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A Luther-Társaság kiadásában megjelent olcsó, szép olvasmányok a nép számára.
5. Egy új apostol. Elbeszélés. Irta 

Fidesz,. Ára 10 fillér.
8. Az „É let“  családja. Irta s az 

ifjúságnak ajánlja Dorner S. 4 fill.
9. A válaszúton. (Példázat az életbe 

kilépő ifjak számára.) Írta Paulik 
János. Ára 2 fill.

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

14. Képek az életből. Elbesz.K irály  
Mátyás és Kovács Andor, ára 8 f.

17. Hiú álmok. Elbeszélés. Irta 
Torkos László. Ára 10 fill.

19. A testvérek. Elbeszélés. Írta 
Moravcsik Gyuláné. Ára 4 fillér.

20. Széchy Györgyné, Homonnay 
Drugeth Mária. Írta Frenyó La
jos. Ára 10 fillér.

21. Rajzok és elbeszélések. Külön
féle szerzőktől. Ára 10 fillér.

22. Az apa bűne és A testvérek. 
Két elbeszélés. Írta Király M á
tyás és Kovács Andor. Ára 10 f.

23. „A  mi Istenünk beszéde m eg
marad mindörökké.“  Történeti 
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24. Irgalom. Irta Moravcsik Gy.-né. 
Ára 10 fillér.

25. A két S z é ch y . Életrajz. Írta 
F renyó L. és A Szentlélek útja. 
Elb. Irta Petry Gy.-né. Ára 10 fill.

26. Dicső elődök, törpe utódok. Élet
rajz. Írta Frenyó L. és A király 
és a szegény anyóka. Történeti 
rajz.Francziából GyőryE .Ára 10 f.

27. Nagy Márton esete. Elbesz. Írta 
Béri Gyuláné és Az ezermester. 
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nyeréhez. Írta Sass J. Ára 10 fill.
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40. Dr. Luther Márton élete. Szép 
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41. A bánat tisztít. Irta Torkos 
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43. Bibliás Máté. Irta Gyurátz Fe- 
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44. Hitetlen Tamás. Irta Kovács 
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48. A bölcs asszony ép iti a z  ő  házát. 
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50. A nő hivatása a magyar pro
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51. A vadosfai artikuláris egyház- 
község Rábaközben. Irta: Payr 
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53. Két vértanú a XVII. századból 
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54. Kevesen múlt. Irta: Algenstädt 

Lujza. Ára 10 fillér.
55. Jeruzsálem pusztulása. Irta : 

Paulik János. Ára 10 fillér.
56. Istenért, hazáért. Történeti elbe

szélés. Irta: Gyurátz F. 10 fill.
57. A gyermekek imája. Elbeszélés. 

Irta: Gyurátz Ferenc. Ára 10 fill.
58. Berzeviczei Berzeviczy Gergely 

1 7 6 3 -1 8 2 2 . dr. Horváth K. 10 f.
59. Zsedényi István a gályarab. 

Írta: Fenyves Kde. Ára 10 fillér
60. Újkori apostolok és vértanúk. 

Irta: Petrovics Pál. Ára 10 fillér
61. Elbeszélések. Írták : Petry Gyu- 

láné, Faix Maróit, Mihátsy Gá
bor és Berecz Gábor. Ára 10 fillér.

62. Az édesanya énekeskönyve. 
Irta: Gyurátz Ferencz. Ára 10 f.

63. A ki híven kereskedett Reischel 
Károly életrajza. Írta: Farkas G 
Ára 10 fillér.

64. A megpróbáltatások útjain. Tör
téneti elbesz. Írta: Fenyves Ede 
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65. Simkó Ferkó története. Irta:
Kozlayné Jenes Jolán. Ára 10 f.

.66. Az Úr megbocsát. Irta: Farkas 
Mihályné. Ára 10 fillér.

67. Patikáriusék bibliája. Irta: Kapi 
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68. Klárika könyve Irta: özv. Mo
ravcsik Gyuláné. Ára 10 fillér.

69. Behorpadt sirok. Irta: Fenyves 
Ede. Ára 10 fillér.
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Patikáriusék bibliája.1 

I.
Mária asszony éppen az utolsó simítást vé

gezte el a szobában, portörlő kendőjét még egy
szer végigjártatta az egyszerű, faragásnélküli 
bútorokon, azután kutató szemmel végignézte 
a szobát, vajjon nincs-e még valami tennivaló. 
Az ajtóban megjelent Lipphárd Mihály patiká- 
rius uram hatalmas, öles alakja. Deresedő, java- 
korbeli ember. Arcáról, szemeiből jóság, éles 
vonásaiból s magasan ivelt homlokáról határo
zottság sugárzik. Fejtartása, beszédmódja, mél
tóságteljes. Szívét aranyból, jellemét acélból 
formálta az Isten.

— Gyarmati János kurátor uram járt nálam, 
éppen az imént ment haza. Igaza van, mikor 
azt mondja, hogy nem maradhatunk sokáig ilyen 
nyomorult állapotban. Mióta a gróf erőszakkal 
elvette templomunkat és elűzette papjainkat, 
mintha csak az Irás szava menne teljesedésbe: 
„megverem a pásztort s elszélyednek a nyájnak 
juhai."

1 A történet 1604-ben, Kassa városában játszódott
le, m időn R udolf királygr. Belgiojoso Barbiáno Jakabot
bízta meg az „eretnekség m egfékezésével8. Ekkor tör
tént a régi feljegyzés szerint, hogy  Lipphárd Mihály
patikáriust Barbiánó 100 arany pénzbirsággal su jtotta,
m ert otthon az evangéliom ot olvasta.

2
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— Dehát mit tudnak csinálni kegyelmetek, 
— szólt közbe Mária asszony. Könyörgő írásuk 
felment Prága városába, kiküldött uráimék is 
ott vesztegelnek a király előszobájában, mégis 
mindegyiknek hiányzik a foganatja. Fagyos volt 
a föld, jégvirágos az ablak, mikor Barbiánó gróf 
elfoglalta templomunkat. Azóta a hegyek közé 
takarodott a kemény tél s bimbóznak a gyü
mölcsfák. De az Úr hajlékában még mindig 
füstölőt lóbálnak a minisztráns gyerekek.

— De sőt a nép egy részét is elragadozzák 
tőlünk, — vetette közbe Lipphárd. Miután For- 
gách püspök felszentelte a templomot, csak 
pápisták járának oda, ha ugyan jártak. Most 
meg nyájunkbéliek mennek prédikációkra, mi
sékre, gyónásokra, hogy az ember szíve vérzik, 
ha rájuk tekint.

— Török Ferencné is felvonult három ha
jadon lányával. Mivelhogy az ura kedvéért belé 
akar kerülni a gróf gráciájába.

— Úgy, Török Ferencné is, meg Gál András 
is, meg Dezső Péter is ! . . .  És ki tudja mikor 
ér véget a sor! Nincs utálatosabb, mint az ilyen 
nádszálhajladozású ember; mindig szél irányá
ban hajlongál. Régi hitét újjal, az újat régivel 
csereberéli, amint az újhitűek vagy a pápisták 
oldalára szegődik a hatalom. Ezért adok igazat 
Gyarmati kurátor uramnak, hogy továbbá is 
templom nélkül nem lehetünk. Ha sokáig in- 
stanciázunk, nem lesz kinek a templomot vissza
adják. Szabó György uram nagy szobájában 
összegyülekezünk ugyan vasárnaponkint, de 
többen kiszorulnak, mint amennyien beférnek. 
Nekünk templom kell, ahol keresztyén vallá
sunk sérelme nélkül,szabadon, méltósággal imád
hatjuk az Isten szent felségét. Persze nem épí-
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tenénk valami ékeset, csak ideiglenest, az alap
zatban téglából, feljebb meg fából és rőzséből. 
Kurátor uram beszélt is a mesteremberekkel. 
Három forintért kapnánk a tégla ezrét, a kő
míves ölenként 1 1/2 forintot számítana, no meg 
azonkívül persze ami szalonnát, lencsét, bo- 
roncát, bort kikötött magának. A templom födél
székét, hajazását ingyen elvádolják a Fischel 
ácsmesterek, csak éppen a fa árát kell meg
téríteni nekik. Igy aztán kibírnánk a költséget! 
Se magunk, sem egyházunk nem roskadna össze.

