfelől a
lelki szabadságot hirdető vallás is édes szülőanyja
a népek szabadságának Krisztus Urunk ama mondása
szerint: Megismeritek az igazságot és az igazság
szabadokká teszen titeket.
Vallásos estén lévén együtt,1* legyen szabad
ezúttal a kuruc háborúk! vallásos’ motívumairól
szólanunk. Thököly, Rákóczi buzgó vallásos feje
delmek is voltak, háborúikban a vallásszabadságért
is küzdöttek. És midőn Fraknói püspök és történet
író külön munkában írta meg a r. kath. Rákóczi
nak vallásos életét, tőlünk sem lesz szerénytelen
ség a kuruc világ protestáns hithőseiről szólanunk.
Voltak ilyenek számosán. Maga Rákóczi mondja
Emlékirataiban, hogy vitézeinek 9/10 része protes
táns volt. Igen, mert annak a protestáns kurucnak
egygyei mindig több oka volt a felkelésre. Neki
nem csak hazája forgott veszedelemben, hanem
egyháza is. Azért a kuruc jelszóhoz: „pro patria
et libertate'1 (a hazáért és szabadságért) nekik
volt legtöbb okuk még hozzá tenni: „pro Deo“ (az
Istenért).
I.
Sok névtelen hőse van a kuruc világnak. Nem
csak a jeltelen sírok lakói ilyenek. Hanem a kik
nevet, műveket, hősi tetteket vagy éneket, dalt
hagytak maguk után, azokról is vajmi keveset tud
a világ.
A bujdosó világi férfiakkal egy időben hagyja
el az édes hazaföldet a sok protestáns lelkész is.
Halál és száműzetés között van a választás. Csopor
tonként kóborolnak a szegény magyar exuláns papok
Sziléziában, Némethonban, Svájcban hivatalt keresve,
kegyelemkenyérre szorulva. Izmidje, Rodostója
nem egy volt az egyháznak is. Sok magyar tudós
ottkün halt meg, mint elhagyott bujdosó. Idegen
nép földelte el, sírját emlék nem jelöli.
A ki itthon maradt, arra martyrkoszorú vára
kozott. Czeglédi Istvánt, a tudós kassai papot, a kit
minden nemzet büszkeségének vallott volna, féllioltan vetik szekérre, útközben Nagyszombat hatá
rában kiadja lelkét és már csak holttestét viszik
Pozsonyba, hogy nem mint vádlott, hanem mint
vádló álljon igazságtalan bírái elé. Száki János
ekeli papnak Komáromban olvasztott ólmot önte
nek borotvált fejére, így kenik fel vértanúvá.
A nemzeti elnyomatás idejére esik a gályarab
lelkészeknek martyr útja is Kolonics városán, Bécs
újhelyen és a természeti szépségekben oly gazdag
Semmeringen át le egész Nápolyig, hol az utolsó
Hohenstaufen is elvérzett Ama hegyek köveit akkor
magyar vér festette pirosra. E bátor hithősök neveit,
a kik egy szívvel-lélekkel vallották:
„Inkább a halálnak,
De néma bálványnak
Mi fejet nem hajtunk"

ma már díszes és kegyeletes emlékoszlop örökíti
a debreceni nagy templom melletti kertben. Egy
gyengéd női szív a hitvallók történetének hatása
alatt emelte az emlékkövet 1895-ben. Józsa Eufro
1 Szerző e dolgozatát Körmenden az 1900! évi decem
ber 16-án tartott vallásos estén olvasta fel.
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zina, Hegyi Mihály ügyvédnek özvegye volt e nő,
méltó, hogy az ő nevét is feljegyezzük.
Mások ama gyászos időkben Erdélybe vagy
épen török területre menekültek, mint Bognár György
a győri evang. lelkész. Becsületben szolgálta egy
házát, hazáját hosszú ideig, vénségére aztán mint
Wesselényi s Wittnyédy állítólagos cinkosát kiűzik
Győrből. Mint szegény bujdosó több társával Belgrád felé veszi útját, mert a németnél még a török
is jobb barát volt. S íme a messze délre is a
gondviselés viszi őket. Belgrád vidékén a falvak
ban váratlanul keresztyénekre akadnak, a kik itt
már nem is ember módra iskola és templom nélkül
éltek s most örömmel fogadják őket: „Isten hozta
kegyelmeteket, édes prédikátor uraim! Nem a római
császár űzött ki titeket, hanem az Isten ő szent
felsége küldött ide mihozzánk. Tanítsatok bennünket
Isten szent igéjére, kereszteljétek a mi fiainkat,
leányainkat; keveset tudunk mi már az igaz keresz
tyén hitből!"
És a lelki tanítók mellett világi vezéreink közül
is hány lett martyrja hitének és magyar hazaszere
tetének ! A hálás utókor legközelebb Eperjesen is
emléktáblára fogja vésetni a magyar nemesek és
előkelő polgárok, a Radvánszky, Keczer, Sárosi,
Zimmermann, Kurucz Feja Dávid s a többiek
nevét, kiket Caraífa a város piacán végeztetett ki,
míg maga nejével együtt hz ablakból nézte áldo
zatainak vergődését? Maga a vád is, melyért hal
mok kellett, glóriát von fejük fölé. A kollégiumra
való gyűjtés ürügye alatt ugyanis a Munkács várába
szorult Zrínyi Ilonának, Thököly hitvesének kül
dözgettek állítólag pénzsegélyt.
És az evangélikus Késmárk is ünnepet ül és
emlékszobrot állít három derék vértanújának, Kray
Jakab városbírónak s Topperczer Sebestyén és Lányi
Márton senatoroknak, kik Rákóczi idejében a fel
bőszült Heister önkényének estek áldozatul. Jeles
költőnk, Váradi Antal, versben is megénekelte őket:
Hajnal hasad Késmárk felett,
Vérpiros a messze Kelet.
Csöndes harang sírva kondul . . .
El a kicsiny ablakoktul,
Késmárk, síró szép leányi,
Ne nézzétek, ne nézzétek!
Elhangzott a rémitélet,
Topperczer megy s Kray, Lányi . . .

