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Pünkösd.
Oh S ze n tlé le k -Is te n ,
J e r , s z á n j m e g b e n n ü n ke t,
T e re m tsd ú jjá a m i
Csüggeteg sz ív ü n k e t.
S zá llj á t a világon
A régi tü ze d d e l
S a m i fö ld h ö z-ia g a d t
L e lk ü n k e t em eld f e l !

Oh S ze n tlé k-Iste n ,
V árva vá ru n k, jö v e l
Világot m eg vá ltó
B ű b á jo s erőddel.
A b é ké tlen ekre
Á ra ssz békességet,
A rem én ytelen re
É d e s re m é n y sé g e t!

Oh S ze n tlé le k -Iste n ,
Jer, s z á llj le m ih o zzá n k ,
E m e ld fel, em eld fe l
B ú b á n a to s orcánk.
B e te g e k v a g y u n k m i,
R a b o k és szeg én yek,
R a b ja i v a k önző
S ze re te tle n sé g n e k . . .

S v ig a szta lá sá ra
A v ig a s z ta la n n a k ;
M u ta sd m e g m é g eg yszer
Csoda n a g y h a ta lm a d .
L é g y újra világló
F én y e a s z ív e k n e k ,
A h itetlen ség b en
S ínylő e m b e r e k n e k !

Oh S ze n tlé le k -Iste n ,
Jer, sz á n j m e g b ennünket,
H itte l, s z e r e te tte l
T öltsd be a sz ív ü n k e t.
H in ts be k ö ze llé te d
Szédít á h íta tá v a l:
P ü n k ö sd i lélekkel,
P ü n kö sd i ró zsá va l!
SZABO LCSRA M IH ÁLY.
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A vakon szülött csodája.
Mig e világon leslek, e világnak
világossága vagyok.
Ján. 9, 5.