— Bizonyos, hogy jó volna, — szólt közbe 
az asszony. De vajjon megadnák-e az építéshez 
az engedelmet? Meg hogy gondolják kegyel
metek: nincsenek papjaink, hát kicsoda prédi
kálná az Isten igéjét?

— Csak bizonyosra mehetnénk, az termé
szetes, — felelt egy kis gondolkodás után a 
patikárius. De igazad van, jót nem várhatunk. 
Erősen sujtott az Isten keze. Mióta az átkozott 
Barbiánó közénk jött, nincsen az új hitnek 
becsülete. Hát mit teszünk, mit tanítunk, hogy 
eretnek-sorba aláz minket a király ? . . .  Milyen 
istenszolgálattal imádjuk az Urat, hogy azzal 
megszentségtelenítjük az ő szentséges templo
mát? Mi nem taszítottuk zúgokba a pápistákat, 
az jött közénk, kinek a szíve diktálta. De Iste
nemre ! magunkat sem engedjük zúgokba taszí
tani ! Ott leszünk, bizony ott leszünk mindany- 
nyian! . . .

Arca kigyulladt, homlokán kidagadtak az 
erek. Ökölbe szorult keze, mint valami vaspö
röly, rácsapott a széles tölgyasztalra.

Az asszony aggódva tekint körül, azután az 
ura mellé siet. — Csöndesedjék kegyelmed, 
tudja, hogy egy idő óta füle van a falnak. Be-

2*



6

sugók settenkednek a családokban s kémek 
vigyázzák az ember nyelve- meg lábajárását.

— Igazad van Mária — szólt egy kis idő 
mulva Lipphárd —, de látod, nehéz erről a 
dologról csöndesen beszélni. Felforr az ember 
vére s lelkét aggodalom égeti. De talán nem is 
tudod, mennyire igazat mondtál az előbb. Házunk 
körül is besugók járnak. Kimélni akartalak, azért 
nem említettem. De végtére jobb, ha te is tudod.

— Mi az, mi történt?... Egészen megijeszt 
kegyelmed ! . . .  — kiált az asszony.

— Két hete a magisztrátus bekérette írá
saimat.

— Mit akartak ve le ? ...
Lipphárd felhúzta a két vállát. — Jót alig! 

Mult héten meg főkapitány uraimék küldtek 
át, hogy 12 óra alatt mutassam be polgárleve
lemet s a kassai magisztrátus engedélyét patika 
nyitásra. Azt is megtettem.

Az asszony arcára sápasztó ijedtség borult. 
— Hát mit akarnak velünk?... Nem voltunk 
becsületesek? Csaltunk, loptunk, vagy renitens- 
kedtünk a király ellen ? . . .  Mikor Barbiánó 
vitézei ágyúkkal teleállították piacunkat s a gróf 
futárja szürkület-szálltán elhozta a tanácstól a 
templom kulcsait, hányan rázták az öklüket, 
hányan kívánták a poklok tüzes fenekére a 
pápista püspök meg főkapitány uramékat! . . .  
Mi akkor is szótlanul jöttünk haza s bezárt 
ajtó mögött sirtunk és jajgattunk! És most 
mégis ránk zúdítják az idegenek haragját! De 
hát ki lehet a magisztrátusban kegyelmednek 
ellensége ? . . .

— Ne ott, feljebb keresd ! . . .
— Csak nem Barbiánóra gondol?... — riadoz 

az asszony.
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Lipphárd szótlanul int igent a fejével.
— De hát miért? azt mondja meg, — tör 

ki az asszonyból az indulat.
A férfi egy ideig hallgat, azután emelt han

gon így szól: — Mert még nem mentünk misére 
s nem vittünk drága ajándékokat a gróf úrnak !

— Hát a vallásunkért?... kérdi tompán az 
asszony.

— Igen, a vallásunkért, — felel Lipphárd.
Az asszony elgondolkodva néz maga elé.

Azután lassanként letörlődnek arcáról az aggo
dalom felviharzott betűi s csöndes megnyugvás 
békessége ömlik lelkére, mint ahogyan a meg
tépett természetre orkánjárás után rásugárzik 
a megszakadozott felhőkárpit mögül kibukkanó 
verőfény. — Jól van, így már könnyebb ! . . .  
A vallásunkért üldöznek. Úgy-e Mihály, kegyel
mednek is könnyebb, ha arra gondol, hogy 
hitéért kell szenvednie ? . . .

— Jól mondtad Mária, könnyebb ! Hitemért 
mindent, hitemet semmiért sem ad om !...

Megfogták egymás kezét és sokáig némán 
álltak egymás mellett. A nyitott ablakon tavaszi 
verőfény áradt a szobába. A kerti fák fiatal 
zöld lombja közül felszabadult a szellő, belo- 
pózott a szobába s meglibbentette a pelargóniá- 
val megrakott ablak fehér függönyét. Egyszerre 
csak a falépcsőn szaladó lépés kopogott végig, 
s a következő pillanatban, mint valami tavaszi 
förgeteg, — sudárnövésű leány röppent a szo
bába. Az asszonynak alig maradt ideje az áruló 
köny letörlésére, ott állt előttük szemükfénye: 
a szép Katalin leányzó. Olyan, mint a virágjá
ban álló barackfa. Hamvas orcáin a tavasz 
arany napsugara mosolyog, ártatlan kék sze
mében pajzánkodik az ifjúság s pici piros ajkán
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hasad a harmatos reggel. De a kék szemek 
most a harag villámait szórják s a kicsi száj 
sírásra görbül.

— Édesanyám, megint utánam jár az a tola
kodó hadnagy. Hiába szaporáztam lépéseimet, 
nem maradt el nyomomból. Sőt meg is szólított.
— Ne riadozz kis galambom, nem vagyok én 
vércse —, sugta felém. Még jobban siettem, 
majdnem hogy futottam. Mikor befordultam a 
kapun, akkor is utánam szólt: — hát ez a fehér 
galamb kalickája ? . . .

Mária asszony bosszusan vonta össze szem
öldökét. — Ha ez így megy tovább, tisztességes 
asszony vagy lány az utcára sem mehet. Mióta 
a császári hadak elözönlötték a várost, azóta a 
piacramenés sem látszik tanácsosnak.

Az ablak mélyedésben megszólal Lipphárd.
— Talán az a tiszt az, ki abból a kapualjából 
annyira errefelé nézeget?

Katalin lopva odatekint, igent int, azután a 
szoba hátsó részébe menekül.

— Derék szál ember, azt meg kell hagyni,
— mondja a patikárius.

— Orcátlan ember, aki egy védtelen leányt 
utcahosszat kerget! — folytatja az asszony.

— No, csak ne szaporázd ítéletedet, — foly
tatja nyugodt hangon Lipphárd. Ki tudja nem 
közeledik-e tisztességes szándékkal?... Hátha 
előkelő, gazdag, hátha megszeretik egymást és 
boldogok lesznek?...

— De Mihály!
— Édes apám ! . . .  kiált közbe két ijedt női 

hang.
— Jól van, hiszen nem mondtam semmit. 

Csak azt, hogy nem kell semmit sem elhamar-
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kodni. A jövő nagy dolog, nem lehet játszani 
vele.

— Édesapám jól tudja — szólt félig sírva 
Katalin —, hogy mást szeretek.

— Csak sejtettem édes lányom. De ha mon
dod, akkor már tudom is. Jó ha beszélünk róla, 
mert az úgy van rendjén. A magad boldogsá
gáról van szó, de ne felejtsd, hogy azért szü
lőid is felelősek. Isten nagy méltóságot adott 
nekünk a mi gyermekünk által s mi ennek 
nemcsak boldogságát, de terhét is elhordozni 
igyekezünk. Egyet azonban már most mond
hatok. Nyugtasd meg szívedet, hogy nekünk 
nincs kifogásunk Ferenc ellen.