És hozzánk közelebb is hány bátor hithősnek
emléke kiált felénk I Muzsaji Wittnyédy István,
Zrínyi Miklósnak jobb keze, az országszerte hír
neves prókátor és hitbuzgó protestáns, az urával
és Wesselényivel való hazafias szövetkezés miatt
már halálra volt szánva, Szelepcsényi és Bécs már
kivetette rá a hálót, de az utolsó órában a gond
viselés menti ki ellenségeinek tőréből, midőn út
közben Nezsiderben meghal váratlan, de csendes
halállal.
És ott van protestáns nagyjaink közt Ostff'y
Miklós, Asszonyfa ura, ki dacolni mer a zsarnoki
hatalommal. Üldözött evang. püspököt fogad várába
s háromszáz kemenesalji nemes fegyverkezik fel,
hogy istenadta jogukat megvédik. De hát a csá
szári sereg hatalmasabb. Győrből rendelnek sugár
ágyúkat Asszonyfa elé s Ostífy várát porrá lövetik.
Ostffynak ekkor elfoglalt ágyúit Bécsbe vitték,
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melyeket a hadi kincstár utóbb Sopronnak ajándé
kozott vissza. Vannak még élő öregjeink, a kik
soproni diákkorukban látták még ezeket a mostani
kaszinó helyén a sáncárok melletti töltésen s olvas
ták rajtuk a feliratot: Nicolaus Ostffy de Asszonyfa.
Tűzilárma idején szoktak az ágyúkkal lövetni. Egy
kor, hej, más tűzben hallatták szavukat! Maga
Ostffy szintén a bujdosók közé menekült Erdélybe.
A szájhagyomány szerint ő is viszásan patkoltatta
lovát, hogy megtéveszsze ellenségeit. A vasvári
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gyermek, álruhában menekül, két lányát Évát és
Katát pedig Esterházy Pál ragadja magához.
Mert voltak akkor is okos, számító emberek,
kik a nemzeti küzdelemtől elzárkózva a jobb részt
választották. Míg Felső-Magyarországban és Erdély
ben a bujdosók ezrei csatangolnak hazátlan és
eszik az Ínség kenyerét, addig Esterházy Pál oszt
rák oltalom alatt és Bécsnek árnyékában akkor
építtette legszebbre a kismartoni kastélyt. Thököly
atyja ellen is Heisterrel és az ostromló császári

A szentesi új evang. templom.

káptalan 1680. faluról-falura járva nyomoztatta,
hogy az Ostffy-féle zendülésnek kik voltak a ré
szesei.
És ilyen Ostffy-féle elszánt protestáns nemes
hány volt a kuruc fejedelmek, Thököly és Rákóczi
közvetlen környezetében is. Maga Thököly István
is, Imrének az atyja, úgy ítélte meg helyzetét, hogy
őt vallása miatt is üldözik. Mikor Árva várába szo
rította a császári sereg, ő maga mondá mentsé
gére: „Egyedüli vétkem az, hogy nem vagyok r.
katholikus, de ez nem bűn“. Imre fia, még mint