A mint Jézus a templomból távozott, való
színűleg útközben találkozott egy emberrel, a ki
az ő születésétől fogva vak vala.
Tanítványai ismerték azt az embert s tudván,
hogy vakon született, felhasználták a kedvező alkal
mat, s hogy egy lelkűkben rég megfogamzott két
séget eloszlathassanak, megkérdezék Jézust mond
ván : „Mester! ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei,
hogy ez vakon született?"
Hogy magát a kérdést megértsük, tudnunk
kell, hogy a zsidó néphit szerint minden rend
kívüli csapás és betegség valami rendkívüli bűn
nek következménye volt. (Máté 9. 2.) Sőt tudjuk,
hogy ez a felfogás igen elterjedt volt még a pogányok között is. (Apóst. Csel. 28, 4.)
Azon sem kell felakadnunk, hogy amaz ember
vakságát a tanítványok esetleg már az ő szülei
bűne következményének tartották, mert a közfel
fogás szerint ez is lehetséges vala (v. ö. II. Móz.
20, 5, Luk. 1, 44.).
Jézus nem tér ki a kérdés elől. Ellenkezőleg
felvet még egy harmadik lehetséges esetet is,
miről az ő kortársai még csak nem is álmodtak.
„Sem ez nem vétkezett — mondja — sem ennek
szülei, hanem szükség volt, hogy az Isten dolgai
megjelentessenek ebben.“
Igen, — szükség volt, hogy vakon szülessék
az ember, mert csak így nyilatkoztathatja ki Isten
rajta a maga dolgát: az isteni szellem kegyelmi
erejét, üdvözítő nagy hatalmát.
E kegyelmi erő ez üdvözítő nagy hatalom itt
van, közöttük van. Az Atyának Fia, a Jézus Krisz
tus, az örök Ige annak letéteményese. 0 az, a
kinek, míg itt e földön jár, isteni megbízásból folyó
kötelessége, hogy Annak cselekedeteit cselekedj e,
a ki őt elbocsátotta s cselekedje, a míg nappal
vagyon, mert eljő az éjszaka, a melyen senki nem
munkálkodhatik.
Most nappal van, — itt van, ragyog a nap
fénye, a világ világossága. Szükség tehát, hogy e
világosság azt a vakot is megvilágositsa. Mert „én
— mondja Jézus — míg a világon leszek, e világ
nak (tehát e szegény vaknak s minden más vak
nak is) világossága vagyok11.
S az lön. Nemcsak szól, hanem nyomban cse
lekszik is. „A földre pökött, az ő nyálából sárt
csinált és a sarat annak a vaknak szemeire kéné.11
S aztán így szólt hozzá : „Menj el és mosdjál meg
a Siloa halastóban* (mely megmagyarázva annyit
tesz, mint elküldetett). Elméne azért és megmos
dott és visszatért látva.11
A vakon szülött visszanyerte szeme világát.
A szomszédok természetesen csodálkoznak a nagy
* A Siloa tava Jeruzsálem délnyugati oldalán a ma
egész kopár Ofel-hegy lábánál a Kidron- és Gibon-völgy
egyesülésénél feküdt s a most „Szitti-Mariam“-nak nevezett
forrásból táplálkozott. Jelenleg oszlopromok hevernek part
jánál, — romjai ama templomnak, melyet az első századok
ban „a világosságot adó szabadító tiszteletére építettek.
(Didón: Jézus Krisztus II. k. 59. 1.
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dolgon, hiszen csak az imént még ott látták az
útfélen, mint vakot koldulva, s mig az egyik azt
mondja, hogy „ez volt11, — a másik kész bizonyolni, hogy, de biz nem az az, hanem csak hason
lít hozzá, mígnem maga a vak dönti el a közöt
tük folyó pert, értésükre adván, hogy: „Én va
gyok az!11
Ha ő mondja, úgy kell lenni, — de hát kérdik
most tő le: „Mi módon nyilatkozónak meg a te
szemeid ?‘'
A vakon szülött erre is megadja a feleletet:
„Egy ember — úgymond — a kit Jézusnak mon
danak, sarat csinált és azzal az én szemeimet be
kente, mondván : „Menj el a Siloa halastóhoz és
mosdjál meg. És minekutána elmentem és meg
mosdottam, az én szemem világa megjött.11
A farizeusok azonban nem hagyták annyiba a
dolgot. Újra faggatni kezdték azt a szegény vakot
s mert az eset épen szombatnapon történt, már
pedig egy igazi próféta szerintük ünneptörő nem
lehet, hanem egy bűnös, ez meg viszont olyan
nagy csodadolgot semmiképen sem mívelhet, —kétségbe vonták, hogy az az ember valóban vak
volt s hogy szemei megnyíltak. S ezt bebizonyí
tandó előhívták annak szüleit s megkérdék tőlök:
„Ez-e a ti fiatok, kiről azt mondjátok, hogy vakon
született? Mi módon lát azért most?11
A szülék őszintén vallást tesznek a való tény
állásról. Elismerik, hogy az az ő fiúk; el azt is,
hogy vakon született, de hogy ki nyitotta meg
szemeit, — azt már ők nem tudják. Épen azért
magához a fiúhoz utalják a vallatókat, — mond
ván : „Elég idős, — kérdjétek meg őt magát!“
Ezt pedig a zsidóktól való féltükben cselekedték,
a kik elvégezték, hogy azt, a ki Jézust Krisztusnak
meri vallani, kirekesztik a gyülekezetből.
Mit tehettek hát egyebet, — újra magát a
meggyógyított vakot vették elő, mondván: „Adj
dicsőséget Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember
(t. i. Jézus) bűnös.11
Mind hiába! nAnnak a vaknak már megnyílt
a szeme világa. 0 már a világosság útján a vilá
gosság felé haladt. „Azt én nem tudom — feleli —
ha bűnös-e; egyet tudok, hogy vak voltam és most
látok!“ Sőt mikor tovább is faggatják, egészen
nyílt hitvallást tesz s elárulja, hogy ő már többet
is tud, hogy Jézus nem lehet bűnös, hogy Jézus
a Krisztus, ő pedig a Jézus Krisztus tanítványa.
Azzá lett, mert szemeit megnyitotta. „Tudjuk pedig
—; mondja — hogy az Isten a bűnösöket nem hall
gatja meg s hogy csak az mívelhet ilyen dolgot,
a ki Istentől vagyon.11
E hitvallása miatt a farizeusok nyomban ki
is rekesztették gyülekezetükből; ámde ugyanakkor
sorsa kies helyre esett, mert belépett az igaz hívők
szent közösségébe, Isten országába.
Boldog ember! A ki megnyita szeme világát,
— ugyanaz, az Úr Jézus fogadta be abba.
A kiátkozottat ő maga kereste fel s ő is egy
kérdést intézett most hozzá: „Hiszesz az Isten
Fiában?11 A kérdésre szeretne felelni, de hát —
hite gyenge, még csak ébredező. Nem tudja, ki
az Isten Fia, hogy higyjen hát benne.
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Jézus hát felvilágosítja: „Láttad is őt s ki
veled szól, az az.“
Erre aztán megnyílik nem csupán a szeme,
hanem a lelke világa is. Most már nem azt mondja:
„Látok’1, hanem ennél sokkal többet: „Hiszek
Uram!“ S leborul és imádja őt.
Jézus pedig feltárja a nagy csoda szent tit
kát : az Isten dicsőségének a vakon szülöttön ki
jelentett teljes igazságát, azt az örök eszmét, a
melyet e történet mindörökké minekünk is hirdet
s a mely nem más, mint a hit, hogy Jézus a Krisz
tus, a világ világossága “
„ítéletet tenni jöttem én e világra, hogy a
kik nem látnak, lássanak (mint ama vakon szülött
látott): és a kik látnak, vakok legyenek (mint ama
farizeusok vakok maradtak).
Mert az a vakság, a mely velünk születik,
voltakép nem a szem, hanem a nlélek vaksága: a
bűn. S ebből csak Ő, egyedül Ő, a világ világos
sága gyógyíthat minket szent igéje által.
Úgy van. Értse meg ezt minden farizeus: ha
csak vakok volnánk, nem volna bűnünk s a szem
nek eme vaksága nem kárhoztatna e l; de mivel
hogy azt mondjuk: Látunk! (holott a világ vilá
gosságát be nem fogadjuk: a Jézus Krisztusban
nem hiszünk), azért a mi bűnünk megmarad s a
lélek emez örök vaksága örökre elkárhoztat minket.
Jövel azért Uram! és nyisd meg a mi sze
münk világát is, hogy higyünk te benned és meg
lássuk az Atya dicsőségét!
Dr, Masznyik Endre.
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künk“. Kérjetek a jó Istentől erőt sorsunk rosszrafordulásának elviselésére.
Az elhunytnak rokonai fényes temetést ren
deztek. De a külső fénynél sokkal meghatóbb volt
a szolgasereg gyásza. A koporsó szemfedele ennek
könyeitől ázott. A szolgák egymás nyakába borulva
zokogták: óh miért nem halhattunk meg mi áldott
jóltevőnk helyett! Az anyák jajgatva ily kiáltással
ölelték keblükre gyermeküket: miért születtél te
szerencsétlen e világra, mikor a mi gondviselő
atyánk meghalt! Ezt látva, még a legkeményebb
lelkű szemtanú is megindult.
A gyászmenetben egy kisérő így szól halk
hangon barátjához:
— Csudálatos,' mennyire szerették ezek a szol
gák gazdájukat! Máshol a rabszolgák rendszerint
alig leplezett kárörömmel fogadják a rajtuk ural
kodó család szerencsétlenségét. Hidegen, sőt a
megelégedés érzetével nézik uruknak sírbahanyatlását.
— Igen, — hangzik a válasz — de az oly
helyeken nem is jóltevőt temetnek, hanem zsarnokot.
A temetés után pár napra a közjegyző kihir
dette Schermannak két év előtt kelt végrendeletét.
Örököseiül már előbb elhalt testvére három gyer
mekét nevezte meg; rabszolgái számára ezer dollárt
rendelt s örököseinek jóakaratába ajánlotta őket.
Az örökösök közül azonban egyik sem volt
képes a birtokot megtartani. Elhatározták, hogy
eladják: a pénzen könnyebb a megosztozás.
Az árverés alkalmával a birtok egy szomszéd
nagybirtokos kezére került. Ez azonban a rabszol
gák közül csak tizet tartott meg, így az örökösök
a többit azonnal külön bocsátották árverésre. Vevők
Bibliás Máté.
számosán jelentkeztek: alaposan megvizsgálták
— Elbeszélés. —
egyenként a rabszolgákat, alkudoztak felettük, mint
vásáron az ökrök, lovak felett. Az eladás végezté
Irta: G yurátz Ferenc.*)
vel, míg új tulajdonosaik a kialkudott árt lefizet
(Folytatás.)
ték, a még egy csoportban levő szolgák Máté
Társai megértették s a biztató hír teljessé szavára letérdelnek s összekulcsolt kézzel el-eltette az urok születésnapjával jött örömüket.
csukló hangon még egyszer és utolszor együtt
Csakhogy ez az öröm nagyon rövid életű volt; imádkoznak. Ezután Máté így búcsúzik tőlük rövi
a szolgák szívében fakadt reménybimbókat hamar den : Testvérek, az Isten holtig szemetek előtt és
letörte a halál hideg keze.
szivetekben legyen, Jézus lelke kisérjen utatokon.
A vasárnapra következett éjjel az egyik őr Viszontlátásra az égi, szebb hazában!
lélekszakadva fut Máté lakásához s az ablakon e
A birtok megvevője Brant József, még mint
szavakkal zörget b e : a nagyságos úr rosszul van, alig felserdült ifjú vándorolt ki Németországból
jöjj hamar a kastélyba.
Amerikába. Itt többféle munkával próbálkozott.
Máté gyorsan felöltözve odasiet s jó urát Volt betűszedő, pincér, kereskedősegéd, utazó
aggasztó helyzetben találja. A beteg még meg ügynök, rakogatott is félre keresetéből, de így az
ismerte szeretett, hű szolgáját, arca egy percre utat a vagyongyűjtéshez mégis lassúnak találta.
felderült, szólni akart; látszott, hogy óhajtana még Végül megtakarított pénzén földbérletet vállalt. E
valamit vele s a szintén ott levő Braun felügyelő kísérlete már az első évben fényesen sikerült.
vel közölni, de erre már nem volt ereje. Nemsokára Erezte, hogy a szerencse a gazdálkodásban vár
elvesztette öntudatát s alig egy óra múlva a zokogó reá, azért lázas buzgalommal áldozta magát erre.
Máténak karjai közt kilehelte nemes lelkét. Midőn Vállalatai rendre kedvező éredménynyel végződtek
a városból az orvos megérkezett, csak azt állapí s néhány év múlva már saját birtokán gazdálko
dott. Ekkor megnősült, elvette egy gazdag telepíttotta meg, hogy szélütéstől érve halt meg.
Reggelre már ravatalon feküdt az áldott, jó vényes leányát s e házassággal új erőt nyert birto
szívű emberbarát.
kának továbbterjesztéséhez. Nemsokára 7000 hold
Máté a házból kijövet e szavakkal lép ott földnek és háromszáz rabszolgának volt ura. Vagyo
nával azonban csak még inkább fokozódott szer
kesergő szolgatársaihoz:
— BajtársakI „siralomra fordult a mi örömünk, zési szenvedélye, úgy, hogy ez elfojtott benne
elesett a mi fejünknek koronája; jaj most miné- minden nemesebb érzelmet mások iránt. Eszes em-
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bér, de emellett hidegen számító, önző, fukar volt.
Lelkének egyedüli vezércsillagát a birvágy képezte.
Birtoka után ítélt meg mindenkit; a szegényt meg
vetette, a rabszolgát nem tekintette másnak, mint
á gazdag rendelkezésére teremtett eszköznek, a
melylyel kénye-kedve szerint bánhat. Egyszersmind
nyíltan vallotta, hogy a szerecsen szolgákkal min
dennap éreztetni kell a hatalmat, őket folyton ret
tegésben tartani, hogy feladatuknak megfeleljenek.
A keze alá jutott feketékre zsarnok önkény nehe
zült; kíméletet nem ismerő követeléssel használta
ki munkaerejüket s a szerencsétleneknek a kegyet
lenség miatt nem egyszer volt alkalmuk megát
kozni születésük napját.
Ily gazdához került Bibliás Máté Schermann
halála után kilenc társával.
Három fegyveres hajdú vette át, hogy új ta
nyájukra kisérje őket.
— Láncot reájuk, hogy rendben maradjanak,
hangzik Brantnak zordon parancsa.
— Kérem, -— szól Máté az egyik hajdúhoz
— hagyják mellettem feleségemet, hogy ha elfárad
támogathassam.
— Hallgass, — riad reá ez durván — akkor
szólj, ha kérdeznek.
Máté vállaira véve a család ruhaneműjét magá
ban foglaló batyut, keblére ölelve leánykáját, egyik
társához láncolva indult el a csapattal a hajdúk
parancsszavára. Az utolsó sort képezte Mirjám
három más rabszolganővel.
Siettetett menetben a csapat másnap délelőtt
ért a kitűzött állomásra, Brant József úrnak egyik
majorjába, hol hetven rabszolga hordozta a mezei
munka terhét, a korbácsot mindig kézben tartó
felügyelők vezetése alatt. A többiek itt maradtak,
Mátét és két társát feleségeik, gyermekeikkel együtt
az innét öt kilométernyire eső urasági udvarba
kisérték.
Brant háza szép vidéken egy patak partján
emelkedő tágas, kényelemmel berendezett szilárd
épület volt. A házat térés udvarával együtt magas
kőfal övezte körül mély sáncárokkal, melyben a
patak vizének egy része mintegy a kőfalat meg
kerülve folydogált. A szolgák rendesen várnak
nevezték. Az úri lakástól külön az udvar egyik
felén a kőfal mellett volt a gazdatiszt háza, a
másik oldalon elnyúló épületben lakott három hajdú,
két kocsis, lovász, inas, kulcsár. A kapunál volt
egy szoba három rabszolga család számára. Ebben
helyezték el Mátét és társait.
Az egyik hajdú azonnal tudatta is velük köte
lességüket.
— Éjjel felváltva kétóránként a falakon őr
ködtök, nappal, ha szükség van reátok, az udvar
ban vagy a kertben dolgoztok. Ha itthon munka
nincs: a mezőre mentek a többiekhez, az asszo
nyok úgy, mint a férfiak.
Hajnalban a szolgák már felkészülten várták
a parancsot.
A kasznártól érkező hajdú röviden szól hozzá
juk : induljatok, ki a majorba.
— Az asszonyok gyermekeiket is elhozhatják
magukkal? kérdi Máté.
— A mezőre — válaszol a hajdú — csak a
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dolgozni tudó gyermekek jöhetnek. Sívó-rívó poron