Örömsikoltás hagyta el a leány ajkát s a 
következő pillanatban ott csüngött az édesapja 
nyakán. Szőke fejét odafektette széles mellére, 
kezét odaszorította arcához s boldogan mondo
gatta : — apám, édes jó  apám! . . .

— De látod — folytatta megindultan a pati- 
kárius —, az élethez a szerelmen kívül sok 
egyéb is szükséges. Nálatok pedig éppen ez 
hiányzik. Ferenc szegény. Korán árvaságra 
jutott, éppen azért vettük házunkba. Igaz, hogy 
ügyes az ötvös mesterségben, de ki tudja, mikor 
boldogul? Te is szegény vagy édes leányom. 
Ami kis vagyonkánk volt, az elfogyott szegény 
Péterre...

— Mihály ! . . .  szól közbe feddőleg az asz- 
szony. Hiszen hazajött s karjaink közt halt 
meg! . . .  Úgy-e utolsó nap is azt felelted neki, 
hogy szívből megbocsátottál ? ! . . .

— Meg, megbocsátottam! Nincsen is harag 
vagy keserűség szívemben. Szegény, eltévedt 
Péterünk! . . .  De hát a vége mégis csak az, hogy 
vagyonkánk elfogyott. Az üzlet se megy úgy,
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mint azelőtt. Erőszakos kéz a Forgách-kapu mel
letti patikába terelgeti az embereket, s ezt ugyan
csak megérezzük.

— Fiatalok vagyunk édesapám — szólt es
deklő hangon a lány —, az Isten megsegít! . . .

— Én is azt mondom, — prókátoroskodott 
közbe az asszony. — Mikor még megvolt házunk, 
vagyonunk, boldogabbak voltunk-e, mint most 
vagyunk ? . . .  A pénz tett-e boldoggá, vagy a 
kölcsönös szeretet?

Lipphárd Mihály csak a fejével bicegette rá 
a feleletet. Azután magához ölelte feleségét s 
gyöngéden megcsókolta homlokát. Átölelve tar
tották egymást, mignem aranyszőke fejét oda
fúrta közéjük Katalin leányasszony. És míg meg
hitt csöndességben, boldogan duruzsolva beszél
gettek, egyikük se gondolt arra a daliás had
nagyra, ki már tizedszer járta végig az utcát s 
végül is boszusan elcsörtetett.

II.

Vasárnapi harangszó zúgott a templomtor
nyokból. Az Isten jókedve rámosolygott a földre 
s aranyos verőfény, lombnevelő napsugár tün
dértáncot táncolt a levegőben szitáló porszeme
ken. A nagy piac szegélyén virágjukban álltak a 
vén akácfák s lombsátorukból édes illat ömlött 
szerteszét. A templom környékét kora reggeltől 
fogva ellepték a pápisták. Nagy ünnephez készül
tek. Pethe Márton kalocsai érsek, a felsőmagyar
országi részek új helytartója tartja ma a nagy 
misét. Úgy mondják: ma veszi hatalmába a 
pápistaság Kassa városát. Eddig csak a templo
mokat hódította vissza, most visszahódítja a lakos
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ságot is az egyedül üdvözítő anyaszentegyházba. 
Reggel őrség járta be a kereskedőket, iparoso
kat s felszólította őket, hogy azonnal hagyják 
abba a munkát s tartózkodjanak minden ünnep
rontástól. A házak ablakába állítsanak égő gyer
tyákat és virágokat.

Nyolc órára megérkeztek a városhoz tartozó 
falvak lakói. Hiába tiltakoztak a lelki erőszak 
ellen, hiába mondogatták, hogy ők az új hitet 
követik, semmit sem használt. — Ti a felséges 
Rudolf király jobbágyai vagytok, — mondták a 
nyakukra küldött pápista papok —, tehát az ő 
hitét tartoztok követni! A legszálasabbnak kezébe 
nyomták a Szűz Máriás-zászlót, azután nekiin
dították őket.

A templom mégis csak félig telt meg. Boszan- 
kodott is miatta Pethe Márton érsek s szemre- 
hányólag tekintett Barbiánóra.

Mikor kiléptek a templomból, a rézsút át
ellenes emeletes ház nyitott ablakaiból szent 
ének hangja szürődött az utcára. Hatalmas hul
lámokban szállt tovább a zsolozsma, szinte ki
érzett belőle az éneklők áhítata és vallásos bizo
dalma. Amint a kőszáli sas csak sűrű szárny- 
csapkolódás után lebben szárnyra, de akkor 
azután kiterjesztett szárnyakkal, büszke mozdu
latlansággal emelkedik a végtelen világűrbe, — 
úgy a szent ének gyöngülő, majd erősülő hangja 
is lassanként megállandósul s végül diadalmas 
harsogással tölti be a nagy teret:

„Megáll az Istennek igéje 
És nem állhat senki ellene 
Az nagy Isten vagyon mi velünk 
És szent lelke lakozik bennünk.
Ha testünk nekünk elvész,

3



Ha marhánk elvész,
Hírünk, nevünk,
Feleségünk, gyermekünk,
Az mennyország megmarad nekünk !“

Pethe Márton hátravetette fejét. Egy hirte
len vérhullám bíborszínűre festette arcát.

— Micsoda éneklés az ott ? . . .  kérdezte az 
előtte menő plébánostól.

— Az újhitűek, — felelt az csöndesen.
— Kinek engedelméből tartanak istenszol

gálatot ? . . .
— A gróf gyakorolt grácziát velük szemben.
— És kinek házában gyülekeznek össze?
— Szabó György polgár házában.
A következő percben fekete tömeg hullám

zott ki az emeletes ház kapualjából. Mikor meg
látták a piac tulsó oldalán kanyarodó procesz- 
sziót, keményen előrenéztek, magukhoz szorí
tották énekeskönyvüket s kopogó léptekkel, égő 
szemekkel, szótlan némaságban mentek szerte
szét.

Barbiánó az ajkát harapta mérgében s foga 
közt szitkozódva mormogta: — „Hitetlen kutyák, 
ezért meglakoltok!" ...

12

Déli imádkozásra kondítottak s Katalin leány- 
asszony éppen asztalterítéshez látott, mikor 
kopogtattak az ajtón. A tányért is csaknem 
földre ejtette, midőn utcai kisérőjét, a hadnagyot 
látta belépni. Zavarát csakhamar legyőzte, leül
tette a vendéget, ő meg a patikába szaladt édes
apjáért. Nem is ment többet vissza. Az ilyen 
beszéd férfiak dolga.

Azalatt a hadnagy érdeklődve járta körül a 
szobát. A tükör előtt megigazította haját s meg-
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nézte, nem vet-e ráncot dolmánya. A fiókos 
szekrényen egy kopott könyvre tévedt a keze. 
„Szent Biblia. Az az Úr Isten ó- és újtesta- 
mentomának Propheták és Apostolok által meg- 
iratott szent könyvei." Amint kinyitotta, egy 
darab papirost talált benne, néhány sor feljegy
zéssel. „Május 19. János evangyelioma 13. rész,
— május 20. János evangy. 14. r. 1—21, — 
május 21. János evangy. 14. r. 22—31.“ Úgy 
látszik, nem igen örült a felfedezésnek, mert 
indulatosan ledobta a könyvet s morogva mondta:
— Persze, ezek is újhitűek, még pedig úgy lát
szik a javából!...

Lipphárd patikárius udvariasan, de nagyon 
tartózkodóan fogadta vendégét. Mikor pedig az 
rátért jövetele céljára s kijelentette, hogy becsü
letes szándékkal érdeklődik Katalin leányzó 
iránt, a patikárius keresetlen szóval azt felelte, 
hogy megtiszteltetésnek veszik ugyan a vitéz 
hadnagy úr hajlandóságát, de nem ismerik sze
mélyét, jellemét s így nem is bízhatják rá leá
nyuk jövőjét.