seréggel Ő vonult ki, ő vette át a két árva nővért;
ő neveltetvén őket, először hitüket tagadtatta meg
velük, azután pedig mivel nem voltak szegény
leányok, Évát elvette feleségül ő maga, Katát pedig
öcscsének, Ferencnek adta, követvén az ősi osztrák
jelszót: Bella gerant alii, tu felix Austria nube!
A hazáért ám harcoljanak mások, te boldog Ausztria
házasodjál. így lett a kuruc király két nővére a
legnagyobb labancok felesége és hittagadó. És ha
még az így készült házasság boldog lett volna,
akkor fátyolt vetnénk reá. De Thököly Évát a férje
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utóbb zárdába csukatta s a szegény nőnek a legcsunyább vétkek miatt kellett pereskednie Kolonics
előtt a saját férje ellen. Életrajzukat Bubics és
Merényi írta meg, de erről hallgatnak
Thököly maga is evangélikus lévén, nem csuda,
ha sűrű protestáns környezetben találjuk ifjú korá
tól fogva. Tanulni otthon kezdett Késmárkon az
apai házban. Első tanítója az odavaló Absolon Dá
niel volt. Mikor aztán az evang. rendek híres kol
légiuma Eperjesen megnyílt, Wittnyédy és Ostrosith
tanácsára ide küldte atyja. A hírneves dr. Pomarius Sámuel igazgató mellett két dunántúli tanára
is volt itt az ifjú Thökölynek. Az egyik: Dömötöri
György, a vasmegyei Dömötöriből való nemes ifjú,
ki Tübingenben tanult és Zrínyi Miklós halálára
írt magyar versével tette nevét emlékezetessé, ez
volt a másodigazgató Eperjesén s a nemesi convictus vezetője. A másik tanára pedig Szántó
András volt, ki Rábaközből származott oda s a
grammatikai osztályban tanította Thökölyt.
Ez a dunántúli összeköttetése Thökölynek
továbbra is fenmaradt. Utóbb a buzgó r. kath.
Zrínyi Ilonát vette ugyan feleségül, de ő azért Kés
márkon, Munkácson és a merre járt, protestáns
lelkészeket tartott udvara körébeu. így hívta meg
udvari lelkészének 1683. a vasmegyei Hegyfaluból
származott Asbóth Jánost, egy jeles készültségit ifjú
papot, ki előbb Jenában járt s utóbb Sopronban
volt házi nevelő a Preining családban. Asbóth, úgy
látszik, hosszabb ideig volt osztályrészese Thököly
viszontagságos életének, mert Dunántúl csak 1695.
tűnik fel ismét mint nemeskéri lelkész. Erélyes kéz
zel ő szervezi újjá a kemenesalji esperességet, sőt
ama nehéz időkben a soproni 1681. évi törvény
cikkek alapján már püspököt is akart választatni
a kerülettel. Egy másik dunántúli tábori papjok
vott. Thököly kurucainak kemenesszentmártoni Aáchs
Mihály, kiről majd alább szólunk.
És Thökölynek világi hívei közül is az erős
bizodalmú és mindent rózsás színben látó Petröczy
István, a hozzá halálig hű Pekry Lőrinc és nejé
nek két várnagya a munkácsi várban Absolon Dá
niel és Radics András, továbbá hű titkára és napló
írója, Komáromi János, ki a fejedelmet és nejét
Izmidig nlkisérte és halálukig szolgálta, mind a mily
lelkes hazafiak, oly buzgó protestánsok is voltak.
Radics András igen szép dallamú egyházi éneket
is írt, melyet a felvidéken mai napig is énekelnek.
Az a vád, mintha ő és Absolon vallási féltékeny
ségből okozták volna Munkács feladását, alaptalan,
a mint egyik jeles történetírónk, Acsády, kimutatta.
E részben maga Rákóczi is elfogult volt. A vár
többé fentartható nem volt s ezt Zrínyi Ilona tudta
legjobban. Feltűnő, hogy míg e vádat legutóbb
majdnem az összes alkalmi cikkek felemlítették,
addig azt a másikat, a mely szerint az eperjesi
lutheránusok a r. kath. Zrínyi Ilonát pénzzel támo
gatták Munkács várában s e miatt kellett meghalniok, senki sem akarta tudni.
De nemcsak a protestáns Thökölynek, hanem
mostoha fiának, a r. kath. II. Rákóczi Ferencnek
is feltűnően sok volt a protestáns hadvezére, taná
csosa és szövetséges kuruc vitéze. Ő maga embe
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reinek 9/10 részét számította protestánsnak.1 Szép
bizonysága ez nem csak az ideális, lelkes hazafiságnak, hanem a protestáns szabadelvüségnek is,
mely a más vallású fejedelem zászlói alatt is biza
lommal harcolt hazája s egyháza ügyéért.
Jellemző erre nézve a protestáns orthodoxia
egyik harcias képviselőjének, a tótajkú Kerman
Dániel zsolnai lelkésznek és püspöknek példája, a
ki szintén elszakadván a császártól, saját parochiális templomában Rákóczinak nyolc új zászlóját
szentelte fel és a 60. zsoltár felett mondott beszéd
del lelkesítette a kuruc sereget. Ez a zászlóavató
beszéd tót nyelven, latin magyarázatokkal nyomta
tásban is megjelent. A kuruc háborúk idején nem
volt pánszláv kérdés; tót, német és magyar egy
érzéssel szolgálta a haza ügyét.
S Rákóczi és Bercsényi a protestánsok hű
ragaszkodásáért hálásak is voltak. A szövetségesek
kormánytanácsában sok a protestáns. Követekül a
svéd és porosz udvarhoz protestánsokat kiild a
fejedelem. Legbizalmasabb emberének, belső titkár
jának a református Ráday Pált választja. Ez fogal
mazta ékes szónoki nyelven a „Recrudescunt“ kez
detű szabadságharci kiáltványt. Szint ily meghitt,
kedves embere volt Vay Ádám, kit hasztalan pró
bált az udvar Rákóczitól, mint r. kath. fejedelemtől
elidegeníteni. Bercsényinek is belső bizalmasa és
jószágkormányzója Szirmai/ Miklós volt, az evang.
consistorium elnöke.
A szécsényi és ónodi országgyűléseken kellő
méltányossággal rendezték el a vallásügyet. A pro
testánsok vallásszabadságát — a mit a Habsbur
goktól már régóta nemjlehetett remélni — az alap
vető bécsi és linci békekötésekre, Bocskay és
Rákóczi György müveire helyezték vissza Sőt
Rákóczi adott engedélyt az evangélikusoknak, hogy*
belső ügyeik rendezése végett Rózsahegyen 1707.
zsinatot is tartsanak. Ezt nevezi némelyik történet
író forradalmi zsinatnak, de nem volt az.
Mennyi reményt, mennyi szent felbuzdulást szült
ez a kuruc világ egyházi terén is. Új magyar val
lásos irodalom indul meg, hiterőtől duzzadó és sokat
ígérő. A tábori élet nem csak Rákóczi nótáját szüli
meg, a kurucköltészet nemcsak profán dalokat
teremt, hanem egyházi zenénk és énekköltészetünk
is több drága emléket, mint értékes gyöngyöt őrzött
meg számunkra ama sírva vigadó, borongó, bús
világból. Hisz még a világi kurucköltészetből is
élénken kiragyog a vallásos elem. Ennek a kornak
ne lettek volna vallásos költői. Voltak, kellett lenniök. Gyengéd érzésű nő és harcedzett férfiak, papok
és világiak egymás után nyúlnak Dávid szent lant
jához, hogy panaszukat elkeseregjék, s majd édes
reménységgel vigasztalják a Sión népét.
A kuruc világ költő asszonya, Petröczy ) Kata
Szidónia, az Istenes Énekeket író Ráday Pál s az
ekkorig még kevéssé méltányolt nemescsoói pap,
Aáchs Mihály írják a kurucvilág egyházi énekeit,
Petröczy Kata Szidónia élete szinte párhuzamos
Thökölyével, a kinek unokatestvére volt. Az ő anyja
Thököly lány. Kaszavárott született, a hová édes1 Még a bécsújhelyi börtönben is apródja, ki vele volt
és vele menekült, lutheránus volt.
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atyja, Petrőczy István a vakmerő Wittnyédyvel fog
lyul akarták vinni Lipót királyt, Zsigmond példá
jára, a kit Siklós várába csuktak a magyarok. A
nemes, művelt lelkű evangélikus nő átéli és átérzi
az egész kuruc világot, Thököly s majd Rákóczi
harcait. S e mellett családjában is szerencsétlen
volt, sokszor szinte tragikus véggel fenyegetett az
életsorsa. Mint nő érzékeny szív-világában többet
küzdött, szenvedett, mint sok erős férfiú a harc
mezőn. Férje Pekry Lőrinc báró volt, előbb Thököly
majd Rákóczi híve. Közben azonban árulást követ
el, Bécshez pártol és protestáns hitét is eladja. Majd
nejétől is elhidegül, más nő szerelme után szalad.
Mennyi kín és észbontó gyötrelem ez egy költői
lelkű érzékeny honleány és buzgó, vallásos nőnek.
A szenvedés eme nehéz napjaiban születnek meg,
vallásos költészetnek gyöngyei. Ilyen bánatában
énekli:
Szánjatok kősziklák,
Erdők, kies puszták
Bánkódjatok én rajtam;
Szánjatok meg, kérlek,
Mert jaj, búban élek
És im mire jutottam!
Mezők szép virági,
Vizek friss folyási,
Könyezzetek én rajtam!