tyokra, kik csak anyjuk munkáját hátráltatják,
semmi szükség.
— Ezt nem tudtuk, — szólal meg az anyai
aggodalom hangján Mirjám, — még nem készítet
tünk a kicsinyek számára ételt.
— Ahhoz semmi közöm — hangzik a hajdú
kemény szava. — Miért nem kértétek ki az este
a gyermekek napi részletét ? Előre 1
Szerencsére még volt az útravalóból némi
maradék. A szülők hamarjában ezt keresték elő.
A három családnak volt összesen öt gyermeke, ezek
között legidősebbek Dávidnak hét éves leánya:
Naomi és Máténak hat éves Sárikája. Ezekre hagyva
a kisebbeket, maguk a hajdú előtt menve tá
voztak.
A telepre érve, az ottani szolgákat már munká
ban találták. Tavasz lévén, a férfiak szénát kaszál
tak, az asszonyok, serdülő gyermekek gyűjtöttek.
Minden napra ki volt jelölve a terület, a melyen
ha törött, ha szakadt be kellet vegezniök a mun
kát. A fehér hajdúk a fekete rabszolgáknak min
dig sarkukban voltak, fenyegetéssel, korbáccsal
siettették őket. Az étkezés ideje percekre volt kiszá
mítva, lejáratával újra megindult a munka s folyt
késő estig. A búzaaratásnál még zaklatóbbá, erőltetőbbé lett a dolog sürgetése, sokszor a végkimerü
lésig. Az élelem rendesen hüvelyes főzelékből,
kukoricából, rizsből s fekete kenyérből állott. Az
étkezés minden telepen közös volt, de fösvény, rideg
számítással megállapított mennyiségben, csakhogy
éhen ne haljanak. Arra nem fordult elő eset, hogy
a sovány ételből egyetlen falat fenmaradt volna,
de igen gyakran megtörtént, hogy az éhes rab
szolga a nehéz munkába erőtlenül kidőlt s a hajdúk
korbácsa sem volt képes lábra állítani.
Máté s két barátja a kaszát kézbe véve, a
kijelölt munkáscsoport sorába léptek. A rabszolgák
tudták, hogy az új társak mily jó helyről kerültek
ide, gúnyos, keserű mosollyal fogadták üdvözlé
süket. Az egyik látva, hogy a hajdú kissé távolabb
másik társával beszélget, úgy szól halkan:
— Bibliás Máté, sok szerencsét a paradicsom
után a pokolhoz.
— Ez higgadtan felel: Testvér, imádságunkkal
itt is megtaláljuk az Istent. Közel az Úr az őtet
félőkhöz.
— No majd reá jösz te is Máté —, szól a
másik szomszéd — hogy itt csak az ördögök ural
kodnak, kiknek fehér az arcuk, de annál feketébb
a lelkűk.
Este a munka végeztével Máté e kérdéssel
lép a csapat felett szemlét tartó felügyelő elé. Kérem
felügyelő ur, itt maradunk, vagy visszamegyünk a
várba ?
— A további rendeletig itt maradtok; az aszszonyok közül esténként egyik haza mehet a gyer
mekek után nézni, de reggel napkeltére az is itt
legyen.
Elszorult szívvel hallotta a parancsot Mirjám,
kit egész napon át azon remény kisért, hogy estére
ismét keblére ölelheti kedves magzatát. Es pedig
csak hetenként alig kétszer láthatja.
— De szomorú sors vár itt reánk — sóhajt
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halkan —, hol a rabszolga anyának még gyermekét
szeretni, róla gondoskodni sem szabad.
Harmadnap került reá a sor. A mint a hajdú
a munkát beszüntette: sietve indult a vár felé,
még a vacsorát sem várva be.
A szegény nő azonban — bár repülni szeretett
volna gyermekéhez — csakhamar fáradságtól ki
merültén leroskadt s hangosan zokogott tehetetlen
sége felett. Kevés vártatva arra jött egy öszvér
által vont kordéval a mindenes — egy fiatal szerecsen —, ki este s reggel tejet szállított be a major
ból a várba. Oda érve megáit s részvéttel szól:
Mi bajod, Mirjám? úgy-e elfáradtál; jöjj, ülj fel az
én helyemre, haza viszlek.
Leszállóit s a nőt a kordéra emelte, maga pedig
a gyepiüt kezébe fogva hajtotta gyors ügetésben
az öszvért. Már a vár közelében volt, midőn a
mezőről kocsin hazajövő Brant beérve a kordét,
látja, hogy azon egy rabszolganő ül, éktelen harag
gal dörg a jámbor mindenesre, ostorával többször
végig sutjva:
— Ki bízott meg nyomorult, hogy rabszolgálót
kocsikáztass ?
Majd a nőre csap : takarodsz le a földre! Lusta
rabnők számára tartok én fogatot?
A szegény Mirjám megrémülve inkább úgy esett,
mint szállott le a kordéról s ingadozó léptekkel
haladt szótlanul tovább.
A gyermekek már a kapuban várták. Leány
káját karjába ragadva, arcát csókjaival borítva el,
ment be a szobába. Itt Sárika s a többi gyerme
kek száz kérdéssel ostromolták és vacsoráért cseng
tek. A vett utasítás szerint elkérte a kulcsártól
az ezek számára kirendelt részletet s elkészítvén,
kiosztotta közöttük. Hamar végeztek a csekélység
gel, de azután újra kezdték a kérdezgetést:
Nem hozott-e magával valamit? Nincs-e még
egy kis kenyér: ők még éhesek!
Az anyai szív fájdalomtól tépve dobogott. De
egy mentő gondolata támadt. Előkereste férjének
a jó Schermanntól nyert takarékpénztári könyvecs
kéjét. Bevitte az egyik hajdú nejéhez, e szavakkel nyújtva át neki:
— Asszonyom, könyörüljön a nyomorultakon.
Vegye át zálogul e könyvet s adjon egy kis enni
valót éhező gyermekeinknek.
A nő férjével szót váltva, teljesítette a kérést.
Mirjám boldogan töltögette az ujongó gyermekek
poharaiba a hozott édes tejet s adott mindegyiknek
egy-egy darab kenyeret. Most már megelégedtek
s végül nyugodtan elcsendesültek.
Másnap hajnalban, miután elkészítette a gyerme
kek az napi ételét, s alvó leánykáját még egyszer
megcsókolta: szomorúan távozott.
A telepen tudatta férjével gondoskodását a
gyermekekről a takarékpénztári könyvecske terhére.
Máté válaszul megölelte nejét. A másik két
lakótárs és nejeik is megköszönték az intézkedést
s ők is felajánlották könyvecskéiket. Ha ők maguk
szenvednek is, míg egy fillérük lesz: addig ne
éhezzenek a kicsinyek.
Az idő áthajolt a nyárra, munka sürgetőbb lett,
a felügyelők, hajdúk mindig több erőfeszítést köve
teltek a szerecsen szolgáktól.
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Egy reggel az egyik asszony a várból kiér
kezve, azon hírt hozta Mirjának, hogy Sárikának
valami baja v an ; egész éjjel nyugtalan volt, feje
forró s torokfájásról panaszkodik.
A szegény anya megdöbbenve siet a felügye
lőhöz, összetett kézzel könyörög:
— Kis leánykám beteg, engedje meg felügyelő
úr, hogy hozzá mehessek.
Ez ridegen utasítja e l: Hát itt ki hord kévét
helyetted ? Lányodnak nincs dolga, az ráér nyava
lyogni ; neked a munkában a helyed.
A mint az estével a munka véget é r t: Mirjám,
mintha fáradtságot nem ismerve, futva indult haza
felé. Férje, kinek nem volt szabad elkísérnie, sóhajtva
tekint utána. Hetek óta aggodalommal látja, hogy
neje mindinkább fogy, hervad, gyönge idegzetét
megtöréssel fenyegeti az irgalmatlan zaklatás a
rabmunkával. Csak a szeretet az övéihez tartja
még benne a lelket. Vajon kibírja-e addig, míg az
ég jobbra fordítja sorsukat!
A búsan merengőhöz e kérdéssel lép a szere
csen, ki a munkába állásakor először megszólítá:
— Máté, te még most is bízol? Tudsz még
ma is imádkozni?
— Tudok — hangzik a hitből fakadó válasz.
— „Az én paizsom az Isten, ki megszabadítja az
igaz szívű embereket. “
— Azt a szabaditást itt hiába várod.
— De igen, megjön az, Dániel. A szenvedés,
zörgetés az örök irgalom ajtaján, s ez végre is
megnyílik. Én hiszem, hogy két-három év múlva
szebb idők napja sugárzik felettünk, a mikor mi
bennünk is elismeri a világ az embert.
Mirjám súlyos betegen találta otthon leánykáját.
Az egyik hajdú neje, ki e nap többször is meg
nézte, most is bejött, részvéttel, jó tanáccsal töre
kedett az ápolásnál segédkezni. Többféle háziszer
rel próbálták a bajt enyhíteni, de minden jóakarat
sikertelen maradt. A gyermeket láz gyötörte, léleg
zése egyre szakgatottabb le tt; a veszélyes k ó r: a
torokgyík rohamosan folytatta életölő munkáját.
Az anya kétségbeesetten virrasztóit a fájdalmában
kínosan vergődő gyermek felett.
Hajnalban beszólt a hajdú : Mirjám itt az idő,
indulj a telepre.
— Gyermekem halálos beteg — válaszol keseredetten a nő — nem megyek; inkább meghalok.
E határozott nyilatkozatra a hajdú szótlanul
elfordult. 0 sem tagadhatta meg részvétét a szeren
csétlen anya fájdalmától. Segíteni azonban nem
tudott. Elhatározta, hogy jelentést tesz az esetről
Brant urnák; ítéljen ez maga a nő engedetlensége
felett.
'
Midőn Mirjám reggel a szokott időben nem
jelent m eg: Máté meggyőződött, hogy gyermekének
helyzete válságos s aggódnia kell nejéért is.
A felügyelőhöz siet s így szól: — alázattal
jelentem, azonnal be kell mennem a várba.
A felügyelő azon hitben, hogy otthon a kert
ben van szükség Mátéra, röviden ezen intéssel
bocsájtja e l: Mehetsz, de ha ott végeztél, visszajöjj.
Gyors léptekkel siet az aggódó férj s apa és
még jókor érkezett arra, hogy egyetlen gyermekének
haldoklását láthassa. Mirjám megvolt törve, alig
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viszonozta az üdvözlést. Könyje, ereje a sírásra már
nincs, révedező tekintete reményvesztetten csüng
a karjaiban vonagló lányka arcán, mintha annak
lelke az ő életéhez volna fűződve, s azzal együtt ő
is készülne a földről való elköltözésre.
Máté, hogy a kis beteg száraz, forró ajkait
megnedvesíthesse, egy pohárral kezében kiindult,
hogy a kútról vizet hozzon.
Az udvaron szemben jött a kilépővel Brant úr
testőrhajduitól kisérve s vad haraggal kiált r e á :
— Kinek rendeletéből hagytad ott a munkát
te naplopó?
— Nagyságod engedelmének reményében jöt
tem meg gyermekem halálos ágyához.
— Te akarsz itt rendet szabni rabszolga?
Vissza azonnal a mezőre, vagy lehuzatlak! Hozzá
tok ki —• folytatja a hajdúkhoz fordulva — azt
az élhetetlen rabszolgálót is, ki engedély nélkül
maradt itthon.
A hajdúk megindultak. Erre a szerecsen szolga
egész nagyságában felmagaslik. Tekintetében a
felháborult indulat villáma lobbant fel, s míg kar
ját védőleg tárja az ajtó elé, mint dördület hang
zik ajkáról a szó: „Megálljatok!“
Ilyen lehet az oroszlán mordulása, mikor
tanyájára ellenségek törnek.
A hajdúk megdöbbennek, Brant ijedten hátrál.
Ekkor a szobából egy jajsikoltás s utánna
egy zuhanás hallatszott.
Máté megrendül; tudja mit jelent ez. Homloká
hoz kap s azután szelíd, kérő hangon szól:
— Uram, kegyelem! Hadd fogjam le gyer
mekem, feleségem szemeit.
Ezzel belép a szobába. Itt az ágyon feküdt a
kiszenvedett leányka, az ágy mellett a földön hol
tan elterülve anyja. A lezsaroló szolgálatában agyon
hajszolt, a sok méltatlanság között kétségbeesett
szegény Mirjámnak szive gyermeke halálán meg
szakadt.
A szerencsétlen családapa nejét gyermeke
mellé helyezve, csókjaival zárta le a kedves lények
hidegülő ajakát, szemét. Rövid, buzgó imáját felet
tük a nagy csapás által lesújtva is, e fohásszal
végezte : „Az Ur adta, az Ur vette el i s ; áldott
legyen az Urnák neve!“
Brant ez alatt előkiáltva a kocsisokat s a lovászt
is, velük együtt küldé a hajdúkat Máté leverésére.
Ez az óvatosan közelgők elé e nyugtató szavakkal
lép ki az ajtón:
— A kiket védenem kellett volna, azokat már
megszabadította a halál. Ne féljetek, magamat
nem védem.
Ekkor megragadták kezeit, lábait bilincselve,
földre döntötték. Brant a védetlen fekvőre rohanva,
agyba, főbe verte botjával, míg ez el nem törött.
— Nyomorult eb, — kiáltott lihegve — te
mersz ellenem lázadni 1 Ezért meglakolsz.
Parancsára most a hajdúk deresre vonták, s
fáradtig vesszőzték úgy, hogy boldogtalannak száz
helyen is fakadozott testéből a vér.
Ezzel sem elégedett m eg; kiköttette a forró
napon egy oszlophoz.
A rabszolga némán tűrte a kínzást; ajakáról
nem hangzik egyetlen jajszó, egyetlen átok sem.
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Csak mikor tekintete a szoba felé fordul, a mely
ben kedvesei feküsznek halva: akkor rezdülnek
szemeiben könnyek.
A kikötés órákig tartott. Brant eltávozván, a
cselédek végül aggódva, hogy a szenvedőt a sok
vérvesztés s az epesztő szomjúság elöli: feloldoz
ták. Tudták, hogy urok kegyetlen zsarnoka ugyan
rabszolgaseregének, de másfelől egy kipróbált munka
erőt nem hajlandó elveszteni. A kocsiszínbe vitt
szerecsent pokróccal lefedett szénára helyezték,
sebeit kimosva bekötözték. Maguk közt nem tit
kolták azon meggyőződésüket, hogy voltaképen a
szegény fekete, mikor a munkából haldokló gyer
mekéhez sietett, nem is követett el nagy hibát, sőt
akkor sem valami nagyon vétkezett, mikor tilta
kozott az ellen, hogy feleségét halállal vívódó j
leánya mellől elhurczolják.
— Én — szól az egyik — hasonló esetben
még mást tettem volna.
— Ha én vagyok Máté helyében — folytatja
a másik — esküszöm, hogy először nem az én, ]
hanem másnak vére festi pirosra az udvart.
— De hát — jegyzi meg a harmadik — ilyen
a rabszolgák sorsa. Sajnálnunk kell őket, hogy!
mint a barmok még ma is iga alatt tengődnek, j
csak azért, mert fekete színük van, holott e mellett
épen olyan gondolkodó, érző lelkű emberek, mint mi.
Midőn a hajdúk este eljárásukról jelentést
tettek : Brant ezt helyben hagyta e megjegyzéssel:;
— Jól van, állítsátok helyre mielőbb. Remény
iem az előbbi helyén elkényeztetett rabszolga a
leczkéből megtanulta, hogyan kell urának enge-j
delmeskednie.
A családi kettős veszteség s a szenvedés látása
a hajdúk feleségeit is könyörületre indította. Rész-j
véttel ápolták a sebesültet s gondoskodtak rendes
élelmezéséről.
Máté szívós természete győzött a bajon; há
rom hét múlva lábadozott.
Legelső útja a várból a rabszolgatemetőbe vitte,
hol jeltelen sírban voltak elföldelve kedvesei, az
élet e legdrágább kincsei, melyek egy családfőt,
legyen az úr vagy szolga, boldoggá tehetnek. Le
borul s zokogva öleli, csókolja a sírhantot, mely
azoknak békességét fedezi, a kiket gyötört, üldö
zött a világ.
E közben Brant neje két gyermekével s a
nevelőnővel a több hétig tartott rokoni látogatás
ból hazaérkezett.
A kertet nagyon szerette, legelső gondja volt
abban körültekinteni. Itt azonban kevés örvendez
tető jelenséget talált. Mindenütt elmaradás, mulasz
tás nyomai. Elégedetlenségét ki is fejezte az öreg
kertész előtt:
— Hogyan jutott a kert távollétem alatt ily
elhagyatott állapotba?
— Asszonyom — felel az öreg — nem én
vagyok az oka. Ismételt kérésem dacára sem adott
Brant úr segítséget a rabszolgák közül. Magam két,
még csak inasszámba menő segéddel keveset tehetek.
— Holnaptól kezdve meg lesz a segítség
kertész úr, de aztán hozzá is fogjanak, hogy ezután
ne találjak ily sok gazt és kevés virágot.
Ezután a nő nyomban felkereste férjét. Szemre