A hadnagy önérzetesen felelt. Patikárius 
uramék nyugodtak lehetnek, ő Barbiánó leg
kedvesebb embere s nagy jólétet biztosíthat 
feleségének.

— Barbiánó embere ? És milyen hiten imádja 
Istent ? . . .  vetette közbe Lipphárd.

— Természetesen pápista módra, — felelt 
a hadnagy. Azelőtt magam is az újhitűekhez 
tartoztam, de érvényesülésemért meghoztam 
azt az áldozatot és visszatértem a régi hithez.

A patikárius arcán megkeményedtek a voná
sok. Hangja élesen hangzott, mint mikor a vésőre 
zuhogó kalapácsütés erőszakosan leválasztja a 
követ a sziklahegy oldaláról. — Hogy vitézséged
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mit csinál hitével, ahhoz nincsen közöm, de 
hogy milyen emberre bizom lányom boldogsá
gát, abban magam határozok. Teljességgel tisz
teletben tartom mindenki vallásos meggyőző
dését, de megvetem azokat, kik azt érdekük sze
rint változtatják.

A hadnagy ajkába harapott, de türtőztette 
magát. — Ez patikárius uram véleménye. Én 
azonban a leányasszony véleményére is kiváncsi 
volnék.

— Ne fárassza kérem magát. Lányom külön
ben is mást ajándékozott meg szerelmével.

— Ez az utolsó szava ? — kérdezte felállva 
a hadnagy.

— Ez, — felelte Lippárd.
— Jól van, ám lássa kegyelmed! — kiáltott 

a hadnagy ingerülten. Majd meglátjuk, melyi
künk nevet utoljára!...

Köszönés nélkül kirohant a szobából. Amint 
lerobogott a lépcsőn, messzedöngő dobogása 
betöltötte az egész házat.

Mária asszony és Katalin egyszerre jöttek a 
szobába. Szemükben remegett minden kíván
csiságuk.

— Hát mi volt ? . . .  Hogy volt ? . . .  Mit beszél
tek ? ... Mit mondott nek i?...

Patikárius uram legyintett a kezével. — El
ment. Egyenes formán kiadtam az utját a pápista 
poroszlónak! . . .  Igazad van Katalin ! Ezt az 
embert nem eresztjük be családunkba! . . .

Többet nem is mondott. Haszontalan dolog 
nem érdemel sok szót.

Alkonyaira félelmetes híradás verte fel a 
házak nyugalmát. A piacon kapta fel a szellő 
s egy óra alatt befutotta vele az egész várost:
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Barbiánó katonái elfogták Szabó Györgyöt, az 
újhitűek pátronusát. Az utcák, ablakok megné
pesedtek. Az emberek hajadonfőtt kiálltak a 
kapuk elé, csoportokra verődve, rémült arccal 
tárgyalták az esetet. Sokan hitetlenül rázták 
fejüket: — Lehetetlenség!... Képtelenség!... 
Hiszen ő maga engedte meg, hogy Szabó György 
házában istenszolgálatot tegyenek, hát most 
hogyan, miért büntetné ezt a tekintélyes, gaz
dag em bert?... De a piac felöl jövők megerő
sítették a hírt: Szabó Györgyön rajt ütöttek a 
katonák és elhurcolták. Néma kétségbeesés izzott 
a szemekben s az emberek szívét vasmarokkal 
összeszorította az aggodalom: mi lesz velünk ? . . .

Patikáriusék csendesen üldögéltek a nagy 
asztal körül. Ma nem igen ment a beszélgetés. 
Kalalin himzésére hajolt s szorgalmasan öltö
gette a tűbe húzott piros fonalat. Mária asszony 
és a patikárius ölbe nyugasztott kezekkel, szót
lanul néztek maguk elé. Sokféle apró dolog 
eszükbe ötlött s amint végig gondolták az utolsó 
napok eseményeit, közelgő zivatar mormolását 
hallották. Lipphárd Mihály hangja megremegett, 
midőn az esti imádságot elkezdte: — Megsoka- 
soltunk bűneinkben, azért van rajtunk haragod 
ostora ! . . .

III.

Valamelyik nap esti szürkületkor Lipphárd 
patikárius éppen bezárta az ajtót s fel akart 
menni családjához, midőn heves dörömbölés 
állította meg útjában. Kinyitotta az ajtót s a 
következő pillanatban öt feketeruhás férfi lépett 
a patikába.

— Őfelsége, Rudolf király által kiküldött
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vizsgálóbizottság vagyunk, — mondta az egyik. 
Ime, itt vannak igazoló írásaink.

Lipphárd elolvasta az okmányt. Ékes latin- 
sággal meg volt benne írva, hogy Rudolf király 
megbízza egyik udvari orvosát s egy nagyhírű 
vegyészét, — ki az aranycsinálás titkát már 
majdnem felderítette —, hogy birodalmában 
vizsgálják végig az összes patikákat s tegyék 
vizsgálat tárgyává, vajjon a király 1602-ik esz
tendőben kiadott szabályzata végrehajtatott-e? 
Terjesszék ki figyelmüket arra is, hogy a pati
kusok bírják-e a hivatásukhoz szükségelt tudo
mányokat, nehogy a gondjaikra bízott nép élete 
és egészsége kárt szenvedjen.

Az aggodalom felhője suhant át Lipphárd 
homlokán, de azért meghajtotta magát s így 
szólt: — Uraim, nyugodtan várom utasításaikat.

A pápaszemes alacsony emberke — ez volt 
az udvari orvos — odafordult a mellette álló 
magas, sápadt férfihez: — Tisztelt magiszter 
úr Tesz olyan szíves a medikamentumokat, pul- 
verákat és mixturákat megvizsgálni. Kegyel
metek, — szólt a háttérben álló három alak
nak, — megnézik, hogy nincsen-e másféle árú 
is a patikában. Mert bizony ez is nagy baj 
volna ! . . .  Mi pedig, — szólt végül Lippárdhoz 
— azalatt szintén végezhetünk.

Mindnyájan munkához láttak. A vegyész a 
porokat és folyadékokat vizsgálta, a másik három 
pedig az állványokon kutatott.

—  Elhoztam az iratait is, magiszter Lipp
hárd. Eszerint kegyelmed Sophus Frigyes lőcsei 
apothekáriusnai tanult s attól kapott bizonyság
levelet?

— Igen,
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— Ez hát rendben van. És mióta van a 
kassai apothekában?

— Húsz esztendeje.
— Igen, igen, ez is rendben van. A magisz

trátussal kötött szerződése szintén itt van. Most 
pedig szíveskedjék néhány kérdésre válaszolni. 
Melyik gyógyszerkönyvet használja magiszter- 
séged ?
 — Valerius Cordus munkáját.

— Hm, hm ! . .. Hiszen kiváló munka, de 
már 1535-ben jelent meg. Talán a tudomány 
újabb alkotása is ismeretes kegyelmed előtt?

— Mindenesetre, — felelt Lipphárd — Beythe 
István füveskönyve.

— Ah, dehogy ! . . . Hiszen az lázongó eret
nek, annak tudományát csak nem merészkedik 
kegyelmed más kegyeslelkű tudósok bölcsessége 
mellé helyezni? A hírneves orvosra, Antonius 
Mizaldusra gondolok, kinek munkája 1592-ben 
látott napvilágot.

Lipphárd csak a fejével intett, hogy ezt a 
kiváló munkát is ismeri.

— Mondja meg magiszterséged: miképpen 
készíti el a hidegláz elleni medikámentomot?

— Porrá töröm a kígyó fejét.
— Helyes! De mivel vágja le és minél szá

rítja meg? Az is nagyon fontos.
— Késsel vágom le s lassú tűznél száritga- 

tom — felelt Lipphárd —, s azután porrá zúzom.
Az orvos gúnyosan felkacagott. — Rosszul 

tudja patikárius uram, mert csak az első tavaszi 
kígyó fejében van gyógyítóerő, azt is nem 
penicilussal, hanem ezüstpénzzel kell levágni s 
nem tűzön, hanem holdvilágnál kell szárogatni.