Lelke búbánatban olvad fel, könyörgéseivel az
eget ostromolja. S mikor aztán meghallgattatásra
talál, mikor férje bűneit megbánva megtér hazá
jához, régi hitéhez és hű feleségéhez: ki írja le
akkor a szegény nő örömét! Hála zsoltárokat zeng,
kegyes írók (Arndt és mások) .műveit olvassa és .for
dítja. „Sziveket élesztő jó illatú liliom0 (Kolozs
vár 1705.) és „Jó illattal füstölgő igaz szív" (Lőcse
1708.) című épületes munkákkal mutatja be hála
áldozatát. Igazán méltó nővére volt ifjabb báró
Petrőczy Istvánnak, a rózsahegyi zsinat buzgó elnö
kének. Egyik szép énekét: Óh hogy adhassak
hálákat, Kapi Gyula, soproni tanítóképzőnk igaz
gatója, zenésítette meg a kuruc világ hangulatához
méltóan.
A testvér református egyháznak pedig a fér
fiak sorából került egy ily hivatott vallásos költője,
Ráday Pálnak, Rákóczi titkárának személyében.
Erős költői és vallásos lélek volt ő is. Míg ura
megbízásából követségben jár Benderben XII. Ká
roly svéd királynál, hogy lelkét a nehéz küldetés
ben erősítse „Lelki Hódolás" címen imádságokat
ír s hozzá toldalékul Istenes Énekeket. Költésze
téről összes kritikusaink Arany Jánossal együtt a
legnagyobb dicsérettel nyilatkoztak. Van benne hit
erő, melegség, hymnusaiban költői magasabb szár
nyalás, megkapó képek, nyelve erőteljes, ritmikus,
könnyen gördülő és szépen csengő. A kuruc világ
nak kétségtelenül ő a legnagyobb vallásos költője.
Talentumát fiára, Gedeonra is örökül hagyta. „Jó
voltod, Isten, feljebb ér“ énekünket a fia fordította
Gellért verséből. S e mellett mind a kettő hitvédő
vezéralak a protestantizmus történetéhez.
íme protestáns kurucaink, egyik a lanttal,
másik a karddal, egyik a martyrkoszorúval, másik
munkás tetterővel, sűrűén sorakoznak a két vezérlő
fejedelem, Thököly és Rákóczi alakjai köré. Mind
meg annyi hősök ama daliás időkben. S a nagyok
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és elsők mellett a kisebbek is, kiknek szerényebb
szerep jutott, mind meg annyi tiszteletreméltó jellem.
II.
Még csak egy nemes férfi párt akarok végül
bemutatni a kuruc világ protestáns lelkületének
jellemzésére és bizonyságául annak, mint tartott
össze akkor egyházi és világi elem a haza és egy
házvédelem nemes munkájában. Az egyik gazdag
földesúr, katona s a mellett maecenás és patronus,
a másik pap, író és költő. Mind a kettő vasmegyei,
hozzánk közelállók. Nevük mindenkép méltó a fel
jegyzésre, jóllehet irodalmunkban eddig ők is jó
formán csak névtelen hősök. Telekesi Török István
az egyik -s a másik Aáchs Mihály.
Az elsőnek családja a vasmegyei Telekes
helységtől vette nevét. Nagyatyja feleségül vevén
az utolsó Enyingi Töröknek özvegyét, Gersei Pethő
Margitot, vele több urodalmat, köztük a vasmegyei
Szécsényt is örökölte. E helységben született hő
sünk 1666. hol akkor virágzó evang. gyülekezetünk
volt szép templommal a Gyöngyös partján. Az ifjú
Török István Perennyei Bálint tudós lelkész és
Okolicsányi Menyhért házi nevelő vezetése alatt
végezte tanulmányait. Nyilvános iskoláink akkor
nem voltak. A szécsényi kastély mellett egy magá
nos residentia épült számukra, melyben mester és
tanítvány a múzsáknak éltek. Alig volt az ifjú 17
éves, mikor Thököly biztosai, Káldy Péter és a töb
biek, a dunántúliakat fegyverre szólítják. Draskovich Miklós Sárvár ura, Battyány Kristóf a németújvári és körmendi gróf, mind hozzáállottak. Draskovich zászlója alatt Thököly seregébe csapott fel
az ifjú Török is. „Kikele — a hogy Micskey Ádám
dömölki pap verseli róla — mint fiók kerecseny
fészke kosarából". Thököly szerencsecsillagának
gyors letünte után azonban Draskovich hamar kö
penyt fordított s ifjú hősünk is a császáriakkal ott
küzdött a török ellen Budavár visszavételénél. 1686.
szept. 2-ikának délesti óráiban ő is immár a 145
évig bitorolt magyar fővárosnak szabad földére
léphetett.
Az első hadi sikerek után kemény próba vára
kozott a protestáns ifjúra Esterházy Pál nádor
udvarában Kismartonban, hol Thököly Éva volt az
úrnője s utóbb Vépen Érdődy Sándor vasmegyei
főispán mellett, a kinek felesegében, gróf Csáky
Krisztinában, a későbbi Bercsényinét tanulta meg
ismerni. Mint nyilvános pályára készülő patvarista
forgolódott e főúri udvarokban.
Császárpárti principálisait azonban a szabad
szellemű protestáns ifjú hamar ott hagyja. Őt szíve
a kevésbbé anlikus és idealisabb lelkületű közép
nemesség felé vonzotta. 1690-ben nőül vette Győrött
Komáromy István kuruc alispának református leá
nyát, a derék Komáromy Katát. A vasmegyei birto
kokat bátyjai révén elveszítvén a család, ő most
Sopronmegyébe, mint Egyed, Szentandrás és Sobor
földesura, vitte haza az új asszonyt.
Innen az egyedi nyájas fészekből, mikor már
kedves csemeték is ékesíték a családi kertet szólítá ki Rákóczi szava, a Recrudescunt. Ő, a ki
Thökölyért harcolt, Rákóczit sem hagyta magára.
Mindjárt 1703-ban egy külön lovasezredet állít talpra
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jórészt a maga költségén, melyet az ő nevéről nevez
nek el s ő lesz a kolonellusa.
Rákóczi többre is méltatja ez áldozatkész
protestáns hazafit. Beválasztatja a 24 tagból álló
kormánytanácsba, sokszor ülteti a zöld és fehér
maga mellé és sokszor tanúsítja iránta bizalmát fon
tos küldetésekkel. Ott volt Telekesi Török a szécsényi
és onódi országgyűléseken, ott Rozsnyón és Kas
sán a legfontossabb tanácskozásokon. És mennyit
küzdött és fáradt Rákóczi és haza ügyéért a tábor
ban is mint vitéz huszárezredes. Hányszor dúlták fel
sopronmegyei jószágait a németek, kik őt legköze
lebb érték. S mennyit szenvedett a hős családapá
val a feleség és gyermek is.
Itt Ausztriához közel nem lévén biztonságban
a kuruc főtisztek családai, Vak Bottyán átvitette
őket értékesebb ingóságaikkal a Dunán. S a nők
és gyermekek, mint bujdosók, egyideig Felsö-Magyarországban éltek, távol a szülőföldtől. Itt és ily
viszonyok közt érte Törökéket a szörnyű csapás,
hogy egyetlen élő fiúk, a szelíd lelkű és jeles
tehetségű Bálint, ki Rozsnyón járta iskoláit, 17
éves korában váratlanul elhunyt. Mint megszedett
szőlőtőke maradt magára a Telekesi Török ház.
De a keménylelkű kuruc vitéznek munkakedve
továbbra sem lakadt el. A szatmári béke után is
hazájának élt. Elkobzott jószágait visszakapta. Az
elnyomott jobbágyságnak, mely iránt több ado
mánylevéllel és teherkönnyítéssel bizonyító be szere
tőiét, édes atyja marad továbbra is. És élt azu
tán is egyházának, a melynek hű fia marad a sok