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

9 . sz.

hányást tett neki a kertről megfeledkezésért és
sürgette a megígért munkásoknak a kertbe küldését.
Brant a mezei munka sürgősségével mentegette
magát.
— Legyen meg óhajtásod — szólt végül —
három rabszolgát az újak közül a kertész rendelke
zésére bocsátók.
Máténak két régi társa — Dávid és Gábor —
a majorból megjöttek s vele együtt másnap reggel
a kertbe mentek. Ide küldte a kasznár a két előbbi
nek a feleségét is.
Máté, bár még ereje nem tért egészen vissza,
szívesen fogott az előtte legkedvesebb munkához:
a kertészkedéshez.
A kertész csakhamar belátta, hogy benne
valóságos szakértőre talált, a kinek keze alatt
gyorsan, biztosan megy a munka, s e mellett
szerénységével, előzékenységével is bizalmat kelt.
Egy hét múlva már vele tárgyalt a diszkért újra
rendezése iránt s teljes elismeréssel fogadta el az
általa készített tervezetet.
A szép rajzok szemléleténél meglepetve kérdi:
— Máté, hol végezted te a kertészeti iskolát ?
— Csak gyakorlatilag tanultam Scherman úrnál,
hol a kertész szívesen látott maga mellett a kertben.
— Én pedig örömmel is fogadlak és ha rajtam
áll, itt is maradsz velem. így, tudom, hogy mun
kánkkal minden látogató előtt dicséretet aratunk.
Brantné asszony elragadtatással látta a kert
ben folyó lankadatlan munka eredményét, a szapo
rodó vonzó helyeket, a kiváló ízléssel rendezett
virágtelepeket, s midőn ezekben a kertész nyíltan
Máté avatott kezeire mutatott, ezt külön megdicsérte.
De gyermekei: leánya, a nyolczéves Edith és
fia, a hatéves Vilmos is megszerették Mátét. Ez
örömest felelt kérdéseikre, felfogásukhoz mért élénk
magyarázatával a virágokról, állatokról mulattatta
őket. Szép meséket mondott nekik s azután bibliai
történetek elbeszélésével fokozta érdeklődésüket.
A leczkeórák után a gyermekek nem nyugod
tak, míg a nevelőnőt reá nem vették, hogy őket a
kertbe kisérje, hol Máté új meg új kedves meg
lepetése várt reájuk.
Egyik napon művészi ízléssel kötött virág
csokrot s koszorút hoz Edith anyjának. Ez gyönyör
ködve nézegette s így szól:
— Ezért már dicséretet érdemel a kertész.
— A Bibliás Máté készítette — igazítja ki a
tévedést a szőke fürtű, élénk leányka.
Másnap a kis Vilmos jön egy ügyesen font
vesszőkosárkával, melyben egy nemes gyümölcsfa
első terméséből voltak a legszebb példányok s
dicsekedve, e szavakkal nyújtja apjának:
— Bibliás Máté adta, ő kötötte a kosárkát is.
Vacsora után a gyermekek elkezdtek beszélni
a bibliából Józsefről, a jó testvérről, Dávidról, a
a Góliát-verő hősről, Jézus születéséről, mindenek
kel jóltevő szeretetéről, ártatlan szenvedéséről.
— Ezt mind azóta tanultátok, hogy haza jöt
tetek? — kérdi az apa.
— Bibliás Mátétól tanultuk a kertben — kiált
hangosan a fiú.
(Folytatása következik.)
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Szegény Józsi.
Még ott ringott a levegőben a harmadik ha
rangozó utolsó kondulása s már kiáradt az orgona
búgó hangja a kis falusi templom nyitott ajtaján.
Ócska, ódon szerszám volt bíz az, anno — a
jó ég tudja hányból; csak előzetes nagy recsegés,
szuszogás után szánta rá magát, hogy régen vállalt
kötelességét teljesítse, ha meg egyszer elkezdte,
akkor egyik-másik sípja egyáltalán nem volt haj
landó abbahagyni a visítást. A változatok közül
már épen csak a „Flöte“ volt használható álla
potban, mely nyomós oknál fogva, fuvolahangon
kísérte az éneket, tekintet nélkül arra, hogy mi
volt írva a nagy chorál-könyvben.
Több mint valószínű, hogy ez a pompás orgona,
melyet néhaivaló Nagy Károly ajándékozott a jó
aachenieknek, úgy szerkezet, mint kiállítás dolgá
ban különb volt ennél, de nagy kérdés, hogy a
vezekényiek elcserélték volna-e a maguk rokkant
hangszerével, mely apjuk, nagyapjuk koporsójánál
intonálta a gyászos halotti éneket: „Már elmegyek
az örömbe . . . " s tanúja volt ifjú szívük felbuzdu
lásának, mikor a konfirmáláskor egy szívvel-lélekkel
reákezdték: „Ma újra hűséget fogadok*.
A régi templom szúette gerendákból összerótt
mennyezetével, az ólomkarimákkal sok részbe osz
tott kicsiny ablakok, a kopott bársony terítő födte
oltár, mindezek oly jóleső összhangot képeztek a
régi orgonával, különb hangszer talán nem is illett
volna ebbe a környezetbe. Holmi hosszú sörényű
zenevirtuóz talán méltatlannak ítélte volna nagy
tudományához, de a kis kopasz iskolamester teljes
odaadással dolgozott ra jta ; mikor először melléje
ült, akkor még — hajh 1 Neki sem volt szüksége
a bársony sipkára s szívében tarkább remények
incselkedtek, mint a szivárványfoltok, melyeket a
csillár prizmáin megtört napsugár a padokra vet.
Régen volt — virágnak, reménynek hervadás
a sorsa, s a sír csak ritkán fogadja ölébe, a ki
legjobban odakívánkozik; onnét a padokból sok
büszke fiatal fej hanyatlott azóta örökös álomra,
reszkető szavával a kis iskolamester most is odafönn énekelget, sok haloványképű asszony zarán
dokol ki a temetőbe újra meg újra elsiratni szive
gyermekét, s a senki fia, a félkegyelmű szegény
Józsi, évek hosszú sora óta tapodja ott fönn az
orgonát, pedig életében se másnak, se magának
nem tellik semmi öröme! Idők folytán szinte
hozzátartozott e furcsa alak a vén orgonához;
megszokta mindenki, hogy nagy bozontos fejét
széles mosolygásra torzult szájával, ott lássa föl
tűnni, majd alábukni az orgonanyomó szerkezetén
állva, hogy ha egyszer elmarad, talán csak az tűnt
volna föh
De ő nem maradt el. Ha tél, ha nyár, ott
találja őt már a hajnali óra minden ünnepen a
torony aljában gubbasztva, hogy ha majd jön az
egyházfi csörömpölő kulcsaival és kinyitja a temp
lomot, elsőnek osonhasson be oda, s fölbotorkál
ván a lépcsőn, elfoglalhassa helyét az orgona mö
gött. Pedig úgy se tenné neki ezt senki se vitássá.
Mintha e fejletlen, szunnyadó léleknek ösztönszerű
szüksége volna arra, hogy valami módon kifejezze
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hivatalát a minden világok Urának, kihez ő egyet imádkoztak, két sovány kezét összefogva, odatér
len gondolattal föl nem ér, de létezésének sejtelme depelt ő is a többi közé s úgy mondogatta ő is:
bedereng még az ő éjszakájába is.
„Isten, Isten 1“ Imádság volt az is!
Együgyű szívvel nyomván az orgonát, ki mondja,
A nevét sohase tudta megmondani, önkénye
hogy szegény Józsi nem imádkozik, s ki meri állí sen Józsinak hívták tehát, s ő készségesen hallga
tani, hogy imádsága nem kedvesebb az Isten előtt, tott e névre. Egyáltalán, jóindulatú kis kamasz
mint sok hivságos elme cifra szavakba öntött hó volt, elajándékozni valója nem igen akadt, de kész
dolata ?!
ségesen tört száraz kenyeréből akármelyik kis játszó
Egyszer aztán mégis eltűnt a templomból, de pajtásnak, s óraszámra elrengette a kis Julist, mig
eltűnt egyúttal e földi életből is, ezt az egyszerű a többiek madártojást lopni, vagy földiszedret ke
ségében megható történetet vagyok ím elbeszélendő. resni csavarogtak erdőn, mezőn. A gombozás nagy
Régen volt — Vezekény határában rongyokba hazárdjátékában pedig, ha valamelyik kis szeren
burkolt kis gyereket talált a pásztor, mikor egy cselovagnak nem kedvezett a forgandó sors, min
zimankós téli reggelen teheneit a „koplaló “-ra dig bátran apellálhatott a Józsi nagylelkűségére,
hajtotta. Egy 2—3 éves fiúcska volt az istenadta, noha ez az ádáz tusának csak bámész szemlélője
s alig, hogy lappangott benne valami kis élet. Talán volt, de azért készséggel engedte lenyiszálni a
valami lelketlen anya hagyta az útfélen, mert ter kétes értékű gombokat foltos dolmányáról. Pedig
hére volt tévedésének gyümölcse, az is meglehet, e nagylelkűségnek rendesen elnadrágoltatás szo
hogy vándorkomédiások bárkájáról potytyant le kott a következménye lenni, melyben a megtévedt
észrevétlenül, tarka foszlányokból összeaggatott igazságszolgáltatást Rózái asszony képviselte.
ruhája legalább arra vallott Gyerekből van azok
Mikor pedig gondolta, hogy most már körülbelül
nak is elég, egygyel több vagy kevesebb, nem hat éves lehet, előfogta Rózái asszony az ő nevelt
sokat határoz — bizonyos, hogy nem tudakozódott fiát, mécsolajjal szép simára kente a haját, alapo
utána soha senki.
san megtörölte az orrát, s hasonló célokra egy
Bevitték a falu házára s biró uram tudomá kiérdemült fejrevaló kendőt dugott a zsebébe, vézna
nyát egyesítve Erzsók asszony tevékenységével, nyakára egy ócska, de annál rikítóbb zöld színű
valahogy életre dörzsölték, melengették a kis ág- sált tekert, a vállára egy újdonatúj vászon tarisz
rólszakadtat, s mert éhen elpusztulni még se enged nyát akasztott (még három szem diót is tett a
hették, a kisbiró hangos dobszó mellett vetette föl kenyér mellé) s így kellőkép kiöltöztetve, felsze
falúhosszat a kérdést, ki vállalkoznék reá, hogy relve, kézenfogva elkísérte őt a tanító elejbe, hogy
pártul fogja a talált gyereket illő „fizetségéért?! immár az hintegessen csírázó magvakat e parlagon
Egy szegény béresasszony jelentkezett csakhamar, maradt szántóföldecskébe.
mert h ajh ! — nagyon jól esik az a pár mérő
A kis kopasz iskolamester föltolta a pápasze
gabona, mit a gyerektartás fejében ajánlottak, sőt mét százráncú homlokára, úgy vizsgálta nagy hüma falu-dolgára járást, sőt az éjjeli strázsálást is mögetéssel a nagy esetlen fiút. Intézett is hozzá
hajlandó volt elengedni az elöljáróság, kész sze nyájas kérdéseket, a melyekre ugyan bamba vigyor
rencseszámba ment ez a vállalat. Magának úgy is gásnál egyéb választ nem kapott, de azért ott
volt egy fészekalja apró csemetéje, nyolc-e vagy fogta jóleíkűen, hogy majd megpróbál vele minden
kilenc, elténfereghet köztük még ez a nagyfejű tőle telhetőt.
kis kakukfiók is. Nem is szabad mondani, hogy
Egy évig tartott ez a próbálkozás. Meglett
gondját ne viselte volna, akár csak a saját gye férfiak, a kik akkor iskolásgyerekek voltak, még
rekeinek, hogy azokkal se sokat ceremóniázott, az most is nevetve beszélnek arról a mulatságos esz
megint más lapra tartozik. Én Istenem, mennyi tendőről, mikor a szegény Józsi a tudomány csar
hókusz-pókuszt véghezvisznek a kicsi úrfiakkal, nokába járt. Suta kézzel milyen képtelen ákomkisasszonykákkal, a falusi gyerek meg csak úgy bákomokat vetett a táblára, miket mondott, tátott
felnő magától, mint az árokpartba dugott fűzfa szájjal hogy bámészkodott a tanítóra, mikor az
vessző.
egy angyal türelmét egyesítve, határtalan lelemé
Minden reggel megbontják a haját egy ritka nyességgel igyekezett ennek a zárkózott kis lélek
fogú fésűvel, vasárnaponkint tisztát húznak reá s nek a nyitját megtalálni. Hiába, a nagy sötét sze
aztán napestig a gondviselést az őrzőangyalokra mekben nem gyuladt ki az értelemnek egyetlen
bízzák. Ha a torkát fájdítja, meghúzkodják hideg szikrája se, s a betűk közül is egyedül csak a
zsírral s ecetestormát kötnek a talpára, nevelés nagy 0 betűt ismerte meg, azt is csak akkor, ha
szempontjából pedig időről időre alaposan elpűfölik egy perecet tartottak melléje, a mit azután nagy
szellemi fáradsága jutalmául megkapott. Ilyetén
őket, olykor talán nem is vétségük arányában.
Ilyen nevelésben hát a mi kis hősünk is ré jelenetekben a többi kis nebuló viháncolva mula
szesült fogadott-testvérkéivel egyetemben, de ennek tott s különben is oly osztatlan figyelemben része
dacára se volt se testi, se szellemi fejlődése foga sítő az ügyefogyott kis pajtást, hogy az általános
dott anyja becsvágyának megfelelő. Nőni csak nőtt előrehaladás érdekében jónak látta a mester úr
volna, de hosszú kezének-lábának sehogy se tudta Józsit a tudományos térről eltanácsolni.
Visszanyervén aranyszabadságát, hogy ne egye
kellő hasznát venni, széles feje meg épenséggel nem
akart összhangba illeszkedni többi testrészeivel. mégis hiába a falu kenyerét, a libaállomány
A beszéde meg valami csodás zagyvalék volt, ma őrizetét bízták gondjára és meg kell adni, hogy
gával hozott idegen szavakból, s elferdített újab Józsinál különb libapásztora még nem volt Vezebakból összekeverve, de azért, mikor a többiek kénynek és nem is lesz soha. Nagy buzgalommal
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terelgette sárga alattvalóit följebb-alább a virágos
réten, bősz kurjogatással riogatta el a héjját, ha
megpillantotta a láthatáron kóvályogni, nem esett
ott hiány a libuskák egyikében se, miközben ara
nyos pihéjük mindinkább halványodva, hófehér
tollá változott s töltötte bőven a dagadó párnákat,
falusi gazdasszonyok legfőbb büszkeségét.
Szerették is Józsit mindenfelé ; nem esett meg
se lagzi, se tor, se paszita a faluban a nélkül, hogy
be ne szólitották volna a tornácba a künn ácsor
gók közül, s friss perecet, nagy darab húst ne
nyomtak volna a markába, a kis leányok pedig,
a kiknek számára a gondos anyák a sok pelyhet
gyűjtötték, ki-kimentek hozzá a rétre vasárnap délutánonkint s napszálltáig elévődtek vele. Koszorút
fontak ormótlan fejére hajtós fűzfalombból, sárga
pitypangból, czifra levelű kecskerágítóból s karéjba
fogódzva úgy táncolták körül csilingelő énekszó
mellett. Szegény Józsi bárgyú mosolygással állt a
középen s látható kedvét lelte az ünnepeltetésben,
kivált ha Juliska is ott volt a dévaj seregben,
Juliska, a kinek a nevető szeme kékebb volt a
búzavirágnál, s a kinek a tulipános bölcsőjét rin
gatta még egynéhány év előtt.
Az esztendők pedig teltek-múltak. A kis libák
megnőttek s helyettük mindig újak kerültek a Józsi
leveles kormánypálcája alá, a kis leányok is föl
cseperedtek s már nem a Józsi körül ficánkoltak
a réten, hanem egymás kezét fogva, verőfényes
tavaszi ünnepnapokon „Búj-búj liliom“-ot játszot
tak, végig-végig andalogva az akácfával szegett
utcán. Karcsú termetük ingott, a nóta ütemére
hajlott nagy szívbeli gyönyörűségére a nyalka legé
nyeknek, kik az utcaajtókban álldogáltak.
Mert a fiúk is megnőttek, a Józsi egykori iskola
társai, csak ő maga maradt nagy, ügyefogyott gye
rek. Egyik-másik közülük már a katonasorból is
hazakerült, az ilyennek aztán nagy volt a becsü
lete falúszerte s a leányok szorgalmasan öntözték
az ablakban cserepes rozmaringjukat, mert nem
lehessen tudni, melyikükhöz küldi el ma vagy hol
nap ékesbeszédű násznagyát.
Rózái asszony se tarthatta meg soká magának
az ő szépséges leányát, bizony csak érte jött Julis
káért egy hozzáillő, jóravaló legény s a kis zsöllérházban három szem cigány fogyatékos muzsikája
mellett olyan víg lakodalmat ültek, hogy olyan
mulatságról a boltozatos termekben nem is álmodnak.
Csak Józsi nem vett részt az általános öröm
ben. Hiába kínálták tyúkkal, kalácscsal, hiába jött
ki érte a menyasszony maga, csak nem ment be
a gádorból. Buksi fejét két csontos kezébe temetve,
ott gubbasztott a lócán s valami különös, félig
állati, nyöszörgő hangokat hallatott, hogy meges
hetett rajta akárkinek a szive, a gyerekek meg
vihogtak rajta.
Egyszer aztán elsompolygott onnan is, és mint
a sebzett vad — a jó Ég tudja hol bujdosott har
madnapig. Mi lelte vájjon? Talán az ő szegény
lelkét is megihlelte öntudatlanul a szenvedélyek
leghatalmasbika, a szerelem ? Talán a vesztett
paradicsom gyötrelmének sejtelme viharzott át nyo
morult lelkén? 0 nem tudta azt soha senkinek
elmondani, s titok maradt^örökké.
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Harmadnapra azután megint csak oda állt a
libasereg után s szomorúan terelgette a hosszú
fűzfavesszővel. Lehetőleg még rútabb volt, mint
máskor s nagy, kutyahűségű szemében, valami
szokatlan bánat kifejezése ül.
A Juliskáékhoz nem nézett el soha, pedig csak
nem messze, a szomszédba vitték, — de mikor
egy zimankós téli estén a kis újszülött Julis sírása
hallatszott ki a piros függönyös ablakon át, csak
bebotlott ám hívatlanul szegény Józsi az alacsony
szobába, odaült a búbos kemence padkájára, s
ormátlan lábával ringatni kezdte a bölcsőt, furcsán
zümmögve hozzá, mintha csak tegnap hagyta volna
abba ezt a foglalatosságot.
Jó dolga lett ezután a kicsikének, soha szegény
asszony gyereke még annyit ringatva, dajkálva nem
volt; a munkaidő följöttével még pesztonkát se kel
lett melléje fogadni, a mint kissé tipegni tudott, el
gondozta őt Józsi a libái mellett. Eljátszott, gügyögött
vele, ha elálmosult, hűs bokor aljába aludni fek
tette, ha rossz idő kerekedett, keshedt szűre alatt
biztos menedékbe vitte. A gyermek nem félt a
torzalaktól, megölelte kicsiny karjaival, s szegény
Józsi a tavasz lehelletét érezte árainlani maga
körül.
S amint egymásután jelentkeztek Pista, Bandi
meg a csöppnyi Évike, — a gólya szívesen látott
vendég a zsuppfödte házakban — Józsiban hűsé
ges pártfogóra talált mindenik. Sőt mintha nagy
ügyetlenségét is levetkezte volna némileg; tudott
ostort kötni, cifrára lehasítva a vessző héjját a
nyeléhez, labdát gyúrni a tehénke beáztatott sző
réből, bodzafából formátlan babát faragni, a mi
kukoricafosztásba pólyáivá kedvesebb volt Julisnak, mint sok kényes kisasszonykának az ő drága
játékszere.
Tavasztól őszig ritka este tért meg üres kéz
zel Józsi; eleinte csak hóvirág, ibolya, majd tarka
madártojás, kicsi nyúl, illatos eper, hamvas földi
szeder, zörgő mogyoró, dórcsípte kökény járta, —
a sok kicsi gyerek hangos csicsergéssel ugrálta
őt körül, akárcsak egy csapat fürge tengelice.
így folytak immár vidáman Józsi napjai, mi
kor arra a szomorú esetre ébredt a falu.
Őszi vásár volt Kerecsenben, a mi ugyan jó
pár óra járás Vezekénytől, mégis alig maradt ott
hon épkézláb halandó, mert a szegény ember ilyen
kor jó pénzért adhat túl ott zöldségjén, káposz
táján, a jószágnak is becsületes ára van, téli
gúnyát, lábbelit meg majd hogy ingyért nem adják
Juliska is elballagott az urával, hogy segítse
a tehenet hajtani, mert jobb tejelőért akarták be
cserélni az élemedett Zsömlét; főzőedény, miegymás
is kellett, bekecs a gazdának, csizmák a gyerekek
nek. (Pedig az istenadták elvásitják ám menten a
talpát, a mint befagy a kenderáztató.) Megbiztatta
őket sóspereccel, mézeskalácscsal, hogy csak gond
ját viseljék borjúnak, majorságnak, a legkisebbet
meg átvitte az öreganyjához, mert büszke szól fújt,
ne ténferegjen az utcán. Rózái asszony igen meg
rokkant az utóbbi időben, hej, a sok gyerek, meg
a sok robot, lezsarolja elvégre a legéletrevalóbb
asszonyt is 1 Már csak ügygyel-bajjal végezte teen
dőit szegényes háza körül, rossz lábaival legszíve
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sebben a sutban ült. De azért az Évike majd el
mászkál körülötte.
Józsi nem ment a vásárra, mit is keresett
volna ott, noha dolga felül bőven reáér vala, mert
libapásztori hivatalát most már a tavaszig nem
gyakorolhatta, mivel a tavasz gazdaasszonyok kétszer-háromszor megfosztván a libákat értékes tolla
zatuktól, immár nem vendégelték azokat hiába,
hanem jó pénzért eladták a torkos városiaknak.
Hanem azért mégse henyélt a szegény liba
pásztor, előkeresett egy girbe-görbe élű sarlót és
kiment azzal a határba, hogy majd levágja a nevelő
anyja kukoricaszárát. A mint ott kínlódnék, több
igyekezettel sem mint eredménynyel, a hogy egyszer
a rend végére ér, elnéz a falu felé, csak nyitva
marad ám e szája s ijedt ordítás tör ki rajt; mert
épen akkor vetődött föl egy hatalmas tűzoszlop
korcsma-ház tájékán.
Hogy micsoda rettenetes veszedelem lehet a
tűz, ebben a szélben, a majdnem néptelen falura
nézve, az még Józsi agyába is bevilágított, esze
veszett futásnak eredt hát s nyargalt, a hogy hosszú
lábai bírták, hogy meghúzván a vészharangot segít
ségül hívja a vidéket.
A füzes alatt összetalálkozott Rózái asszony
nyal, ki e védett helyre menekült kis unokáival.
Csakhogy azokat össze tudta szedni, egyéb vagyon
kájuk mentésére ő nem is gondolhat, odavész min
denük, koldusbotra jutnak és sírtak mindnyájan,
mint a záporeső. A mi apró gyerek, vagy magával
tehetetlen beteg volt, odacipelték a többiek és a
faluból odatereíték a marhákat is, melyeknek hama
rosan elvagdosták köteleiket az istállókban s a
megriadt állatok bőgése rémes zűr-zavart képezett
a kétségbeesett sikoltozással és jajveszékeléssel.
A tűz hirtelen gyorsasággal terjedt, már majd
az egész alsó szer lángban állt, — az Isten legyen
irgalmas, ha a folyton erősbülő szél egy csóvát
a túlsó oldalra átragad, sűrűn egymás mellé zsú
folva állnak ott a kis szalmatödeles házak, s a szűk
udvarok miatt a mentésre gondolmi se lehet.
A néhány kéznél levő férfi elővonszolta a
rozzant kis fecskendőt, de kiszáradtak voltak a
tömlők, gyarlón működött a szivattyú is, s a kevés
vizet, melyet nagy fáradtsággal reájuk locsoltak,
csak olybá vették a mohó lángok, mintha olajjal
élesztgették volna őket. Jobban csak a még ép, de
veszélyben forgó házak mentésére gondoltak hát,
vizes pongyolákkal védve azokat. Egy-egy füsttől,
koromtól fölismerhetetlenné vált férfi állt a veszély
ben forgó háztetők mindegyikén, készen, hogy
tüstént eloltson minden odareppenő szikrát. Folyton
hangzott rekedt kiáltása: „Vizet, vizet 1“ s a rémü
lettől félig halálra vált asszonyok fejvesztett roha
nással cipelték a vizet óriás dézsákban, kannákban,
hogy kézhez adva a zűr-zavarban újra eltűnjenek.
„Segítség, segítség!“ sikoltott bele a vész
harang éles szava a nagy riadalomban a Józsi
kezétől rángatva „segítsetek mert elveszünk!" —
s köröskörül a szomszédos falukban a készülődésre
hivó trombitajelzés felelt.
Rémületes a tűz akkor is, ha büszke palota
sorok közt dühöng pusztítva, de legmegrendítő bb
Isten csapása még akkor is, ha a nyomorult viskókat
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égeti porrá, melyeket — mint fecske a fészkét —
sárból rakott magának a szegény ember, hogy kis
családjának menedéke legyen s a hova összegyűj
tötte téli kenyerét, melyet a nyár hevében keresett
magának homloka verejtékével, két kérges tenyere
nehéz munkájával.
* „Segítség! Segítség!“
Már száguldanak veszett futással a vásárról
jövők, kiket a vészkongás útban talált és rohannak
be házaikba, hogy menthessék, a mit még menteni
lehetne. Óriás batyut cipel egyik, nagy zsák gabona
terhe alatt roskadoz a másik, amott egy asszony
fejét vesztve üres lisztes ládát cipel, míg bennt
veszni hagyja féltett ágyneműjét.
Józsi is abbahagyja már a kongatást s a Juliskáék vagyonkájának megmentéséhez lát, mert már
azok házába is belekapott a tűz.
Máskor oly ügyetlenül csetlő-botló lábaival,
most fürgén, mint a mókus szaladgál föl s alá a
létrán és szerencsésen sikerült letakarítania min
dent a padlásról, melynek már a teteje égett, a
kenyereket, a lisztet, még az üres zsákokat s a
ponyvát is. A szobából is kihordtak mindent, csak
a nagy asztal maradt bennt, ha be talál égni a
tetőzet, az bizony odavész.
Kimerültén lihegve támaszkodik Józsi egy fá
hoz, ép most cipelte ki az utolsó darabot a füzes
alá, Rózái asszony s a gyerekek ott sírnak körü
lötte. E pillanatban terem közöttük halálsápadtan
Juliska, az ura elmaradt a kerecseni korcsmában,
hogy ősi szokás szerint egy kis áldomást igyék a
Zsömle új gazdájával a sikerült vásár örömére,
az nem is tud itthon a nagy veszedelemről. De ő
neki nem volt nyugta, csak előre sietett, s teremtő
jó Isten! mire érkezett! A házuk ég, azt mondják,
már a padlás is beégett, de csakhogy ti megvagy
tok épen, kis magzataim! Itt vagytok-e csakugyan
mind, Juliska, Évike, Pista, Bandi — irgalmas
Ég, — a Bandi nincs itt, hol van az a gyerek?!"
A Bandi volt a második fiú, szép, kékszemű
kis fickó, az idén kisérték föl először iskolába.
„Hová lehetett ?“ rémüldözik az öregasszony,
„még ebben a percben is itt volt, mindig terel
gettem őket. Bandi — kis szógám — hol vagy?!"
„Aligha el nem szökött az ábécés könyviért,"
szepeg Juliska, az asztal fiában volt, igen „bánta,
azt mondta, nem hagyja elégni a világért se.“
Az asszony egy pillanatig rémülten mered a
kis leányra, aztán hirtelen sarkon fordul s fut
vissza a falu felé, sebesen, mintha szárnyai vol
nának, hogy kimentse kis fiát a halálos veszede
lemből, vagy elpusztuljon vele együtt. Egy dobásnyira előtte lohol egy nagyfejű cingár alak, a
szegény Józsi, ki már a kis leány legelső szavai
nál, hasonló szándéktól űzetve elindult.
A Juliskáék házának teteje magasan lobogva
égett; körülötte nyüzsgött, zsibongott a sok nép,
de a nagy füsttől, rettenetes hőségtől megközelí
teni nem lehetett, e gomolygó füstfelleg oltalma
alatt osonhatott be mégis a kis fiú észrevétlenül
a házba.
Utat törve magának a tömegen át, lerázva
magáról a kezeket, melyek visszatartanák, Józsi
mégis berohan az égő ház ajtaján, — ijedségtől,
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hőségtől elaléltan ott fekszik a kis fiú a szoba
földjén, fölötte lassan hajlik alá egy égő gerenda.
Nem a gyermeket, csak a Józsi nagy fejét
érte, a mint fölébe hajolt, hogy karjaiba emelje.
Még ki tudta vonszolni végső erőfeszitéssel, az
udvaron már vizes lepedőkbe burkoltan, s folytonos
vizsugártól kisérve elszánt férfiak jöttek elibük, s
miközben nagy robogással trombitaszóval jöttek
méhraj módjára meglepve fecskendőiket a vidéki
tűzoltók — a sebesültet, s a gyermeket szép vi
gyázva biztos helyre, a kertek alá vitték.