Lipphárd arcán szelid mosoly jelent meg.
— Babonaság az egész! . . . A gyógyítóerő nem



18

az ezüstpénzben vagy a holdvilágban van, hanem 
a kígyó fejében!

Az orvos méregbe jött. Hosszú sovány kezei
vel úgy kalimpált, mint egy szélmalom. — Meg
tiltom, hogy ezt a szent tudományt istentelen 
eretnekségekkel megrontsák, — kiabálta rekedt 
hangon. Majd megtanítom, hogy tiszteletben tar
tassanak a szent hagyományok!

Lipphárd összeszorította ajkát és nem felelt.
— Hát gyenge szopós gyermek lázát mivel 

gyógyítaná?
— Mizáldus szerint: ugorkát fektetnék mel

léje s az kiszívná a lázt.
— Hát a nyavalyatörős medikámentomát 

hogyan készíti ?
— Embervért keverek a kígyóporba.
— De honnan ereszti ki azt az embervért?
— Mizáldus szerint: a jobb láb középső 

ujjából.
Egy ideig még zirgett-zörgött a haragos orvos, 

azután ujjával megfenyegette Lipphárdot: — 
Csak semmi újítást!... Ragaszkodni kell a régi 
hagyományokhoz!... No, és mit tapasztaltak 
kegyelmetek ? — kérdezte társaitól.

— Minden rendben van.
— Pontosan meg vannak jelölve a medika- 

mentumok ? ...
— Pontosan,
— És nincsen semmiféle idegen árú a szekré

nyekben ?
— Nincsen.
A doktor elégedetlenül rázta a fejét, mint 

aki más választ várt. Azután fürkészve nézett 
körül, hogy nem találhatna-e valami gáncsolni 
valót. Egyszerre rosszul leplezett mosolygással 
megszólalt: — A rend megvan ugyan, de nem
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láttam a címtáblán Szent Patrik képét. És itt a 
falakon sem látom a szentek képét. Pedig ez 
fontos, rendkívül fontos, ugyebár magiszter Lipp- 
hárd? A fogfájós nem látja szent Apollóniát, 
akinek nyakát szaggatja a fájdalom, nem tekint
het könyörögve szent Blasiusra, s akinek sze
mét támadja meg a betegség, az hiába keresi 
szent Ottiliát. Szent Rókusnak is itt kellene len
nie, hogy a pestisesek megnyugodjanak. Vegye 
csak magiszter ezt is jegyzékbe. Patikárius uram 
pedig majd hamarosan megkapja rendeleteinket.

Lassan összeszedegették irataikat, a pápa
szemes doktor leereszkedően megveregette a 
patikárius vállát, azután elmentek. Lipphárd 
némán utánuk nézett s gondolkodva fejét csó
válta. Egyszerre csak fejéhez kapott. Ejnye, 
hogy is volt ?! Mintha csak négyen mentek volna 
el. Élől ment a doktor és a vegyész, mögöttük 
meg ketten. Vagy hátul mégis hárman voltak ? . . .

Lipphárd Mihály nehéz gondokba merülve 
ült asztalhoz. Röviden elmondta családjának, 
hogy mi történt s nem titkolta el azt sem, hogy 
ebben a kellemetlenkedő vizsgálatban a pápis
ták üldözését látja. Vacsora után bejött Ferenc 
is. Hamarosan leszedték az asztalt, a családfő 
elé odatették a bibliát, azután imádságra kul- 
csolódtak a kezek. Lipphárd kikereste az éne
ket, soronkint eléjük mondta, úgy énekeltek.

„Tekénts reánk immár nagy Úristen a mennyég- 
A te dicsőséges templomodból, [ből,
Emlékezzél meg immár a te árváidról.

Mért hagyál minket ilyen igen megromlanunk, 
Mi nemzetségünkben elpusztulnunk,
Miért távozál Úristen ily messze tőlünk?...
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Elvövéd mitőlünk országunkat, királyunkat, 
Földhöz vered az mi koronánkat,
Színed elől elvetéd mi áldozatunkat."

Lassan szállt az ének. Négy ajakról egybe
forrva, betöltötte a szobát. S amint zengve-zen- 
gett, mintha magas csúcsívbe szökkent volna 
az alacsony bolthajtás s Isten hatalmas templo
mává lett volna az egyszerű négy fal közötti 
térség. Az éneklők közt megjelent áldott leiké
vel az az egyetlen, ki azt mondotta: valahol 
ketlen vagy hárman együtt vagytok az én ne
vemben, ott vagyok én is !

Ének után a bibliáért nyúlt Lipphárd keze.
— A 16-ik rész következik, melyben Krisztus 

a keresztről jövendöl az ő tanítványainak. Hall
gassátok figyelemmel. „Ezeket szóltam nektek,
— mondja a Krisztus —, hogy meg ne botrán- 
kozzatok. A gyülekezetekből kivetnek titeket; 
sőt eljő  az idő, mikor valaki titeket megölend, 
állítja, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És eze
ket cselekszik veletek, mert nem esmérték sem 
az Atyát, sem engemet.a

Az ajtó erőszakos lökéssel kitárult. A küszö
bön fekete ruhába öltözött ember állt, kezében 
kis pálcát tartott s harsány hangon kiáltotta:
— A király nevében, Lipphárd Mihály patiká- 
rius, kövessen ! . . .

Holt halványra válva, sikongva ugrott fel 
Mária asszony és Katalin. Szemük fényevesztet- 
ten meredt az érkezőre s az ijedtség megre
megtette testüket. Ferenc vérbe borult szemek
kel ugrott fel, testével az egyik karjára támasz
kodott, másikkal fenyegetőleg emelte fel székét. 
Csak Lipphárd Mihály maradt nyugodt. Lassan, 
méltósággal felállt s fejével hosszan integetett
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az idegennek, mintha csak azt mondta volna: 
na hát, itt van az ötödik!

— Mit kíván? — szólt ridegen.
— Parancsom van, hogy Lipphárd Mihályt 

elfogjam, — volt a felelet.
— Nem öltem, nem raboltam, hát mivel 

vádolnak?...
— Azzal, hogy családja körében az evangé- 

liomot olvasta.
Lipphárd összecsapta kezeit, széles melle 

meghördült az indulattól. Mély zengésű hang
jában fojtott harag tüze lüktetett. Az egész em
ber olyan volt, mint a sustorgó tűzhányóhegy, 
midőn bilincsekbe vert pusztító erői ébredeznek 
s szétdöntéssel fenyegetik törpe poroszlóikat. — 
Hát igen, olvastam az evangéliomot, — kap
kodta a szavakat, — és mindennap olvasom. 
Szakítsák ki nyelvemet és szúrják ki szemei
met tüzes vassal. Térden állva imádkozom reggel, 
este, hát messék le tőből lábaimat, hogy ne 
térdelhessek és kezeimet, hogy ne kulcsolhas
sam imádságra... De hát m it akarnak?... Ez 
az én házam s az én házam az én templomom. 
Az Úr szaván kívül, kicsoda parancsolhat it t? ... 
Kicsoda mennydörögheti elénk, hogy nem táp
lálhatjuk szomjas lelkünket azzal a forrásvízzel, 
mely után tikkadtan vágyódunk ? .. .  Kinek keze 
nyúlhat ide, kicsoda szakíthatja ki kezünkből 
drága kincsünket, bibliánkat?...
 Az idegen közönyösen felelt: — Barbiánó gróf 
keze. Íme az írás. Ma délben eltiltotta, hogy a 
házakban evangéliumot olvassanak s szigorúan 
megparancsolta, hogy a vétkezőket eléje ve
zessék.

Lipphárd elolvasta az írást. Megforgatta, 
jobbról-balról megnézegette, pecsétjét is meg-
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vizsgálta, azután — mintha csak kicserélték 
volna — hirtelen elcsöndesedett.