kisértés ellenére is egész a sírig. A mi könyvet
dunántúli papjaink a kuruc világban írtak, annak
majd minden költségét ő fedezte. A soproni isko
lának 3000, mai érték szerint 30,000 forintos ala
pítványt adott. Az ő emlékére kezdett el a tanuló
ifjúság évi háláünnepély tartani. Egyedi kastélya
valóságos menedék háza volt a száműzött lelkészek
nek és tanítóknak. S különösen a pesti vallásügyi
bizottmányban képviselte egyháza érdekeit nagy
erélylyel. Világi felügyelő és főkurátor volt ő már
akkor, midőn e hivatalt még nem is szervezték.
1722-ben hunyt el. A halotti szónok, Torkos
András, győri lelkész, a nemes cédrusfához hason
lító, a kinek elestén zokoghat az egész Sión. Tete
meit a vadosfai artikularis egyház sírboltjába
helyezték nyugalomra. A zászlót, mely alatt a holt
testet Egyedről Vadasfára kisérték, most a Rákócziiinnepek alkalmával kérték el és kapták meg a
szentandrási evangélikusok, mint egykori jó földes
uraktól való emléket s ünnepi menetben nagy
örömmel vitték haza.
E világi vezérünknek hű társa és segéde volt
a lelkészi karból Aáchs Mihály. Szintén vasmegyei,
Kemenesszentmártonban született. Magasabb művelt
ségét a hazai iskolákon kívül a wittenbergi és
tübingeni egyetemen szerezte. Wittnyédy aluomnusa
volt ő is. Nyilvános pályáját a győri gymnasiumban
kezdte mint rector. Wesselényi és Wittnyédy ügye
miatt vizsgáló bizottság előtt állott s 1671. Bognár
lelkészszel együtt őt is elűzték. Szelepcsényi Po
zsonyba már mint farádi papot idézte. Ő azonban
törvénytelennek találván a bíróságot, nem jelent
meg s a gyászos évtizedben ő is, mint mások,
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faluról-falura bujdosott s titkon, talán épen álru
hában prédikált a népnek.
Mikor Thököly csapatai 1683. Dunántúl jár
tak, tábori lelkészük volt a kurucoknak s mint
ilyen Sopronban a szentgyörgyutcai visszaadott
templomban ő mondta ismét az első magyar beszé
det. Majd Vadosfán és Nemescsoón lesz rendes
lelkész. Pozsonyban pedig 1687, mint egyik országgyűlési szónok szerepel.
Nemescsoóról, a hol Asbóth Jánosnak, Thököly
volt udvari papjának készített helyet, jóval kisebb
helyre a veszprémmegyei Devecserbe költözött át.
Itt érte a megtiszteltetés, hogy a kuruc háborúk
kellő közepén Asbóth halála után kemenesalji főesperessé választották Mihályfán 1706 január 27.
Szokatlan egy zsinat volt ez akkor. Bercsényi
Miklós a szolgabiró által fej- és jószágvesztés terhe
alatt hivatta össze az összes evang. lelkészeket.
Rémülten gyülekeztek össze, már gyülekezeteik
vallásszabadságát féltették. De mily nagy lett örö
mük, midőn semmi mást nem követeltek tőlük,
mint hogy a Rákóczi-féle confoederatiónak esküd
jenek hűséget s ezt aláírásukkal is erősítsék meg.
Hisz többen, mint maga Aáchs is, már előbb Pá
pán Telekesi Török kezébe tették le az esküt. Ha
valamit, ezt szívesen tették.
A hazafias öröm és lelkesedés hatása alatt, a
világiak ajánlatára e gyűlésen válásztották főespe
ressé a kipróbált harcost, Aáchs Mihályt, a ki aztán
11 nap múlva Simonyiban tartó meg Rákóczit
magasztaló beköszöntőjét. „Austria, quae p'ersaepe
fűit Hungaris nimis Austera“ — mondá többek közt.
Ausztria, mely igen sokszor volt a magarok iránt
fölöttébb kegyetlen, börtönbe vitette Rákóczit Bécs
újhelyre, de Isten kiszabadító Lehmann által. így
szabadítja meg és kelti életre a inár-már haldokló
hazát és vele sínylődő egyházat is. S hogy a fel
támadt egyháznak lelkészeik legyenek, ott nyom
ban 20 tanítót, köztük Csákányi Pál nádasdi taní
tót is lelkészi vizsgálatra s utóbb felavatásra bocsá
tották.
A szép kezdet után erélyesen kormányozta az
esperességet, de nem sokáig, mert már 1708. befe
jezte áldásos munkáját.
Aáchs Mihály nemcsak a jegyzőkönyvekben,
hanem mint a kuruc világ Írója és költője az iro
dalom történetében is nevet biztosított magának.
Épen e téren való munkásságával szerezte meg
Telekesi Töröknek, mint maecenásnak barátságát.
Az egykori tábori lelkész, a ki jól ismerte a
halál gazdag aratását, az akkori háborús világ
lelki szükségletére egy épületes könyvet írt e cí
men : Boldog halál szekere. Kinek ma, kinek hol
nap lehetett rá szüksége, mikor a háború nyomá
ban járt a pestis. A csendes halálra való előkészítés,
a bibliából és bölcsek Írásiból szedett vigasztaló
igék, imák és elmélkedések vannak benne. A kissé
furcsa könyveimre egy temetési esete vezette. Még
Devecserben történt, hogy ottani Bognár nevű ta
nítójának a koporsója felett prédikált. Aáchs, Bognás, a nevük szerint faragással foglalkozó mester
emberek voltak mind a ketten. A textus pedig
Illés-szekeréről szólott. És ácsmester fia volt Krisz
tus is, a kihez a halott megtérni vágyott. Az egy-
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féle képeknek e találkozása indította arra, hogy a
vigasztaló halottas könyv „Boldog halál szekere"
legyen. Tartalma igazán biblikus, szép és épületes.
És ennek a magyar könyvnek igazán nem
mindennapi volt a sorsa a latin mondás szerint:
Habent sua fata libelli. Strassburgban nyomtatták
1702-ben, Török költségén. Aáchsnak ott tanuló
fia végezte a korrektúrát. Ugyanez akarta a könyv
szállítmányt behozni is magával. De ekkor már
javában folyt a spanyol örökösödési háború. Az
ifjút Innsbruck táján letartóztatták, a könyveket
pedig zár alá vették. így kerültek ezek mint hadi
préda a franciák kezébe. Tallard tábornok az után
szétosztotta katonái között, hogy ha majd Bécs
körül a kuruc magyarokkal találkoznak, e magyar
könyvekkel kedveskedjenek nekik, mint szövetsé
geseiknek. De biz azokból kevés került vissza ha
zánkba. Hanem az elesett francia vitézek tarsolyá
ban lehetett találni belőlük. A megtaláló aztán
törhette fejét, miként került magyar könyv nemet
földön francia vitézek tarsolyába. Erre jó Aáchs
Mihályunk maga sem gondolt előre ott túl a Du
nán, Devecserben.
A kinek könyvével a história ily romantikus
játékot űzött, az maga sem volt egyszerű próza
iró. Aáchs tényleg költő is, és pedig számottevő
egyházi lantosaink között. Első énekeit még Thököly
korában, mint bujdosó lelkész írta. Egyik éneké
nek például az egész hangulata erre m utat:
Szivem keserűségét,
Szomorú könyörgését,
Szánd, Uram bujdosását,
Szolgád nyomoi úságát.
Csurdogálnak szemeim,
Csepegnek bús könyeim,
Csodálatos istenség,
Csendesedjék az ínség.
Légy vezérem s oltalmam,
Látod, nincs oly nyugalma111’
Lehetne hol szállása
Lábaimnak állása.