Isten, még ha büntet is ; a mit egyik kezével elvesz,
majd visszaadja gazdagon, csak higyj, remélj 1
Mikor engesztelve szétáradt a félig elpusztult
falu fölött az estéli harangszó, akkor szállt föl a
Józsi árva lelke is teremtőjéhez, ki legcsekélyebb
alkotását is meg tudja dicsőíteni, a szeretet magvát ültetvén belé.
Ki merné azt állítani, hogy az utolsók leg
utolsója, a szegény Józsi hiába élt ?!
Farkas Mihályné Kenessey Gizella.

B é l Mátyás.

A fiúcska hamar magához tért, egy korsó viz
az arcába borítva, elég volt neki, „Hol a köny
vem?" volt akkor is az első szava, pedig ott szo
rongatta görcsösen összemarkolt kis kezében.
A Józsinak már sok mosdatás, élesztgetés
kellett, mire életjelt adott magáról, de akkor is
olyan fájdalmas nyögés volt ez, minőt a halálra
sebzett vad hallat.
Ott feküdt szegény Józsi a száraz gyepen, a
sok síró asszony, gyerek, kedveskedő szóval éleszt
gette, Juliska mellette térdepelve hideg borogatást
rakott homlokára, a megmentett gyermek arcát
csókolta, mely mind szelidebbre, mind nyugodtabbra vált.
Már sikerült megfékezni a tüzet, — jó az

Hitetlen Tam ás. *
K ovács A.

Érdekes vendégem volt e napokban. Tisztes,
öreg ember látogatott meg.
— Az erányában jöttem, tiszteletes uram, —
kezdé mondókáját az öreg — hogy tanítson meg
engemet hinni s oktasson ki arra nézve, hogyan
nyerhetném vissza lelkem régen elvesztett békes
ségét. Kételkedő, lázadó természetű ember vagyok,
a gonosz indulat sokszor elragad s olyan szavakat
mondat velem, a melyek miatt magam előtt is pirul* Felolvasta szerző a február 24-én tartott vallásos
estélyen.
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nőm kell. Nem régiben is, mikor kis unokám azt
citálta a bibliából, hogy Isten a világot semmiből,
az első embert a föld porából, Évát meg az Ádám
oldalbordájából teremtette, olyat mondtam, hogy
az anyjuk a miatt még most sem szól hozzám,
főzni meg nem főz azóta s azzal fenyeget, hogy
a faképnél hagy, ő istentagadóval nem él.
— Vónsógére már megjöhetne az esze, —
mondotta — ha pedig az nem jön meg, én megyek
el a háztól.
— Hát ez nagy baj rám nézve, tiszteletes
uram. Lányom nincs, ha ő elhagy — már pedig
úgy vélem, megteszi, mert nagyon haragos s szün
telen azt harsogja, hogy torkig van a hitetlensé
gemmel — akkor ki főz nekem, ki tisztogat rám,
ki varrja meg elszakadt gúnyámat? Nem szeret
nék végső napjaimra úgy maradni, mint a meg
szedett szőlőtő. Meg magammal is meghasonlott
vagyok. Az a szándék hozott hát ide, tiszteletes
uramhoz, hogy ha lehet, gyógyítson ki az én lelki
nyavalyámból.
— A szándéka jó és nemes, öregem, meg
kísérlem a gyógyítást s ha még nem halálos a
betegsége, Isten segedelmével meg is gyógyul.
-— Mit is mondott az unokájának?
— Azt itt nem merem elmondani uram, károm
lás volt az.
— Szégyelje m agát! Öreg ember és károm
kodik.
— Említette ugy-e bár, hogy hitetlen?
— Az vagyok, bevallom, mert javulni akarok.
— Hát nem hiszi kend, öreg bátyám, hogy
Isten a világot semmiből, Ádámot porból, Évát
pedig az Ádám oldalbordájából teremtette ?
— Már hogy hinnék ilyet. Semmiből semmi
sem lesz. Embert meg nem lehet porból vagy
oldalbordából formálni.
— Hát bizony magának erre nincs képessége,
öreg és nincs egy embernek sem a földön, de hall
gassa csak, mit mond a Biblia: „A melyek az
emberek előtt lehetetlenek, az Isten előtt lehetségesek. “
(Lukács ev. XVIII. r. 27. v.)
— Isten, a ki a nagy Mindenséget alkotta,
fentartja s a ki naponként ezer meg ezer csodás
dolgot teremt körülöttünk, mindenhatóságánál fogva
arra is képes volt, hogy a nagy világot semmiből,
Ádámot porból, Évát pedig az Ádám oldalbordájá
ból teremtette.
— Én ezt nem tudom felfogni, — mondja
Hitetlen Tamás.
— Ezzel nem mond újságot, öreg. Millió, meg
millió dolgot nem tud maga gyarló értelmével fel
fogni. Rövid ahhoz a maga esze, hite meg nincs.
— Azt mondják, — tör ki a bölcseség az én
emberemből — hogy az első ember majomból lett
emberré. Egy nagy tudós, tetszett már róla bizo
nyosan hallani, valami „Darbin“ állítja ezt. Oztan
lehet is ebben valami, mert katona koromban a
budapesti állatkertben én is láttam olyan majmot,
a melyik akkurát olyan volt, mint az ember, még
bot is volt a kezében.
— Mondani sok mindent lehet, csak az a kér
dés : bebizonyítható-e, a mit mondanak. A tudósok
nak joguk van kutatni, búvárkodni a Mindenség
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nagy könyvében, a millió meg millió titokkal telt
nagy világban, a természet határtalan birodalmá
ban ; de higyje el nekem, Tamás bácsi, hogy vala
mennyi tudós oda j u t ; kénytelen elismerni, hogy
minden teremtett dolgok végoka, szerzője az Isten.
Tegyük fel, hogy az ember majomból fejlett em
berré, hát a majom miből lett majommá és az a
valami, a miből a majom lett, ismét miből és ki
által keletkezett ? Természeti, örök törvény az, hogy
mindennek okának kell lenni, s ha a fejlődés lánc
szemein visszafelé végig megyünk, az utolsónál is
keresnünk kell az okot, a teremtő E rőt: s az az
Isten.
— Lássa, ha igaz volna az, hogy az ember
majomból vedlett át, akkor annyi tenger idő óta,
mióta az első ember a világ színpadára lépett, már
csak találtak volna valahol a nagy világban egy
másik majmot is, a mely szintén elérte a fejlődés
nek azt a fokát, midőn ember lett belőle; de a
Darwin egyetlen majmán kívül mást, többet, soha,
sehol, senkisem talált. Próbálták és próbálják a
tudósok a majmot szoktatni, tanítani emberi dol
gokra, de ez mind hasztalan erőlködés. A majom
csak majom marad. Isten teremtette azt is, mint
az embert s mindeneket.
— Hm, — dörmög Hitetlen Tamás — Isten
teremtette. Hát hol van az Isten? Én nem láttam
soha, most sem látom, már pedig a mit én nem
látok, annak létezésében nem hiszek.
— Nem e ?
— Azt mondta, a mikor belépett, hogy tanít
sam meg hinni. No, hát megpróbálom. Feleljen a
kérdéseimre!
— Látja-e a szelet?
— Nem látom é n !
— Következőleg tagadja, hogy van szél?
— Már annyira nem ment el az eszem, hogy
ezt tagadnám, hiszen most is olyan erősen fú, hogy
majd elviszi az embert.
— Látja-e, hogyan nő a fű, fa?
— Nem én.
— Tagadja ezek növekedését?
-— Már hogy tagadnám, hiszen csak nem va
gyok vak. Látom, hogy az eperfa az udvaromban
nem olyan kicsi most, mint mikor én gyerek voltam.
— Látja-e a levegőt?
— Már azt éppen nem látom!
— Tagadja, hogy van levegő?
— Már olyan balgatag nem vagyok, hogy ezt
tagadjam, hiszen annyit én is tudok, bár nem sokat
hoztam magammal útravalóul a megboldogult „Mes
tertől", hogy levegő nélkül nincs élet.
— Hát akkor hogy vagyunk azzal a nagy
hangú kijelentéssel, Tamás bátya, hogy a mit nem
lát, abban nem hisz ? Nem látja a szelet, a fű, fa
növekedését, a levegőt és még sem tagadja ezek
létezését. Ha hát nem tagadja, akkor hinnie kell
ezek létezésében?
—- Ezeknek a léteiében hogy ne hinnék, persze,
hogy hiszek.
— De azt mondta, hogy a mit nem lát, abban
nem hisz !
— Hát, kérem, a szelet ha nem látjuk is, de
érezzük; azt is észreveszszük, hogy a gabona na
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gyobb júniusban, mint májusban; a levegőt is
érezzük annyiban, hogy télen hideg, nyáron meg
meleg: de az Istent sem nem látjuk, sem nem
érezzük.
— Az igaz, Tamás bácsi, hogy az Istent testi
szemeinkkel nem látjuk, de már az nem igaz, hogy
létezését nem érezzük. Sőt ellenkezőleg, az emberi
ség vallástörténete a legrégibb kortól kezdve azt
bizonyltja, hogy az ember az Isten létezését igen
is érzi, érzi a legműveletlenebb, a vad ember is
s a maga módja szerint imádja is őt. Érzi minden
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— Az vagyok. Elismerem. De már megkönynyebültem. Nehéz kő feküdt eddig a szivemen, de
már leesett róla. Nem vagyok többé hitetlen. Kö
szönöm, tiszteletes uram, hogy felnyitotta szemei
met. Érzem, érzem, hogy hiszek az Istenben. Még
egyszer köszönöm, hogy elvezetett hozzá. Már csak
megvallom, hogy titokban eddig is éreztem a Min
denható létezését, de vétkes önhittséggel és makacs
sággal mindig elnyomtam magamban azt a nemes
érzést. Meg aztán az elvtársak is szakadatlanul azt
dudorázták a fülembe, hogy ne hallgassam a papo-

A p ozson yi n a g y tem plom .

szív, hogy Ő fölöttünk él, sorsunk tőle függ, akkor
•sújt le s akkor emel föl bennünket, a mikor neki
tetszik. Vannak időpontok a legistentelenebb ember
életében is, a mikor bármennyire igyekszik is ma
gától távol tartani, elháríthatatlanul megszállja szi
vét, lelkét az Isten létezésének érzete, tudata.
Lehetetlen dolgot művel az a szerencsétlen ember,
a ki az Isten képét leikéből ki akarja törölni. A
bűn elhomályosíthatja azt, de ki nem ölheti.
— Hát maga egész életén át nem érezte, nem
élvezte-e az Isten kegyelmét, segedelmét, szeretetét, áldását ? Mikor bajba, veszedelembe jutott,
mikor csapás érte, nem jutott-e eszébe az Isten,
nem sóhajtott-e fel hozzá?
— De úgy volt, tiszteletes uram.
— No lássa, ne igyekezzék hát magával el
hitetni, hogy maga istentagadó. Nem az, csak Isten
től elfordult bűnös, nagyon bűnös ember.