— A törvény törvény, nem szegülök ellen.
Az asszony, mint sebzett vad, sikoltva fel

hördült : — Mihály, nem eresztlek! . . .
— Édesapám, ne hagyjon itt! . . . zokogott 

Katalin.
Ferenc karján megrándult az izom, de Lipp- 

hárd szeme belemélyedt az övébe s annak tekin
tetéből kiolvasta, hogy itt nincsen erőszaknak 
helye.

— Nem eresztünk! . . . sikongott tovább az 
asszony s aléltan roskadt Lipphárd lábaihoz.

Az felölelte s vigasztalva mondta: — minden 
lélek a felső hatalmasságnak engedelmes le
gyen ! . . . Engedelmeskedem s bízom abban, 
hogy az Isten igazságosabb a földi hatalmas
ságoknál! . . . Egyik kezét odanyujtotta Ferenc
nek:— Fiam! rád bízom őket, légy védelmező
jük ! . . . Másik karjával magához ölelte a két 
siró asszonyt. — Isten veled Mária ! . . . Isten 
áldjon, Katalin!  . . . Végül odafordult Barbiánó 
emberéhez: — mehetünk! . . .

Azután jött egy óra, melyben az ember 
esztendőt öregszik. A lélek évtizedes utat át
szárnyalva, közelebb jut Istenéhez. A kétségbe
esés megrázó kitörése után, elcsöndesítő nyu
galom szállt szívükre. Kikeresgélték a vigasztaló 
körülményeket s minden mondatukba bele
vonták az Isten nevét. Egyszer csak azon vették 
észre magukat, hogy nem is beszélgetnek, hanem 
imádkoznak.

Megszólalt Mária: — Tegyük úgy, mint apánk 
szokta. Nagy csapáskor mondjunk bibliai ver
seket s mondogassuk mindaddig, míg vígasz
talás száll lelkünkre.
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Ferenc odaült Lipphárd helyére. Azután, 
mivel a bibliát elhurcolta Barbiáno porkolábja, 
csak úgy emlékezetből elmondta az este fel
olvasott bibliai verset: „a gyülekezetekből ki
vetnek titeket; eljő az idő, mikor valaki titeket 
megölendő azt állítja, hogy isteni tiszteletet cse
lekszik. És ezeket cselekszik veletek, mert nem 
ismerték sem az Atyát, sem engemet! . . . "

Az asszonyból hirtelen felsírt a fájdalom. 
Imádságra kulcsolt kezét az ég felé emelte s 
hangos szóval felkiáltott: — nem ismerik sem az 
az Atyát, sem a Megváltó Krisztust! . . . Es 
zokogva borult az asztalra.

IV.

Áloműző éjszaka következett. Hiába húnyták 
le szeműket, az álom messze elkerülte őket. 
Lelkükben tervek, gondolatok kergették egymást. 
Egyszer könnyűnek látták az egészet s azzal 
biztatták magukat, hogy délig minden jóra 
fordul. De csak egy pillanatig tartott a biza
kodás. Már a következő percben kétségbeesés 
tornyosítgatta az aggodalom felhőit és sötét 
reménytelennek gondolták a helyzetet. Biza
kodás és kétségbeesés közt vergődött a lelkük.

Reggelre kelve, rövid tanácskozás után Fe
renc felkereste a városbírót. Egy óra mulva 
már otthon volt. Arcáról csalódottság tükröző
dött vissza. Nem végzett semmitsem. A város
bíró biztosította a családot, hogy ezekkel a 
dolgokkal nincsen közössége a magisztrátusnak. 
Barbiánó korlátlanul cselekszik s csak a király
nak tartozik számadással cselekedeteiért. A temp
lomelvételkor, Szabó György uram elfogatásakor
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a magisztrátus küldöttséget is menesztett a gróf
hoz s kérte, hogy a vallási békességet ne dúlja 
fel, de azt a választ nyerte, hogy a gróf min
denben a felséges király parancsai szerint jár 
el, aki tehát ellene zugolódik, az a király ellen 
pártoskodik.

Délelőtt egymásután jöttek a jóbarátok. 
Szemükből sugárzott a részvét, beszédük meleg 
volt az őszinte szeretettől. De a szabadulás útját 
ők se tudták megmutatni.

Végre Máriának eszébe jutott Dömötör Er
zsébet, az ő leánykori barátnője. Együtt nevel
kedtek, testvérként szerették egymást. Az ura 
tekintélyes nemes ember, nagybefolyású, ha
talmas úr, a grófnak is jó  embere. Bizonyára 
közbenjár szegény jó Mihályért. Nem is tépe- 
lődött sokat, a következő pillanatban már át
vágott a Keskeny-utcán s csakhamar a Mészáros
utcába fordult.

Az asszony meghallgatta Mária kesergését, 
szép szóval vígasztalgatta is, de nem igért 
semmit. Tudod az uram nem szívesen ártja 
bele magát az ilyen dolgokba. Nem is hiszem, 
hogy a napokban felmenne a grófhoz.

A végén arra kérte Máriát, hogy a kerti 
ajtón távozzék, nehogy valaki meglássa.

Két napig semmisem történt. Harmadik nap 
esti szürkületkor, mikor már hosszú árnyat 
vetettek a fák és házfalak, általános nagy rémü
letre a hadnagy lépett Lipphardék szobájába. 
Mária és Katalin ijedten, némán néztek az érke
zőre. Nem hallották, vagy nem is akarták 
hallani köszöntését. Közelebb se hívták, üléssel 
se kinálták. A hadnagy ajkába harapott, egy 
lépést előre tett s így szólt:
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— Felajánlom segítségemet. Én kiszabadítom 
patikárius uramat!

Sólyommadárnak van-e olyan sebes repü- 
lésű szárnya, mint a hitves szívének, midőn 
férjet kell menteni? Ébredő reggelen van-e a 
virágnak olyan tiszta harmatgyöngy ékessége, 
mint a fehérlelkű leány szeme könnyezése, 
midőn apáért kell könyörögni? Hogy repültek 
hozzá erre a szóra ! Hogyan megragadták karját! 
Hogyan kértek, esdekeltek, hogyan ostromol
ták könyörgő szóval: — mentse m eg!. . .  mentse 
meg! . . .

— Két kikötésem van, azoktól nem tágítok, 
— szólt a hadnagy.

— Mi az? — kérdezték egyszerre ketten.
— Az egyik: Katalin leányasszony keze.
Egyik lélekben kialudt a reménység lángja.

Kezük élettelenül hullott alá, tekintetük csüg
gedten kapcsolódott egymásba.

— Ne is mondja tovább, — szólt lemondólag 
az asszony.

— Mi a másik? — kérdezte tompa hangon 
a leány.

— Katalin leányasszony térjen át a pápista 
hitre.

Ijedten huzódtak az asztal mögé. De csak 
egy pillanatig tartott félelmük. Katalin arcát 
pirosra festette a harag. Keble pihegett, hangja 
megremegett a nagy felindulástól. Csak szaggatva 
fűzte egymáshoz a szavakat: — Édesapámért 
mindent megtennék, de hitemet még érte se 
tagadom meg. Vissza is vetné azt a szabad
ságot, minek a leánya hite volt a váltságdíja. 
Az első ajánlatra pedig csak annyit felelek: 
inkább lennék valami istennyomorékának, mint 
ilyen gyalázatosnak a felesége.
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Anya és lány szóra, tekintetre se méltatta 
tovább az idegent, átléptek a másik szobába 
s betették az ajtót. A hadnagy még csak el se 
tudott búcsúzni.

Másnap Mária asszony felöltötte ünneplő 
ruháját, fejére tette gyönggyel kivarrott fej- 
kötőjét, azután elindult Barbiánó gróf elé. Van-e 
a világnak olyan kegyetlen szívű tirannusa, kit 
a- férjét visszakönyörgő hitves könnye meg nem 
indít? . . .

A gróf palotájában rossz jelek fogadták 
Máriát. Míg felérkezett az előszobába, éppen öt 
pápista papot és barátot látott jönni, menni. 
Uram, Istenem — sóhajtott magában —, hogyan 
instanciázzék itt egy szegény, újhitű asszony? . . .  
Nem is eresztették a gróf színe elé. Azt izente 
ki Barbiánó, hogy csak menjen nyugodtan haza, 
a napokban sor kerül az urára.