Egy másik énekében pedig az egész protes
táns keresztyénség panaszát veszi ajkaira:
Magas egekben lakozó Felség,
Tekints le hozzánk kegyes Istenség,
Lásd, mely nagy legyen, Uram, ez ínség,
Melyben nyomorog a keresztyénség.
Egy helyből másba, mint gonosztevők,
Futunk, bujdosunk az halál előtt;
Ha Így kell lenni, adj, Uram, erőt,
Ne hagyd el, szánd meg a téged fólőt.

Aáchsnak előbbi énekét Kis János költő püspö
künk is oly nagyrabecsülte. hogy több strófáját
1830-ban a hivatalos ágendába is belevette és pe
dig a beteg gyónásakor mondandó imádságba. így
már sok szenvedőt vigasztaltak meg e szép sorok:
Csak adj erőt, nem bánom,
Csapásodat elvárom,
Csendes szívvel hordozom,
Csak hitem el ne fogyjon.

Méltóságos Istenség,
Menjen föl e könyörgés ;
Mennyekbe vidd lelkemet,
Mikor végzed éltemet.

Eddig három énekszövegét ismerjük Aáchsnak,
de kétségtelenül volt több is. Régi énekdallamain
kat pedig kettővel gyarapította, melyek, mint a
kuruc világ zenetermékei, nemcsak egyházi, hanem
nemzeti zenetörténeti értékkel is bírnak. Méltók
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lettek, hogy Káldy Gyula, miként a Gályarabok
énekét, ezeket is beiktassa a kuruc-dallamok közé.
„Minden e földön csak elmúlandó" kezdetű
énekének dallama kétségtelenül eredeti és magyar,
egész jellege erre mutat. Lágy hangnemben csen
dül meg s megvan benne a magyar népdaloknak az
a szokása is, hogy a kezdő motívumot a quintában
imitálja. Másik dallama a „Szívem keserűségét" kez
detű, melyet gyülekezeteink mai nap is énekelnek
és igen kedvelnek. Ezt Aáchs válószínűleg a német
ből vette át, de ritmusát megváltoztatván, ennek
is magyarosabb jelleget adott.
Aáchnak érdeme végül, hogy nemcsak egyes
énekeket, hanem mint szerkesztő, egy egészen új
énekeskönyvet is ajándékozott egyházának. Lőcsén
1696 bán adta ki ezt „Zengedező Mennyei Kar" néven.
Ez a mi mai dunántúli énekeskönyvünknek a törzs
anyja, ez a nép nyelvén úgynevezett ó-gradnál.
Ezért az egy művéért is, ha semmi több nem volna,
megérdemli, hogy nevét hálás emlékezetben tart
suk. íme ő, a bujdosó exuláns, a tábori pap és
viharos időkben egyházkormányzó, talált még csen
des órát, hogy a szelíd múzsáknak is áldozzon!
*
És mi, a vallásos élet erői között, a szent
költészetet, az egyházi lantot ne kicsinyeljük. Nem
csak a Rákóczi-nótának és a világi kuruc költészet
nek volt meg a lelkesítő ereje, hanem a templomi
vallásos éneknek is. Ez táplálta őseinkben a hitet,
hazaszeretetei és az igazság diadalába vetett remény
séget.
Bocskay szabadságharcában „Erős várunk ne
künk az Isten", Luthernek e harci dala, volt a
hős hajdúk tábori éneke. És később is a protes
táns egyházi ének erejéről legszebb dicséretet mon
dott egy oly tekintély, mint Zrínyi Miklós, a rém.
kath. nagy költő. Mikor az 1659- évi országgyűlé
sen a türelmetlen mágnások felszólították: kergesse
el protestáns vitézeit a végvárakból. Zrínyi méltat
lankodva felelt vissza: „Micsoda dühös bolondság
vinne engemet arra, hogy én p. o. az én légrádi
evangélikus vitézeimet és ott való praesidiariusimat
helyükből kiűzzem? Bizony, a kiket ismerek pápista
katonákat, tíz törökre sem mernék kimenni velük.
De ha az evangélikusokkal vagyok, azoknak imád
ságába solcéneklései között, valamikor harcra megyek,
soha nyereség nélkül meg nem térek."
íme, ily hatalma volt a vallásos életnek, imá
nak, éneknek, szent igének a kuruc világban is
Néhány protestáns hithősnek jellemében igyekez
tem erre reá mutatni. Magáról a vezérről, Thököly
fejedelmi alakjáról nem is szóltam. Róla külön
munka jelenik meg legközelebb Csak a kisebb
csillagokat vettem sorra.
És mennyi fény ragyog ezekből is mifelénk:
Önzetlen hazaszeretet, törhetlen hithűség, nemes
humanizmus, eszmékért való lelkesülés, a magyar
irodalom ápolása, pártolása és más annyi szép ős
erény. Méltó, hogy hálával áldozzunk emléküknek.
Ők példát mutattak, hogy nyomdokaikban járjunk.
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket,
A lelkes eljár ősei sírlakához
S gyújt régi fénynél új szövétneket.
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E jelszóval szedegessük fel az idő fájáról le
hullott leveleket és tudakozzuk az írásokat, mert
a melyek megirattak, a mi tanulságunkra írattak
meg. És kövessük a próféta intését: Álljatok az
utakon és lássátok meg és tudakozzatok a régi
ösvényekről, melyik legyen az igaz út és azon jár
jatok, hogy a ti lelketeknek legyen nyugodalma.
(Jeremiás 6, 16.)
Payr Nándor.