kát, a kik a mennyországról beszélnek, hanem a
mi közülünk való azokat a szónokokat hallgassam,
a kik ebben a nyomorúságos életben akarnak
bennünket boldogítani.
— Jó, hogy ezt is előhozta, Tamás bácsi.
Tudom, hogy így beszélnek a vallást megvető, lelki
leg vak emberek. Ámde ez a beszéd sem igaz.
Hallott valaha valaki én tőlem olyan beszédet, a
melylyel nem a jóra tanítottam volna hallgatóimat ?
Higyje el, soha, senki! A templomban, a hol mi
az Isten igéjét hirdetjük, csak jót, szépet és neme
set lehet tanulni. A ki a templomot kerüli, az nem
akar jó lenni, nem akar nemesedni és művelődni.
A ki megveti a templomot, az maga is megvetésre
méltó. A templom az Isten háza. A ki oda pem
vágyik, az nem méltó arra, hogy embernek nevez
tessék. Az embernek Istenhez, mint a tökéletesség
s a szeretet kútfejéhez, kell közeledni, legközelebb
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jut pedig ő hozzá a templomban. Mit gondol, több
jót tanulnak a piacon álldogálva, az utcán, össze
jöveteleik alkalmával, avagy a korcsmákban, a hol
egymást unos-untalan ingerlik, izgatják, — mint a
templomban, a hol a szerető mennyei Atyát imád
juk s az ő igéjéből, mint égi forrásból merítünk
lelkünk számára vigasztalást, nyugalmat, békes
séget, boldogságot ?!
— Igaza lehet, uram I Nem hallgatok többé a
templomkerülők, a vallástalanok szavára. A múlt
kor is mit mondott egy ilyen ember! Említeni sem
merem.
— Csak mondja, öreg!
— Nem tetszik megharagudni?
— Nem é n !
— Hát azt mondta, kérem, hogy a papok^nem
dolgoznak és mégis tejben-vajban fürödnek.
— Ez sem igaz, Tamás bátya! Mi a mi hiva
táskörünkben dolgozunk. Nem kapával, nem kaszá
val végezzük munkánkat, hanem lélekkel, szívvel,
hittel és tudással. Tudom, hogy van sok olyan
balgatag ember, a ki előtt a szellemi munkás dolga
nem dolog, ámde ez nagy tévedés. A szellemi
munka a szobai, zárt levegőben, íróasztal mellett
görnyedve sokkal fárasztóbb, kimerítőbb s a szer
vezetre károsabb hatású, mint a szabad levegőn
végzett, mozgással járó testi munka. Dolga min
denkinek akad, a ki akar dolgozni. Az meg kér
dés, hogy melyik nehezebb, testi, lelki erőt inkább
emésztőbb: a testi avagy a szellemi munka-e ? Az
tény, hogy a más foglalkozását a legtöbb ember
könnyebbnek tartja, mint e magáét.
— Hogy tejben-vajban fürödnénk ? No ez meg
már megint nagyon merész állítás. Sőt ellenkező
leg. Nincs ember, a ki képzettségéhez, munkájá
hoz képest olyan rosszul volna fizetve, mint épen
a protestáns pap. Viszonyaihoz mérten, aránylag a
napszámos is könnyebben megélhet, mint a prot.
lelkész.
— Lássa, a testi munkával foglalkozó ember
már 13—14 éves korában pénzt keres, ellenben, a
ki szellemi munkás akar lenni, az csak pénzt költ,
de nem szerez. 4 elemi, 8 gymnasiumi, 4 akadé
miai iskolai évet kell tanulással eltölteni, annak,
a ki pap akar lenni, tanul tehát 16 esztendeig.
Mennyi költséget emészt föl ez a 16 esztendő ?!
S a mikor hozzá jut valaki a papi oklevélhez,
néhány évig még káplánkodnia kell s csak azután
lehet 1600 korona fizetéssel díjazott rendes lelkészszé. Az 1600 koronából kell aztán állása mél
tóságához képest élnie, gyermekeit neveltetnie,
taníttatnia. Hát jó mód ez, Tamás bácsi?
— No de jobb jövedelmű állások is vannak,
— dohogta az öreg.
— Vannak, vannak, de sajnos, legnagyobb
gyülekezeteinkben is, jobb ügyhöz méltó buzgalom
mal, lázasan törekednek arra, hogy a jövőben már
ne legyenek. Pedig ha nagyobb a gyülekezet s
több a jövedelem, nagyobbak a lelkészszel szem
ben táplált igények is, nehezebbek a viszonyok,
drágább a megélhetés, úgy, hogy nagyobb egyházközségben is épp olyan szegények vagyunk mi,
mint kisebb helyen.
— Ismer maga gazdag ev. papot, Tamás
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bácsi? Én nem. Ha közöttünk egyiknek-másiknak
van is valamicske vagyona, nem a fizetésből gyűj
tötte az azt össze, mert abból félretenni a legtöbb
helyen lehetetlen, hanem talán a tiszteletes aszszony hozott a házhoz tejet is, vajat is, meg tejbe
aprítani valót is.
— Ha a papok gazdagságáról beszél valaki,
jól tenné, ha a nép felvilágosítására megmondaná,
hogy nem rólunk evang. lelkészekről van szó, ha
nem a katholikus papokról, s ezek közül is csak
a főpapokról; mert a plébánosok java része csak
olyan szerény jövedelemmel rendelkezik, mint mi.
A kath. püspökök dús jövedelméről már lehet be
szélni. Lássuk csak, ha nem unja hallgatni, el
mondom, hogy mennyi birtokuk van Magyarorszá
gon a róm. kath. püspököknek s érsekeknek. így
sorakoznak egymás u tán :
Nagyváradi püspökség 187,393 kát. hold
Esztergomi érsekség . 95.983 „ „
Kalocsai érsekség . . 87,433 „ „
Veszprémi püspökség.
65,618 „ „
Egri érsekség . . . 42,397 „ „
Szatmári püspökség . 30,032 „ „
B-Bányai püspökség . 28,825 „ „
Váci püspökség . . 27,582 „ „
Pécsi püspökség . . 26,550 „ „
Szepesi püspökség. . 26,332 „ „
Győri püspökség . . 18,874 „ „
Nyitrai püspökség. . 16,769 „ „
Csanádi püspökség
. 12,293 „ „
Erdélyi püspökség. . 11,872 „ „
Kassai püspökség . .
9.037 „ „
Sz.-Fehérvári püspöks.
7,656 „ *
Szombathelyi
„
7,417 „ „
Rozsnyói püspökség .
7,187 „ „
Zágrábi érsekség . ,
7,154 „ „
Összesen . 861,542 kát. hold
A római katholikus káptalanok birtokainak
terjedelme 494,439 hold; a legnagyobb az egri
káptalané : 116,138-, a legkisebb a rimaszombatié :
107 hold.
A szerzeteseknek 145,225 hold földjük van,
az apátságok, prépostságok pedig 148,323 hold
föld fölött rendelkeznek.
Magyarország összes területének 4'90% 'a,
vagyis 2.403,332 hold egyházi birtok. Ez a terület
az egyes felekezetek közt a következőképpen
oszlik m eg:
Római katholikusoké 1.673,849 kát. hold 74'10%
Görög
„
281,980 „
„ 12'40°/0
Görög keletieké . .
95,394 „
„
4'21%
Reformátusoké . .
146,005 „
„
6'46%
Ág. h. evangélikusoké
50,062 „
„
2'21%
Unitáriusoké . . .
10,600 „
„
0'47%
Izraelitáké . . . .
1,383 „
„
0'06%
Összesen : . . 2.260,344 kát. hold 100'007o
— Lássa, nekünk, evangélikusoknak, az egész
országban egyházak, iskolák fenntartására, papok
tanárok, tanítók fizetésére, kulturális és humánus
célú intézmények ellátására mindössze 50,062 hold
földbirtokunk van s magának a nagyváradi püspök
nek csaknem négyszer annyit hasítottak ki az
ország testéből.
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— Ez nem igazság, Tiszteletes uram !
— Hát erre már én is azt mondom, hogy nem
igazság, de így van.
— Ugy-e, hogy nem mi ev. papok vagyunk
gazdagok ?
— Belátom, uram, hogy nem. És most már
azt mondom, hogy rosszul teszik, a kik általában
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tékéhez képest elenyésző csekélységet fizetnek.
Fizetniük meg egyáltalában a miatt kell, mert a
mint fentebb érintettem, a mi egyházunknak nin
csenek domíniumai, nagy fundaciói, az ország föld
jéből alig valamit mondhatunk a magunkénak, az
állam nem hogy földbirtokokat adott volna valaha
nekünk, de támogatásunkra még ma is csak mor-

A p ozson yi k is tem plom .

dúsgazdag papokról beszélnek s nem mondják meg
ápertén, hogy azok a tejben-vajban fürdő dúsgazdag
papok a katholikus püspökök s érsekek.
Ezt jó volt megtanulnom.
— Arról is sokszor esik szó közöttünk, Tisz
teletes uram, hogy miért gyötörnek bennünket a
nagy egyházi adóval, holott annyi az egyéb fizetni
valónk, hogy a fülünk se látszik ki belőle?
— Nagy egyházi adóról itt szó sem lehet,
öreg! Maguk más gyülekezetek tagjainak évi ille-

zsalékokkal törli ki a szemünket. Ha hát ilyen
viszonyok között élni akarunk, magunknak kell
magunkban fenntartani az életet. Mi saját erőnkre
vagyunk utalva. így volt ez a mi egyházunkban
eleitől fogva. Mienk az az egyház, nem kell érte
sajnálni az évi csekély áldozatot.
— De ha nincs miből fizetni!
— Azt én is érzem, tudom, hogy nehéz viszo
nyok között élünk, de ha minden másra telik,
bátyám, teljék erre is. Ha nem fizetnének egyházi
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adót, miből tartanánk fenn gyülekezeteinket, isko
láinkat összes intézményeinkkel együtt s miből
fizetnénk tisztviselőinket ?!
— Hát meggyőzött arra nézve is, Tiszteletes
uram, hogy nekünk éppen egyházunk szegénysége
miatt az egyházi adófizetés alól kivonni magunkat
nem lehet, nem szabad. Hiszen az állam-gépezet
kerekei is megszűnnének forogni, ha polgárai nem
fizetnének adót. Így vagyunk az egyházzal is. Ebbe
is belegyőződtem.
— De már azt még sem értem, hogy miért
kell nekünk még stólát is fizetni, mikor családunk
ban keresztelés, esketés vagy temetés fordul elő ?
— Pedig az nagyon érthető, Tamás bátya!
— Felássa-e maga ingyen az én kertemet;
csinál-e nekem a cipész ingyen cipőt; varr-e ingyen
a szabó ruhát?
— Mi ingyen nem dolgozhatunk, uram, mert
abból élünk, a mit keresünk.
— Mi is éppen igy vagyunk, öreg.
— Hát azt is belátom.
— Megint eszembe jutott valami, Tiszteletes
uram, igaz-e az, hogy a világon még ma is több
a pogány, mint a keresztyén és ha igaz, mi lehet
ennek az oka ?
— Öreg, maga engem úgy interpellál, mint a
képviselők szokták a minisztert.
— No de jól van. Kérdezett. Felelek.
— A földön 983 millió nem keresztyén és
494 millió keresztyén ember él. A keresztyének
között 229 millió róm. k ath , 153 millió prot., 112
millió pedig gk. vallású. A nem keresztyének között
öVj. millió izraelita, 194 millió mohamedán, 378
millió Brahma és Budha követő, 405 millió egyéb
vallású.
Európában 1000 ember közül 243 prot., 446
róm. kath., 268 gk., 15 izraelita, 21 mohamedán.
Ázsiában 1 prot., 7 róm. kath., 14 gk., 152
mohamedán, 547 budhista, 366 másféle pogány.
Afrikában 19 prot., 14 róm. kath., 23 gk.,
360 mohamedán, 580 pogány.
Amerikában 476 prot., 484 róm. kath., 6 gk.,
3 budhista, 21 más pogány.
Ausztráliában 546 prot., 206 róm. kath., 16
budhista 20 más fajta pogány.
— Azt is kérdezte, Tamás bácsi, hogy mi
annak az oka, hogy még ma is több a pogány,
mint a keresztyén. Erre a következőkben felelek:
Ugy-e az fázik, a kinek nincs tüzelője ? Ugy-e az
kénytelen sötétben lenni, a kinek nincs világitója?
— A’ biz igaz!
— No lássa, így van a dolog a nem keresz
tyénekkel is.
Sok helyre nem hatolt még el a földön a krisz
tusi világosság; sok helyen nem ismerik még a
Megváltó tudományát. A világ minden zugába még
nem juthattak el a hittérítők, a kik buzgón, önfeláldozóan terjesztik a keresztyén vallást. Sok még
az aratásra váró gabona, az arató pedig kevés.
De a mustármagból kinőtt terebélyes fa szünet
nélkül növekszik, fejlődik. Gyökereit nem egyszer
öntözi a vértanuk vére s növeli, széjjel terjeszti
ágait a Szentlélek ereje.
Messze még az idő, midőn minden emberszivet

áthat, átmelegít a krisztusi szeretet; sok elrejtett
helyre, sok sötét kebelbe kell még behatolni a
Krisztus tudománya világosságának; de terjed a
fény, a Lélek nem pihen, munkál, hat, épít s eljő
az idő, a mikor beteljesedik az írás szava : „Lészen
egy alcol és egy pásztor. “ (János ev. X. r. 16 v.)
— Van egy térkép, a mely a hittérítés világ
képét tárja elénk, illetve az egyes vallások s a
keresztyén felekezetek elterjedését tünteti fel az
egész világon. Ezt a térképet nehány fillérért a
Luther-társaságtól be lehet szerezni.*
— Sokáig veszem igénybe idejét, tiszteletes
uram, el is mennék már, de még bizgat valami,
ki kívánkozik belőlem.
— Csak mondja, ha van még valami kérdezni
valója.
— Ha meg nem sérteném, még csak azt a
kérdést vetném fel, hogy mit tetszik a mi szocia
lizmusunkra nézve mondani?
— Arról bizony én nem sok jót mondhatok,
öreg bátyám, mert maguk nem szocialisták, hanem
istentelen, hitetlen és vallástalan gyülölködők. Tisz
telet közöttük azoknak, a kik nem ilyenek. Tudom,
vannak soraikban a maguk eszével gondolkodó, a
maguk lábán járó s meg nem mérgezett lelkületű,
tisztán látó emberek is, ámde — sajnos — ezek
csak kivételek.
(Vége köv.)

A pozsonyi ev. egyházközség története.
(Folytatás.)