Este futva jött Ferenc. Lélekszakadva ujsá
golta, hogy Szabó György uramat szabadon 
bocsátották.

— És mennyit birságolt ki tőle a gróf? — 
kérdezte szorongva Mária.

— Sokat. 1500 aranyat, 60 kád bort, 100 
köböl zabot és 4 nemes törököt.

Az asszony összecsapta kezét, a leány két
ségbeesetten sírva fakadt. Hogyan szabadítjuk 
ki apánkat, honnan teremtjük elő a pénzt, ha 
nagy váltságdíjat követel az a pénzéhes zsar
nok ? . . .

Ferenc csüggedten nézett maga elé s nem 
talált vigasztaló szavakat.
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Lipphárd Mihály börtönében is megmutatta 
vallásos hitét s Istenbe vetett bizodalmát. Nem 
átkozódott, nem merült belé a sötét kétségbe
esésbe, hanem hitt, bízott és reménykedett. 
A porkoláb sokszor térden állva, imádkozva 
találta. Hangos éneke kihallatszott a folyosóra. 
Amint a kicsiny mécses világosságot derít a 
barlang sötétjébe, úgy az ő énekének foszlányos 
hangja életet s vallásos hangulatot varázsolt a 
komor épületbe. Csodálatos nemzetség ez, mon
dogatta a porkoláb, ezek még a kínpadra hur- 
coltukban is kántálnak! . . .

A magánosság óráit jól felhasználta. Tudta, 
hogy bíróság elé állítják s nem akarta, hogy 
készületlenül találja a nehéz óra. Óvatosnak 
kellett lennie, parancsolnia kellett nyelvének, 
indulatának, nehogy meggondolatlan szóval, vagy 
heves magaviselettel elrontsa dolgát. De hatá
rozottnak is kellett lennie, nehogy hitetagadónak 
lássék, midőn éppen hitéről kell bizonyságot 
tennie.-

Sokszor imádkozott hangos szóval: — Én ke
gyelmes Istenem, ki úgy vezetted Szent Fiad 
lelkét, hogy igazságtalan földi birái előtt némely 
kérdésre hallgatott, ismét más kérdésre pediglen 
válaszolt, te világíts lelkembe, hogy tudjak bölcsen 
élni hallgatással és beszéddel.

Egy késő délelőtt csikorogva fordult a kulcs 
a régi rozsdás zárban s belépett a porkoláb. 
Csak ennyit mondott: menjünk! . . .  Lépésük 
végigkopogott a bolthajtásos, hosszú folyosón, 
azután felmentek az emeletre s végül ott álltak 
a rettegett Barbiánó gróf előtt. A teremnek is 
beillő szoba üres volt. Az ablakok előtt egy

V .



28

hosszú, mellette két rövid asztal állt. Ez volt az 
egész bútorzat. Az asztal közepén égő gyertyák 
közt feszület, előtte emberkoponya. A gróf 
mellett símaarcú, kámzsás barát.

Barbiánó egy darab papirosról olvasni kez
dett: — Lipphárd Mihály patikárius vádoltatik, 
hogy éjszaka idején, házában az evangéliumot 
olvasta. Tud-e valamit mentségére felhozni?

— Tilalomról nem volt tudomásom, szólt 
Lipphárd, úgy gondoltam, házamban belátásom 
szerint erősíthetem lelkemet s nem tekinthettem 
bűnnek azon könyv olvasását, melyet isteni ki
nyilatkoztatásul nyert az emberiség.

— Hiábavaló beszéd, dörgött közbe Barbiánó. 
Hiába adja a felséges Atya Uristen kegyelme
teknek a szentkönyvet, ha én megtiltom annak 
olvasását. A tilalmat kiadtam és azt tartozik 
minden élőlény respektálni. Eleget züllöttek 
kegyelmetek zabola és gyeplő nélkül! Eléggé 
elfajult vallásunk dicsősége, szentegyházunk ha
talma !

Lipphárd hallgatott. A barát szemével enge
délyt kért a gróftól, azután síma hangon így 
szólt: — jó magiszter uram, miért is zavarják 
kegyelmetek lelküket s szent vallásunk békes
ségét a bibliával ? Örökké aló kincs van benne, 
az igaz, de vajjon megértheti-e beszédét az 
egyszerű, tudatlan ember? Nem bölcsebb-e, ha 
az egyedül üdvözítő anyaszentegyházra bízzák 
lelküket? . . .

— Tisztelendő atyaságod engedelmévellegyen 
mondva, szólt csendesen Lipphárd, a konzi
liumok sokszor vétkeztek és elfordították a 
Krisztus beszédét, de a Szentirásban sehol se 
elegyíttetik az ő beszéde, az mindenütt tisztán 
szól a Krisztus felől.
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A barát, mintha nem is hallotta volna, tovább 
beszélt: — Szent Krizosztomosz is arra int, hogy 
gyermeki szeretettel vigyük szívünket az anya- 
szentegyházhoz . . .

— Igaz, tisztelendő uram, de szent Krizosz- 
tomosz arra is ékesen int, hogy a családapák 
olvassák az Írást és pedig — úgy mondja — 
nem felületesen, hanem figyelemmel és állha
tatossággal. Azért szerezze meg mindenki a 
bibliát, mert az a lélek orvossága.

A barát összehúzta szemeit, homloka redőkbe 
futott, hangja is élesebb lett, midőn így foly
tatta: — felejti kegyelmed, hogy Krisztus szent 
helytartói átkot kiáltottak együgyű emberek 
bibliaolvasására!

Lipphárd bátran felelt: — én nem keresem 
az emberek rendelését, hanem hogy mit paran
csolt az én Krisztusom! Ő pedig azt mondta: 
tudakozzátok az írásokat, mert örökéletetek 
vagyon abban. Szent Pál apostol is azt írta: a 
Krisztus evangéliuma Istennek hatalma, minden 
hívőnek idvességére!

A barát arcát elöntötte a vér, ajka remegett 
a fojtott haragtól. — Nem vitázom veled bűnös 
tévelygő, rikácsolta, ki az ördögnek adtad lel
kedet. De még egyszer felszólítlak, hadd ott az 
eretnekséget s annak minden iszonyatosságát 
és térj vissza irgalmas anyádhoz! Gondolj lelked 
idvességére, gondolj magad és családod földi 
jólétére ! Mert az Isten haragja megemészti az 
eretnekeket az öröktűzben s az anyaszentegyház 
hatalma megostorozza és elsöpri tévelygő gyer
mekeit ! Gondold meg, most még jókor vagyon!

A barát elhallgatott s kérdőleg függesztette 
tekintetét Lipphárdra. Az meg csak állt s némán 
nézett maga elé. Egyszerre csak csodálatos
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képekkel telt meg lelke. Eltünt a csupaszfalú 
nagy szoba s ott ült övéivel fehér függönyös, 
virágosablakú szobájukban. Úgy hallja, csapódik 
az ajtó, kemény lépések dobogják végig a 
lépcsőházat, villanik a poroszlók fegyvere s 
mire leszáll az este, penészes tömlöcben siny
lődnek mindannyian. Azután széttépik, lábaihoz 
vetik bizonyságleveleit, koldustarisznyát akasz
tanak nyakába s kitaszítják a nagy világba. Óh 
ja j  ! micsoda éles sikoltás hasít szívén keresztül: 
engem vigyenek, a leányomat ne bántsák ! . . . 
Lányáról, feleségéről van szó, nem önmagáról!... 
A mindennapi kenyérről, a nyugodt, boldog 
jövőről van szó, az ő jövőjükről! . . . Ő még 
csak elszenved mindent, de mi lesz a szegény, 
gyenge asszonynéppel ? . . .  És míg remegő lélek- 

        kel, viaskodó szívvel küzködik önmagával, úgy 
érzi, hogy egy csendesjárású alak nesztelen 
léptekkel melléje settenkedik s behízelgő hangon 
sugja a fülébe: legyen eszed! alkudj meg ma
gaddal ! Lábaddal állj a pápistákhoz, lelkeddel 
maradj az újhitűeknél! Keveset áldozol, sokat 
nyersz helyébe ! . . .