Husvét reggel.
Oh, te szerelmes,
Oh, te kegyelmes,
Boldog
Húsvéti hajnalfény!
Krisztus feltámadt,
Halál nem árthat;
Örvendj,
Örvendezz, keresztyén!
Oh, te szerelmes,
Óh, te kegyelmes,
Boldog
Húsvéti hajnalfény!
Sírbul az élet
Újra föléled,
Örvendj,
Örvendezz, keresztyén!
Óh, te szerelmes,
Óh, te kegyelmes,
Boldog
Húsvéti hajnalfény!
Mennyben a hazánk,
Fel hát, várnak ránk;
Örvedj,
Örvendezz, keresztyén!
V . M.

KÉPEINK.
A mai számunkban közölt képekre
külön is felhívjuk olvasóink figyelmét. Az
első szembeötlő pár a két Prónay. P rónay
Gábor Mária Terézia és II. József alatt
egyik oszlopa a magyar evang. egyháznak.
Nagy jogász és bátor ember, a ki a trón
előtt a lelkiismereti szabadság elkobozhatatlanságát hirdeti reltenhetetlen ajakkal.
Egyházszervezetünk is sokat köszönhet
neki; házában gyakran összegyűltek vezető
világi uraink, hogy az üldözőit Sión sorsá
ról tanácskozzanak. Nagyműveltségű em
ber volt, a kinek széles látá>u lelke irányt
mutatott kortársainak.
Az ő erényei támadtak fel a késő unoká
ban, báró Prónay Dezső egyetemes fel
ügyelőben, a kit legutóbb Pestvármegye,
az ország első törvényhatósága azzal tün
tetett ki, hogy képét megfestette nagy
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terme számára. Báró Prónay Dezső a le
folyt nemzeti harc alatt az első sorban
küzdött, komolyan, elszántan, nagy áldozatkészséggel s ezt a tulajdonságát jutal
mazta Pestvármegye.
Egyetemes egyházunk élén 1882 óta,
immár 25 éve áll; a jövő őszszel lesz ne
gyedszázadja, hogy e nagy felelősségijei
járó helyet elfoglalta. Koráról, működésé
ről ítélni fog az elfogulatlan történetírás.
Egyházszeretetét, mélyen járó, evangéliumi
gondolkodását tartalmas és elmélkedésre
késztő beszédei hirdetik. Az ev. egyház
közvéleménye rég nem állott oly tántorít
hatatlan hűséggel és állhatatossággal vezére
mellett, mint éppen Prónay zászlaja alatt.
Most 59 éves. Családjában szinte nemze
dékről nemzedékre száll az egyetemes fel
ügyelői tiszt. Benne tisztelnünk kell a nagy
tudóst is. Másfélévé hatalmas kötetben
bocsátotta közre acsai levéltárának forráskincseit. Mintegy példát adott arra, hogy
az evang. főúr kötelességeit a közgyűlési
zöld asztal nem elégíti k i; hanem mindent
el kell követnie, a mivel tábora öntudatát,
munkakedvét, egyházszeretetét erősítheti.
Ráday Pálról ésPetrőczy Kata Szidóniá
ról Payr Sándor hivatott tolla szól rész
letesen.
A szentesi templom a legújabb evang.
templomok közül való. Kicsi, de buzgó
nyáj igazán példaszerű áldozatkészséggel
hozta létre. Évtizedeken át lankadatlan
szorgalommal rakosgatták össze filléreiket;
öröm olvasni az adakozások jegyzékét.
Végre megvalósult a szép álom, a mit az
atyák oly nehezen vártak: áll a templom,
mint az evang. hit sziklavára, mit hasz
talan ostromolnak szilaj ellenséges habok.
1905. év októberében szentelte fel Bachát
Dániel püspök. Emlékezet okáért nagy
tisztelettel írjuk ide Petrovits Soma esperes
nevét, a ki e kisded nyájat így fel tudta
lelkesíteni.
Mai képeinkért az Athenaeum r.-t., a
Franklin-Társulat igazgatóságának s Hollerung K. esperesnek tartozunk köszönettel.

VEGYES.
A nyíregyházi ág. hitv. evang. Templom-egye
sület március 25-én, a templomalapkő letételének
évfordulóján, az istentisztelet keretében tartotta
harmadik évi közgyűlését. A hívek ez alkalommal
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nagy számban jelentek meg, úgy hogy a hatalmas
templomot egészen betöltötték. A gyülekezeti ének
elhangzása után Paulik János lelkész, az egylet
megteremtője és buzgó elnöke, az oltár előtt fel
séges imát mondott, majd az oltár előtt készített
emelvényre lépett, s az istentisztelet közönségével
közgyűléssé alakulván, előterjesztette a Templom
egyesületnek 1906. évi működéséről szóló jelenté
sét. A jelentésben mesteri képét adta a végzett
munkának s a jövő feladatainak. E tekintetben
szolgáljanak tájékoztatásul a következő adatok.
Aláírt a Templom-egyesület céljaira 2460 egyház
tag, illetve házaspár, ezek között van mintegy 130
olyan a ki 50 koronát, vagy annál nagyobb össze
get írt alá. A legnagyobb adomány 1000 korona,
aztán 500, 400, 300, 240, 200, 100 koronás ado
mányok következnek. Be van fizetve eddig 18,772
korona; ez a már régebbi „oltári alap“-pal együtt
a 21 ezer koronát meghaladja. Kint van még alá
írásokban vagy 6—-7 ezer korona. A befizetett
összegek a szükséges 50 ezer korona előteremté
séig takarékpénztárilag kezeltetnek, mert Paulik
János elnöknek igen helyes elve, hogy kölcsönnel
az egyesület ne dolgozzon. De bár az eddig befi
zetett összegek bizalmat nyújtanak az egyesület
életképessége felől, mindamellett, — mint az elnöki
jelentés mondja — a hívek áldozatkészsége a tem
plommal szemben még nem hatott elég mélyre,
azért ő további kitartó munkásságot sürget. Hiszen
15 ezer a hívek száma s mindeddig csak 2500
lélekben keltett visszhangot a templom égető szük
sége. Kell, hogy minden öntudatos, keresztyén val
lásos lélek lelkesedéssel hozza meg önkéntes, bár
fillérnyi adóját, a melylyel az Istenházának tartozik.
E véggé több eszmét terjesztett elő az elnöki jelen
tés, legfőkép a rendes és pártoló tagok szervezé
sét, a kiknek rendes évi tagsági díjaiból lehet várni
a hiányzó összeg előteremtését. A sátoros ünne
peken, vagy havonként fizetendő összegeket kerü
letenként fogják beszedni az egyesület buzgó nő
tagjai, ép úgy, mint ezt a társulás nagymesterei
nél, a németeknél láthatni. Ez a szerv lesz talán
alapja és kiindulópontja a hívek ama belső érint
kezésének, a mely annyi áldást terem a németországi evangélikusoknál. Talán ezzel fog megindulni
azon nemes érintkezés a hívek között, melyből az
emberbaráti és keresztyén társadalmi intézmények
fakadhatnak, s melylyel a nyíregyházi Templomegyesület méltán sorakozik az evangélikus egyház
nak egyéb, áldásos tevékenységű intézményei mellé.
A jelentést Geduly Henrik lelkész és Májerszky
Béla egyházfelügyelő ajánló és elismerő szavai
után nagy elismeréssel vette tudomásul a közgyűlés
s az elnöknek minden javaslatát egyhangúlag elfo
gadta. Ezután a folyó ügyek elintézésére került a
sor. Májerszky Béláné, az egyesület lelkes nőeinöke,
családi körülményeire való tekintettel kénytelen
volt lemondani a nőelnöki állásról; helyére a ki
jelölő bizottság javaslata alapján özv. Kovách Geröné
választatott meg. Az elhalt választmányi tagoknak:
özv. Szopko Alfrédnénak, özv. Barzó Jánosnénak,
Paulusz Mártonnénak emlékét a közgyűlés jegyző
könyvébe iktatta s helyűkbe új tagokat választott.
Végül elhatározta a közgyűlés, hogy az elnöki