Az 1731-ben megjelent Károly-féle rendelettel
a pozsonyi protestantizmus életében is új korszak
nyílik. Nem oly zivataros ugyan, mint az előző
válságok idejebeli, hanem az evangélikus egyházszervezetet gyökerében támadó irányzatával vesze
delmesebb volt minden előzőnél. E korszakban
nem a nyílt támadás volt a protestantizmus ellen
ségeinek jelszava, hanem a kifárasztás, kiéheztés.
Mária Teréziának magyarországi Hercegprímása,
gróf Barkóczy Ferenc volt ekkor a protestántizmus
leghevesebb ellensége, a ki a királynőhöz irt felterjesztésében helyteleníti a királynőnek „lanyha
eljárását” a protestánsokkal szemben, javaslatokat
terjeszt a királynő elé, melyek a protestánsok hit
életét, lelki szabadságát és iskolájok szervezetét
teljesen tönkre tennék. Mária Terézia nem min
denben járt el az ő szellemében, sok tekintetben
azonban felismerhetjük az ő sugallatát az udvar
és a királyi kormányhatóságok önkénykedő maga
tartásában. (XVII. fejezet.) A pozsonyi ev. egyház
is megérezte az önkényt: egy császári és királyi
rendelet megparancsolja a városi tanácsnak, hogy
az összes tisztviselők szűz Máriára és minden szen
tekre kötelesek esküdni; a pozsonyi evangélikusokat
eltiltják attól, hogy iskoláikban a grammatikai fokon
túl is taníthassanak; egy másik szerint azok a
pozsonyi mesteremberek, a kik az úrnapi körmenet
ben résztvenni nem akarnak, a céhből kizárandók
és a céhbe csak katholikus mesteremberek veen
dők fel.
* Több üyén térképet köröztettem hallgatóim között
megszemlélés végett, a felolvasás tartama alatt.
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A királyi kormányhatósági rendeletek végre
hajtásában azonban az illetékes hatalom meg
bízottjai elég emberiességgel jártak el. Mutatja ezt
az, hogy Pozsonyban a törvény önkényes magya
rázata következtében beállott számos jogsérelem,
a királyi hatalom és az uralkodó egyház részéről
tapasztalt bőséges illetéktelen beavatkozás és erő
szak nem eredményezte az oly hőn óhajtott végső
cél beteljesülését, a protestantizmus teljes anyagi
és erkölcsi romlását. Az egész vonalon mutatkozó
türelmetlenség, gyűlölet, hatalmi gőg és nyers erő
szak arra ösztönözte a pozsonyi evangélikusokat,
hogy benső vallásos életet éljenek, melynek a
lelkiismeret jogosságába vetett hit adott erőt. Vezető
férfiaik most is megtalálták a küzdelem eszközeit
a hívek vallásos buzgalmának ébrentartásában és
az erre szükséges intézmények szellemi és anyagi
erőkkel való létesítésében és fejlesztésében. A belső
vallásos élet fejlesztése céljából kimondotta az egy
házi konvent (1745), hogy nemcsak minden csütör
tökön, mint eddig, hanem a hétnek minden napján
kell reggeli istentiszteletet tartani, de különösen
akkor, amikor katholikus ünnep van, hogy így
nehezebben lehessen a céhbelieket a katholikus
ünnepen való részvételre kényszeríteni. Ez időben
idősb Jeszenák János volt a pozsonyi egyház
felügyelője, a ki nemcsak bölcs, hanem tapinta
tos, mindazáltal határozott vezetésével irányította
a pozsonyi egyház életét, hanem nagy alapítvá
nyaival is beírta nevét azok sorában elsőnek, kik
nek a pozsonyi ev. egyház fennállása körül döntő
érdem jutott osztályrészül. Tízezer forint líceumi
konviktusra hagyott, tizenötezer forintot' egyéb jó
tékony célra; mellette számosán voltak, a kik ado
mányaikkal könnyítettek az egyház teherviselésén.
1776-ban megvalósult a pozsonyi evangélisoknak
az a régi vágya, hogy a roskadozó állapotba jutott
német templom helyett újat építsenek; ez év novem
ber 30-án tartották az új templomban (a mai nagy
templom) az első istentiszteletet. 1777-ben új magyar
tót templomot építettek. A két templom felépíté
sére adott engedély tette Mária Terézia emlékét
a pozsonyi evangélikusok előtt rokonszenvessé, bár
egyébként eleget kellett nekik tűrniök uralkodása
alatt (XVIII. fejezet.)
Azok a remények, melyek II. József trónralépéséhez protestáns részről fűződtek, csak igen
csekély mértékben teljesültek. (XIX. fejezet.) Az
ő vallásos világnézete és közkormányzati elvei
szembehelyezték ugyan a katholicizmussal és így
a protestánsokat megszabadította az őket eddig
szorongató klerikalizmustól, másfelől azonban a
protestánsok hitéletét és történeti fejlődését is
tisztán a felvilágosodott abszolutizmus álláspontjá
ról ítélve meg, arra kényszeritette őket, hogy az
ő abszolutizmusa ellen küzdjenek. Türelmi rende
leté gyakorlatilag nem volt nagy jelentőségű; a
leginkább életbevágó császári intézkedés az volt,
mely elrendelte, hogy az egyház gondjaira bízott
alapítványi tőkék egy részét, a mely humánus célú,
az egyház szabályszerű és hiteles elszámolás mel
lett szolgáltassa be a központi állami hitelinté
zetbe. Az 1790/91-iki országgyűlés az evangélikusok
vallásszabadságát biztosította; e törvények azon
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ban az I. Ferencet környező államférfiak kleriká
lis szelleme miatt a gyakorlatban nem valósultak
meg. 1806-ban a pozsonyi egyház régi egyházközségi szervezetét módosította ; az eddigi szűkebb
és általános konvent helyébe egyetlenegy, a gyü
lekezet minden tagját magában foglaló közgyűlés
lépett, mely az egyes bizottságok által előterjesz
tett folyó ügyek sorsát eldöntötte. Ebben a korban
Institoris-Mossótzy Mihály pozsonyi lelkész szerzett
egyháza körül elévülhetlen érdemeket, ki a magyar
tót lelkészi állást biztosította s 40 ezer forintnyi
vagyonát az egyházra hagyta, hogy különböző jó
tékony célokat valósíthasson meg. Az 1811-iki
államtönk idején a pozsonyi egyház 96 ezer forin
tot vesztett; e csapás után az egyház minden
tényezője egyesítette erejét, hogy a pénzügyi vesz
teség mentül kevesebbet ártson az egyháznak.
Skaricza Gábor a pozsonyi egyházat tette általá
nos örökösévé, a líceumi tanárok sorsát báró Prónay
Gáborné szül. Podmaniczky Karolina bárónő 10 ezer
forintnyi adománya javította, Eisert Jakab pénz
adományával a líceumi könyvtárt gazdagította,
egyéb hagyományok az ösztöndíjak számát szapo
rították.
A legújabbkori események áttekintését (XX.
fejezet) szerző a negyvenes évek reformintézkedé
seivel kezeli, melyeknek koronája az 1848-iki alkot
mány kimondta a teljes vallásbeli egyenlőséget
minden bevett vallásfelekezetre nézve, valamint
azt is, hogy a vallásfelekezetek egyházi és iskolai
szükségletei állami költségek által fedeztessenek.
1848-ban Pozsonyban is megtette hazafias köteles
ségét az evangélikus egyház : a líceum felső osztályai
ban be kellett szüntetni a tanítást, mert a tanít
ványok fegyvert fogtak a haza szent ügyéért; a
hívek részint mint nemzetőrök tevénykedtek a
Schwechat alatt vívott szerencsétlen ütközet ide
jén, részint a Vágvölgyben előnyomuló Hurbanisták
ellen harcoltak. A legnagyobb csapás, a mi a po
zsonyi ev. egyházat ekkor érte, Rázga Pál pozsonyi
lelkész tragikus halála volt, a kit a zsarnoki hata
lom, mivel evangélikus híveit az egyházi szószék
ről lelkesítette a nemzeti ügy érdekébeu, 1849.
június 18-án felakasztatott. Rázga halálával reá
nehezedett a pozsonyi egyházra a rémuralom; a
konventeket, melyeken az evangélikus egyházköz
ségi élet megnyilvánulhatott volna, a császári helytartóság betiltotta, az egyház iskoláját, a líceumot,
1850-ben a császári kormány magánintézetnek
nyilvánította, mely államérvényes bizonyítványokat
nem állíthat ki. Ugyancsak 1850-ben jelent meg
Haynau rendelete, mely a magyar protestáns egy
ház törvényes jogait megsemmisítette, önkormány
zati elveit és intézményeit feldúlta és az egész
protestáns egyházszervezetet a katonai erőszak
rabigájába kényszerítette. Új egyházi alkotmányt
akartak a magyar protestantizmusra ráerőszakolni,
mely az egyházat kiszolgáltatta volna a császári
abszolutizmus önkényének. A magyarországi pro
testáns egyházkerületek a tervet visszautasították.
A császári pátenset a pozsonyi ev. egyházközség két
ízben is tárgyalta, de mind a kétszer majdnem
egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy a pátens
szerint nem óhajt szervezkedni. 1867-ben ajándé
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kozta dr. Schimko Frigyes bécsi theol. tanár éremgyűjteményét, könyvtárát a pozsonyi ev. egyház
nak ; 1881-ben vált el a líceumtól a theol. akadémia.
A legújabb kor kiváló férfiai közt megemlítendő
Jeszenszky József az egyházközségnek 30 éven át
volt gondos sáfára, ki gondoskodásával a későbbi
virágzás alapját teremtette meg, továbbá Günther
Vilmos, ki mint választmányi elnök és egyházfel
ügyelő alkotó munkásságával elévülhetetlen érde
meket szerzett.
Ezekben ismertettük Schrődl József nagy tör
téneti munkáját, mely mint érdemes történeti mű
is számot tesz a magyar ev. egyháztörténelem és
a magyar történetirodalom körében. Igazi magyar
protestáns lélek szól hozzánk e műben, a ki a
magyar protestánsság történetét egybeforrottnak
látja a magyar haza, a magyar alkotmány törté
netével ; történeti érzése, felfogása is helyes, a
mennyiben pártatlan, nem hízeleg, de nem is ítél
el ok nélkül. A pozsonyi ág. hitv. egyházközséget
is dicséret illeti azért, hogy ily nagy történeti
munka megalkotását lehetővé tette, miáltal igazán
méltó emléket emelt háromszáz éves múltjának.
Losonczi István.

V EG YES.
Zsilinszky Mihályt, Luther-Társaságunk elnö
két a Magyar Békeegyesület megválasztotta elnö
kévé és székét már el is foglalta. Székfoglalójában
utalt a keresztyén vallás nagy jelszavára: a békére
és testvériségre, a melyeknek át kell hatniok a
világot. Nemcsak az embereknek, hanem a népek
nek is testvérek módjára kell élniök egymás között
s e béke megvalósításáért szívesen küzd teljes
erejével, lelke egész hevével. A székfoglaló nagy
hatást tett az egyesület tagjaira.
Báró Radvánszky Béla emléke. A Magyar
Tudományos Akadémia külön ülést szentelt a tavaly
elhunyt báró Radvánszky Béla emlékének. A kitűnő
tudósról Zsilinszky Mihály mondott hatalmas és
emelkedett emlékbeszédet, a melyben megrajzolta
a nagy történettudós pályáját, méltatta páratlan
munkásságát és fényes sikereit. Az akadémia ülé
sén nagy közönség gyűlt egybe, ott volt a Radvánszky-ház és egész rokonsága, valamint a tagok
száma és az érdeklődő közönség is tekintélyes volt.
Özv- Haberern Jónathánné, a budapesti egy
házi élet egyik legtiszteltebb alakja, elnöke az
áldásos Tábitha-egyletnek, a _mely Budapest sze
gényeinek igazi őrangyala. Évtizedek óta lelke,
összetartó kapcsa az egyesületnek, mely törhetet
len hűséggel s megható bensőséggel ragaszkodik
hozzá és követi, mint vezérét. 17-én ünnepli a
budapesti ev. társadalom Haberernét, megfestették
arcképét s e napon szép ünnepség keretében lep
lezik le. A szép ünnepről bővebb tudósítást hozunk.
Stromp László f . Evang. egyházunk súlyos
veszteséget szenvedett a múlt vasárnap. Egyik leg
kitűnőbb fia, a pozsonyi theol. akadémia tanára,
Luther-Társaságunknak is egyik dísze, a Családi
Lapnak is kedves dolgozótársa, Stromp László
pár napi kínos szenvedés után elhúnyt Pozsony
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ban. A boldogult a magyar prot. theol. irodalom
nak egyik legkiválóbb művelője volt, széleskörű
alapos míveltséggel. Mint tanár, valóságos bálványa
volt tanítványainak; mint író, fáradhatatlan mun
kás, sokoldalú tudós. Pozsony városában nagy
népszerűségre emelkedett s 15-én nagy részvét
mellett helyezték sírba. Stromp 1860-ban Rozs
nyón született s 1887 óta volt a theol. akadémia
tanára. Számos kitűnő művel gazdagította a magyar
theol. irodalmat. Országszerte ismeretes volt, mint
szabad szellemű író, meggyőződésének rendíthetet
len bajnoka, a kit komoly érvekkel meggyőzni
lehetett, de ígérettel vagy fenyegetéssel megtán
torítani soha. Tudománya mellett megvolt benne a
mély vallásos érzés s kiváltképen az embertársai
iránt való szeretet. Áldás emlékére, béke ham
vaira. — Az elhunytnak arcképét legközelebb be
mutatjuk olvasóinknak.
Lux Ede, a budapesti Déák-téri ág. hiv. ev.
népiskola egyik dísze, több nemzedék gondos,
atyai lelkű fölnevelője, május 3-án szívszélütés
következtében hirtelen elhunyt. 63 évet élt. ebből
41 esik a példátlan lelkiismeretességgel teljesített
nevelői munkásságára. Halála nemcsak a buda
pesti balparti egyházat borította mély gyászba;
meghatva, őszintén gyászolva állták körül a rava
talt azok a családok, a melyeknek ifjú sarjait
nevelte. Luttenberger, Alex után íme Lux is elköl
tözött a sorból. Temetése nagy részvét mellett
ment végbe, május 5-én Budapesten és 6-án Fel
kán szülőhelyén, a hová vágyott. Az igaz munkás
emlékezete áldott!
Orgona-avatás. A kölesdi ev. gyülekezetben
husvét első ünnepén avattatott fel a 8 fő- és 1
mellékváltozatu pneumatikus új orgona, szakértők
nyilatkozata szerint kitűnően sikerült műve Sankenik
János szegedi orgonaépítőnek. A felavató beszéd
alapigéjéül szolgált 1. Thess. 4, 13—18: „Az
orgona hangjai megvigasztalják a szomorkodókat,
feltámasztják a holtakat, égbe ragadják az élőket,
mint húsvéti örömhír és feltámadási angyali harsona".
A besztercebányai evang. egyesület 1907.
évi május hó 5-én, vasárnap a helybeli ág. hitv.
evang. templom fölszentelésének évszázados emlék
ünnepe alkalmából, Bethlen Gábor-utcai otthona
nagytermében vallásos estélyt rendezett a követ
kező műsorral: 1. „Jézus te erős sziklára", énekli
a közönség. 2. Stein, 103- zsoltár, Figuss Vilmos
karmester vezetése alatt énekli az egyesület férfi
kara. 3. „Mária Dorottya kir. hercegnő mint egy
házalapító", felolvasás, tartja Sztehlo Gerő lelkész,
e. elnök. 4. Reinhardt: Ima, énekli Pór Pál úr,
zongorán kiséri Figuss Vilmos úr. 5. „Caraffa"
Csengey Gusztávtól, szavalta Obetkó Sarolta úrleány.
6. Figuss Vilmos: Ima, szövegét írta Gyurátz Ferenc,
énekli a szerző vezetése alatt az egyesület férfi
kara, zongorán kiséri Stollmann Szeréna úrleány,
hegedűn Ádámy Sándor úr, fuvolán Bányász Andor
úr, harmoniumon Gosztonyi Gyula úr. 7. Hymnus,
énekli a közönség. Az ünnepély, mint nekünk írják,
fényesen sikerült.
A soproni ág. hitv. ev. theol. akad. ifjúság
1907- évi május hó 11-én az „Erzsébetkert" ven
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déglő helyiségében, a theol. ifjúság által a „Theol.
Önképzőkör" könyvtáraszámáralétesítendő „Poszvék
Sándor-alap“ javára tánccal egybekötött zártkörű
estélyt rendezett. Műsor: 1. Népdalok. Énekli a
theol. akad. férfikar Kárpáti Sándor tanár úr veze
tésével. 2. Somló Sándor: Az arany fésű. Költe
mény. Szavalta Fink Elza úrhölgy. 3. Az utolsó
felvonás. Rajz. Irta és felolvasta Kiss Samu theol.
akad. hallgató. 4- N il: Vallomás. Párjelenet. Elő
adják Zábrák Vilma úrhölgy (Tardy Jolán) és Bohár
László theol. akad. hallgató (Török Pál) 5- Völgyi
rózsa. Négyhangon éneklik Huszka Samu, Bándy
Miklós, Sensel Lajos és Csicsmanec Iván theol.
akad. hallgatók.
Meghívó a Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saságnak Hajdúböszörményben 1907. évi június hó
1., 2 és 3. napjain tartandó X. vándorgyűlésére.
I. Közgyűlés külön a Társaság tagjai számára.
Ideje: június 1-én, este fél 7 ó ra; helye: a város
ház gyűlésterme. A közgyűlést a pártfogó, alapító
és rendes tagok alkotják. (Alapszabályaink 15. §-a).
Tárgyai: 1. Elnöki megnyitó és válasz a testületek
üdvözlésére. Antal Gábor püspök, a Társaság
másodelnöke. 2. Jelentés a Társaság 1906- évi
működéséről. Szőts Farkas, theol. tanár, a Társa
ság titkára. 3 A Társulat egész tisztikarának és a
választmány felerészének űjjáalakítása. 4- Esetleges
indítványok. 5- Elnöki zárszó.
II. Istentisztelet közösen a Tiszántúli Egyház-*
kerületi Értekezlettel. Ideje: június 2-án d. e. 9
óra; helye az egyház Bocskay-téri temploma. Imád
ságot mond Geduly Henrik nyiregházi ág. hitv.
evang. lelkész ; alkalmi beszédet tart Dicsőfi József
debreceni lelkész, a tiszántúli egyházkerület fő
jegyzője. Az istentisztelet végeztével adakozás a
Társaság „Károli-alap“-ja részére.
Ili. Díszülés közösen a Tiszántúli Egyházkerü
leti Értekezlettel. Ideje: június 3-án d. e. 9 ó ra ;
helye: az egyház Kálvin-temploma. Tárgyai: 1.
Elnöki megnyitó. Zsilinszky Mihály, v. b. t. t., az
írod. Társaság másodelnöke. 2- Emlékezés Bocskay
Istvánról, mint hitünk hőséről. Balogh Ferenc theologiai tanár, társulati választmányi tag. 3. Emléke
zés Bocskay Istvánról, mint nemzetünk hőséről ür.
Kőrössy Kálmán ügyvéd, társulati tag. 4- Oda
Bocskay Istvánról. írta és felolvassa Kozma Andor,
a Kisfaiudy-Társulat tagja. 5. Elnöki zárszó. Gróf
Dégenfeld József, mint a Tiszántúli Egyházkerületi
Értekezlet világi elnöke. A M. P. írod. Társaság
Elnöksége.
Tájékozásul. 1. Társulatunk ezévi vándorgyűlé
sét, Hajdúböszörmény egyházának és városának
meghívására, a Tiszántúli Egyházkerületi Értekez
lettel közösen tartja. Közös lejz a hálaadó istentisztelet, közös a díszülés. 2. A vándorgyűlésre
való jelentkezés, a vasúti kedvezményes jegyek
elküldése, az elszállásolás, az ismerkedő estély, a
Bocskay-szobor leleplezése, valamint a társas ebéd
ügyében Társulatunk tagjai a hajdúböszörményi
rendező-bizottságtól nyernek részletes tájékozást.
Budapest, 1907 április havában.
A Társaság Elnöksége.
--- -----------