jelentést az adakozók névsorával együtt kinyomatja
s a szükséges tennivalók elintézését az elnökségre
és a választmányra bízta.
Z. R.

JÓ KÖNYVEK.
Pályázat Koszorú-füzetekre.
A M. Prot. Irodalmi Társaság pályázatot hirdet
Koszorú czímü kiadványsorozatának 1907. évi tíz füze
tére. Kívántainak evangéliomi vallásos és erkölcsi el
beszélések, rajzok, életrajzok, jellemképek prózában
vagy versben.
Tartalmilag az a fő feltétel, hogy az evangéliom
lelke és ereje lüktessen bennök, hogy a hitre erősítöleg
s az erkölcsre nemesítőleg hassanak. Alakilag az a fő,
hogy népszerűén és tősgyökeres magyar nyelven szól
janak. A füzetek terjedelme egy kis nyomtatott ívnél
rövidebb és másfélnél hosszabb nem lehet. A közlésre
elfogadott dolgozatok a Társaság tulajdonába mennek
át és ívenként 50 (ötven) koronával díjaztatnak.
A pályázat nyílt, bárki részt vehet benne; jeligés
levélke nem szükséges. A kéziratok folyó évi június
15-ig a Társaság alólírott titkárához (Budapest, Kálvintér 7. sz.) küldendők be. A választmány határozatából
Budapest, 1907 márczius 15-én
Szőts Farkas,
társulati titkár.

„A madarak és fák napja" címen 64 oldalra
terjedő füzet jelent meg Vaday Józseftől. Ez a mű az
Orsz. Állatvédő-Egyesület pályázatán kívül álló anyagot
adja meg a madarak és fák napja megtartásához Tar
talma : 1. A tanító teendője a programmkészítésnél.
2. Programmok mindenféle iskola számára. 3. Eredeti
alkalmi versek és mondókák. 4. Kisebb és nagyobb
(minden osztdybeli) tanulók beszédkéi, elöadnivalói a
madarakról, fákról stb. Gyakorlati munka, mely az
ünnepély előkészítésénél jó szolgálatot tesz. Ára 1 kor.
(és a postadíj). Megrendelhető Vaday József ig.-tanár
címén Nagyváradon.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1907. február 1-től 28-ig
befolyt összegek kimutatása:
1. Örökös tagok tőkefizetése: Gróf Edelsheim Gyulai
Lipót 100 korona.
2. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával: 1907-re:
dr. Hollerung Alfréd, Czibulka Adolfné, dr. Sauer Károly,
Hrdlicska Lajos. Késmárki lyceum, Petöcz Ferencz, Famler
G. Adolf, Liptai András, Seimeczbányai lyceum, Zibray
Károly, Ráczkozári egyház, Wentsík Nándor, Csaba Gyula,
Doleschall Lajos, Germ Aurél; 1996-ra: Veres József,
Svehla István, Szentgyörgyi egyház, Ringbauer Gusztáv,
Madár Rezső.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával: 1907-re:
Schweitzer Jakab. László Dániel, ifj. Tajtsik Pál; 1906-ra:
Materny Imre; 1906 és 1907-re : Kuthny Mendel.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 1907-re:
Rajkai egyház; 1906-ra: Nagy Kálmán, Hégedüs János,
Lábovszky Lajos, Weiczer Samu, Lázi egyház (4 korona);
1907—191l-re : Navomesztky László.
5. Adományok: dr. Simor Pálné 2 korona, dr. Nagy
Sándor 2 korona, Schlesinger János 1 korona.
6. A szentkirátyi-utcai társasági helyiség után 200 kor.
Összesen befolyt 501 korona.
Budapest, 1907 március 1.
BendI Henrik,
társ. pénztáros.
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A közeledő k o n f i r m á c z i ó r a a j á n d é k u l
kiválóan ajánlatos megszerzésre

LUTHER-TÁRSASÁG KIADÁSÁBAN (Hornyánszky
Viktornál) megjelent és kapható az «EGYHÁZUNK
NAGYJAI* c. sorozat

KONFIRMÁCIÓI EMLÉKKÖNYV

5

. füzete :

az evangélikus protestáns serdülő ifjak és
hajadonok számára. ....
Ö sszeállította:

GERHARDT PÁL

P A U L IK JÁ N O S.

a kiváló énekköltő.

Ára kötve 3 korona 50 fillér, díszkötésben
aranymetszéssel, tokban 6 korona.

Születésének háromszázados évfordulójára
írta

P A U L IK JÁNO S

HÁRFAHANGOK

nyíregyházi ev. lelkész.

Vallásos költemények gyűjteménye
e g y h á z i és i s k o l a i használatra.
Szerkesztette:

2 KÉPPEL.

P A Y R S Á N D O R , theol. tanár.
Ára 20 fillér.

Ara díszes vászonkötésben 5 korona.
Kiadta a Luther-Társaság és kapható e társaság fő
bizományosánál, Hornyánszky Viktornál Budapest,
V., Akadémia-utca 4. és minden könyvkereskedésben.
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Megrendeléseket H O R N Y Á N S Z K Y VIKTORHOZ
kell intézni (Budapest, V. kér., Akadémia-utca 4 . sz.)
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