JÓ K Ö N Y V EK .
A Képes Folyóiratnak (a Vasárnapi Újság
füzetekben) két számáról számolunk be egyszerre.
A 13. szám főbb közleményei a következők: ANosztyfiú esete Tóth Marival, elbeszélés Mikszáth Kál
mántól ; Bilincsek, regény Isaák Márthától; Erdei
kastély, elbeszélés Krúdy Gyulától. Költemény Szabolcska Mihálytól, Bállá Miklóstól, Sajó Sándortól,
Lampérth Gázától. Jeruzsálemi sírok, Roskovics
Ignáctól; Diószegi és Fazekas emlékezete, Csűrös
Ferenctől; Meunier Konstantin (Alfától); Goldoni
és az olasz vígjáték ; Poll Hugó stb. Képek: Mellékletképen: Kacziány Ödön festménye, a Feltá
madás; képek a Jeruzsálemi sírok, a Fazekas és
Diószegi, a Goldoni c. cikkekhez. Továbbá mutat
ványok Poll Hugó festményeinek és Meunier mű
veinek kiállításából. — A 14. szám tartalma: A
Noszty-fiú esete Tóth Marival Mikszáthtól, Bilin
csek Isaák Márthától; Mesék a temetőből (Frölilichné Kaffka Margit); A káposztáskert lakója
(Ady Endre); Bambuan katasztrófája (Cholnoky
Viktor); elbeszélések, költemények Telekes Bélá
tól, Farkas Imrétől, Miklós Elemértől, Erdős Renéetől, Mezey Sándortól, Dutka Ákostól. Külön cikk
szól Révai Miklósról, Szacsvay Imréről, Lord Listerről. Tóth Bélának pompás jellemrajzát adja
Schöpflin Aladár, a De Ruyter-emlékünnepélyről
pedig dr. Antal Géza írt szép, tartalmas cikket,
László Fülöp festményeiről dr. Erdey Aladár. A
füzet egyik kiváló érdekessége Vámbéry Ármin
cikke: A perzsa alkotmány atyjáról. A képek kö
zül ki kell emelnünk Edvi Illés Aladár két víz
festményét: Nagyanyó varrása és Vasárnap dél
után Körösfőn (mind a kettő színes melléklet. Az
után a Révaira, Szacsvayra, Tóth Bélára, de Ruyterre,
Listerre és a perzsa cikkre vonatkozó képeket, a
László Fülöp s a Könyves Kálmán szalonjának
kiállításából közölt mutatványokat említjük fel.
Általában a Vasárnapi Újságnak s Képes Folyó
iratnak úgy szövege, mint iílustrációja szerencsés
összeolvasztása a művészet, ízlés, ismeretterjesztés
és időszerűség követelményeinek. Becsületes magyar
nemzeti irány jellemzi. Szerkesztője Hoitsy Pál,
főmunkatárs Mikszáth Kálmán. Ára egész évre
14 kor. 40 fillér, félévre 7 kor. 20 fillér. Egy szám
ára 60 fillér. Megrendelhető minden könyvkeres
kedésben, valamint a kiadó Franklin-Társulatnál
(Budapest, IV., Egyetem-utca 4.)

Felhívás előfizetésre.
A Luther-Társaság dr. Kéler Zoltán úrnak
2000 koronás adományából pályázatot hirdetett egy,
a hívek lelkipásztori gondviseléséről szóló nagyobb
munkára. A mind a két hazai protestáns egyház
íróihoz intézett felhívásra beérkezett két munka
közül a bírálók a pályadijat egyhangúlag C sik y
L a jo s n a k , a debreceni ev. ref. főiskolában a
gyakorlati theología tanárának „ L elk ip a szto rk o d á s ta n “ című munkájának ítélték oda.
Csiky Lajos munkája előkelő helyet foglal
el a hazai prot. irodalomban és a Luther-Társaság,
sőt az egész hazai prot. egyház hálával tartozik
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annak a kiváló férfiúnak, a ki nagylelkű pályadíjadományával alkalmat adott e jeles mű megírására.
A könyv két könyvre oszlik.
Első könyv. A lelkipásztor élete általában és
minden lehető viseletében.
Második könyv. A lelkipásztor munkája az egy
házi élet különböző téréin, négy szakaszban.
Első szakasz: A lelkipásztor munkája egyes
egyházi intézmények területén (egyháztanács, iskola).
Második szakasz: A lelkipásztor az egész gyü
lekezet érdekeinek szolgálatában. (E szakaszban
oly behatóan tárgyalja a szerző a szegény- és az
egészségügyet, hogy erre sem a hazai, sem a kül
földi idevágó irodalomban nem találunk példát.)
Harmadik szakasz: A lelkipásztor munkája a
gyülekezeti családok körében.
Negyedik szakasz: A lelkipásztor munkája a
gyülekezet egyes tagjai körében, nagy részlete
zéssel. Általános utasítások, jó tanácsok a lelki
gondozás számára. Záradékul: példák a lelki
pásztori és belmissziói munkásság területéről.
Mint az adott vázlatból látszik, Csiky tanár
műve felöleli a szóbanforgó tárgy egész területét
és pedig a bírálók egyhangú elismerése szerint
teljesen kivitt, folyton előre tekintő rendszerben,
oly részletességgel, hogy műve e tekintetben párat
lanul áll. Ismeri és felhasználja a szerző a világirodalom e szakba vágó legkiválóbb termékeit s
minden kérdést magyar protestáns szempontból
bírál el.
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A számításunk szerint 35—40 ívre terjedő
nagy munkát a Luther-Társaság, mint sajátját
adja ki s arra ezennel előfizetést hirdet. Á mű
előreláthatólag f. évi augusztus hó végéig meg
jelenik, mert azt mondja e műről egyik bírálója:
„Ezt a könyvet, ezt a munkát minél előbb ki kel
lene nyomatni, 'mert minden nap, a meddig nap
világot nem lát az, s a míg közkézre nem kerül,
magunkra s egyházunkra nézve veszteség.“
Előfizetési ára 8 korona. Bolti ára magasabb
(legalább 10 kor.) lesz.
Felhívjuk előfizetésre a hazai két protestáns
testvéregyház egyházi és világi tagjait, gondno
kait, felügyelőit, püspökeit, espereseit és papjait,
iskolák és könyvtárak igazgatóit, a theol. intéze
tek tanárait és hallgatóit; sőt a művelt protestáns
nőket is, a kik e műben sok olyan adatra fog
nak akadni, mely az ő lelkükhöz szól.
Az előfizetésre jelentkezni kell f. évi június
hó végéig, hogy a példányszámot megállapíthassuk.
Egyúttal kérjük, lehetőleg a jelentkezéssel együtt az
előfizetési összeget is Bendl Henrik Luther-Társ.
pénztároshoz Budapestre (IV., Deák-tér 4.) bekül
deni szíveskedjenek, ellenkező esetben utánvétel
utján juttatjuk a művet a tisztelt előfizetők kezeihez.
A végrehajtó-bizottság.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
A jövő számunkban több hozzánk intézett kérdésre
felelünk.

A LUTHER-TÁRSASÁG

NÉPIES KIADVÁNYAI
3. Szózat a jó magyar néphez.
Ara 2 fül.
5. Egy új apostol. Irta Fidesz.
,.
Ára 10 fill.
6. Hitet szerelemért. Elbeszélés. írta ifj. Porkoláb Gyula.
Ára 6 fill.
8. Az „Élet" családja. írta s az ifjúságnak ajánlja Dorner
Soma.
Ára 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe kilépő ifjak számára.
Irta Paulik János.
,
Ára 2 fill.
10. A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. írta dr. Moravcsik
Gyuláné.
,
Ara 8 fill.
11. A ki Isten nélkül akart élni. Elbeszélés. írta dr. Morav
csik Gyuláné.
Ára 8 fill.
13. Tudomány és hit. Rajz. írta ifj. Porkoláb Gy. Ára 8 fill.
14. Képek az életből. Elbeszéli Király Mátyás és Kovács
Andor.
Ára 8 fill.
15. A minek az ördög örül. (Példázat templomkerülők szá
mára.) írta Paulik János.
Ára 4 fill.
16. Emlékezzetek I Búcsúszó a konfirmandusokhoz. Gerok
u tán : Ladányi.
,
Ára 2 fill.
17. Hiú álmok. Elbeszélés. írta Torkos László.
Ára 10 fill.
19. A testvérek. Elb. írta Moravcsik Gy.-né.
, Ára 4 fill.
20. Széchy Györgynó, Homonnay Drugeth Mária. ír ta : Frenyó
Lajos.
Ára 10 fill.
21. Rajzok és elbeszélések. Különféle szerzőktől. .Ára 10 fill.
22. Az apa bűne és A testvérek. Két elbeszélés. írta : Király
Mátyás és Kovács Andor.
Ára 10 fill.
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23. „A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké." Történeti rajz. írta Frenyó Lajos.
Ára 10 fill.
24. Irgalom. Elbeszélés. Irta Moravcsik Gy.-né Ára 10 fill.
25. A két Széchy. Életrajz. írta Frenyó Lajos és A. Szentlélek
útja. Elbesz. írta Petry Gyuláné.
,
Ára 10 fill.
26. Dicső elődök, törpe utódok. Életrajz. Irta Frenyó Lajos
és A király és a szegény anyóka. Történeti rajz Franciá
ból Győri Elemér.
,
Ára 10 fill.
27. Nagy Márton esete. Elbeszélés. írta Béri Gyuláné és Az
ezermester. Elbeszélés. írta Győri Elemér. Ára 10 fill.
28. Gabonaszemek az életnek kenyeréhez. írta Sass János.
,
/
Ára 10 fill.
29. Három elbeszélés. írtá Hprváth Lajos.
Ára 10 fill.
30. Imádkozzunk. Elbeszé és írta Petry Gyuláné. Ifjú hitvallók.
Történeti rajz írta lFrenyó,Lajos.
Ára 10 fill.
31. Bizzunk Istenben. Elbeszélés. írtaOlyntha.
Ára 10 fill.
32. A szép Forgách Zsuzsánna. Történeti elbeszélés írta Horváth Lajos.
,
Ára 10 fill.
33. Karácson-est. Elbeszélés. írta Geduly Lajos. — A ki mindenekre vigyáz. Irta Petry Gyuláné.
Ára 10 fill.
34 Apró történetek. K özliP aulik János.
Ára 10 fill.
35. A vallásos édesanya. írta Horváth Lajosné. — A galgóci
husvót. írta Horváth Lajos.
Ára 10 fill
36. Kis káté a váltanokról. Kérdésekben és feleletekben összeállította dr. Lechler K. Ford.: Kapi Béla. Ára 4 fill.
37. Karácsoni ajándék. Elbeszélés. Irta Geduly Lajos és Karácsoni vendég. Elbeszélés. Irta Parrag F. Ára 10 fill.
38. Az ördög bibliája. Elbeszélés. Irta Paulik J. Ára 10 fill.

Sorozatból az 1— 2., 4., 7., 12. és 18. számok elfogytak. Megrendelésnél csupán a szám megnevezése szükséges.

M e g re n d e lh e tő k a fő b izo m á n y o s n ál

HORNYANSZKY VIKTOR könyvkiadónál, BUDAPEST, V„ Akadémia-utca 4. szám.
Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. —