A barát türelmetlenül dobbantott: — hát mit 
felel, magiszter Lipphárd ? . . .

Az ablakon besurrant a tavaszi szellő s meg
lobogtatta a gyertyák lángját. Lipphárd tekin
tete rátapadt a feszületre s szívét csodálatos 
érzés járta át. Maga előtt látta a keresztet hor
dozó, töviskoronás Megváltót, amint a papi
fejedelmek és gunyolódok előtt vallást tesz az 
igazságról. Hallotta szava zengését: aki engem 
akar követni, vegye fel az ő keresztjét s úgy 
kövessen engemet!

Határozott. Szívére tette kezét. Alakja ki
egyenesedett, arca átszellemült. Szemében fel-
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csillant lelke tüze s ajka Isten erejével beszélt: 
— Tegyenek velem, amit akarnak, de hitemet el 
nem hagyom ! Eltaposhatják földi szerencsémet, 
kiverhetik kezemből a mindennapi kenyeret, el
szakíthatnak feleségemtől, leányomtól, koldussá, 
nyomorékká tehetnek, de az én Krisztusomtól 
akkor sem szakítanak el. Száraz kenyér helyett 
adhatnak lágy kenyeret, koldus sors helyett 
fényes jólétet, az is mit használ nekem ? Krisz
tusom, igaz vallásom csak egy van. Ha azt el
vesztettem, kárpótlást sohase találhat a lelkem!...

— Akkor törjön össze Isten és a törvény 
hatalma ! kiáltott mérgesen a barát.

— Tisztelendő uramékat pedig világosítsa 
meg az Úr szent lelke, — szólt csendesen 
Lipphárd.

Barbiánó, ki ezalatt az oldalasztalnál egy 
nagy paksaméta iratot tanulmányozott, felütötte 
fejét: — elmehet kegyelmed!... Sorsát délutánra 
megtudja!

Csikorgott és csapódott a tömlöcajtó. Lipphárd 
térdre ereszkedett s buzgó imádságban meg
köszönte az Isten megsegítő kegyelmét.

VI.

Három óra tájban a gróf küldötte megzör
gette Lipphárdék ajtaját. Tudomására adta a 
háznépnek, hogy a gróf a bűnösnek talált 
Lipphárd Mihály patikáriust 100 arany pénz
bírságban marasztalja el. Megmondta egyszer
smind, hogy amennyiben az összeget két óra 
leforgása alatt le nem fizetik, úgy Lipphárd 
Mihály még két hétig gondolkodhatik börtö
nében a szerencse forgandóságáról, mivelhogy
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a gróf váltott lovakon még az éjszaka Rudolf 
király udvarába, Prágába indul.

Mária asszony és Katalin sírtak örömükben 
s boldogan szaladgáltak fel-alá a szobában. Lám, 
nem hiába imádkoztak, a jó  Isten mégis csak 
kiszabadította az ő drága emberüket. Legyen 
áldott érte szent neve!

Hanem a pénz ! Honnan vegyenek olyan 
hirtelenesen 100 aranyat? Mária asszony elő
hozza faládikáját, de hiába számlálgatja, 23 
aranynál többet nem tud összehozni. Katalin 
leányasszony is kihozza bőrzacskóját; ebbe 
gyűjtögették össze a keresztszülőktől, nagy
szülőktől kapott ajándékokat. 48 arany összesen. 
Még mindig hiányzik 29 darab. Nosza hamar, 
el kell futni Ferencért, majd ő előteremti a 
hiányzó pénzt. Különben is szükség van rá, 
mert ő viszi a váltságdíjat a grófhoz.

Nem volt semmi baj. Ferenc szíves örömest 
felajánlotta megtakarított pénzét, úgy hogy együtt 
volt a váltságdíj.

— Talán még valami baj van, talán még 
valamit titkolgattok előttem? — kérdezte szo
rongva Mária asszony, midőn Katalin és Ferenc 
az ablakmélyedésben komoly arccal tárgyaltak.

— Dehogy van, dehogy van, édes jó  anyánk, 
csak maga lát rémeket mindenütt! . . . Pedig 
a jó  Isten most már úgyis kivezet minket a 
nehéz megpróbáltatásból. Ma már nem szabad 
aggódni, ma csak örvendezni szabad.

— Igen ! csak legyen közöttünk megint a 
mi jó apánk, — akkor igazán örvendezünk ! . . .

Mindannyian elmentek Lipphárd Mihályfoga- 
dására. Ferenc gyorsan felvitte a pénzt, azután 
odaálltak a kapualjához. Hogy vert a szívük ! . . .  
Minden lépésre odanéztek, minden ajtócsapásra
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azt mondták: most jön ! . . . De sokáig nem 
jött. Cammogva ment az idő. Óráknak látszottak 
a percek, örökkévalóságnak az órák. Végre 
kinyílt a nagykapu s megjelent az a büszke, 
egyenestartású alak. Jött, megérkezett. Futva 
siettek egymáshoz, de ajkuk nem szólt semmit, 
mert van olyan öröm is, melynek nincsen 
hangja, csak átölelték egymást s a könnyeiket 
törölgették.

Útközben meg-megálltak; jöttek az ismerősök 
meleg tekintetre, barátságos kézszorításra.

Otthon kart karba öltve, végigjárták a szo
bákat. Lipphárd tekintette végigszállta a szoba 
szögelleteit s megsimította a butorokat. Minden 
a régi és mégis minden szebb, mint azelőtt. . .

Az ablak előtt ledöntött virágcserepet vesznek 
fel. Míg oda voltak, egy hirtelen széljárás le
sodorta magával.

— Látod, ezt a virágot letörte az erőszak! 
— szól csendesen Lipphárd s szeme könnybe 
lábad.

Az asszony továbbvezeti. — Ide gyere Mihály, 
nézd csak, kedvenc pelargoniád rózsaszínű 
virágot nevelt. Nézd, már a másik is bontogatja 
szirmait! . . .

Csendes alkonyat borult a természetre s az 
est szürke szárnyán akácfavirág édes illata 
lopózott a szobába. A várkapuk tájáról kürtszó 
recsegett, a templomokban megkondultak a 
harangok,

Lipphárd odaült szokott helyére, feltette 
olvasáshoz a pápaszemét, kezét imádságra kul
csolta, azután fájdalmasan körülnézett. Mária 
szíve megérezte, min kesereg az ura lelke. Át
nyúlt s gyöngéden megérintette kezét: — imád
kozzunk, Mihály! . . .
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Ekkor odalépett Ferenc, kivette kabátja alól 
a régi, kopott bibliát s odatette az asztalra: 
— itt van ! visszahoztam ! . . .

— Visszaadták? — kiáltott Lipphárd sszeme 
tűzben égett.

— Visszavásároltam!
— Drága volt? — tapogatózott Mária s 

szeretettel simogatta Ferenc kezét.
— Ennél drágább semmisem lehet, — felelt 

Ferenc.
— Köszönöm fiam, — szólt Lipphárd s 

magához ölelte.
— Én is köszönöm Ferenc — mondta moso- 

lyogva Katalin —, azután kicsi kezét beletette, 
benn is felejtette Ferenc széles, nagy kezében 
s boldogan nézett szerelmese szemébe.

Amint Lipphárd rájuk tekintett, szelíd mo
solygás röppent végig arcvonásain. — Mit gon
dolsz, Mária, nem volna-e jó, ha ezen a boldog 
napon intézkednénk két gyermekünk sorsáról?. . .

Mosolygós, boldog fejbiccentés volt a felelet.
— Szülőim helyett szülőim voltak, ismernek 

gyermekségemtől fogva — kezdte rég betanult 
mondókáját Ferenc.

 — Úgy is tudja édesapám — szepegte Ka
talin.

— Ne beszéljünk sokat — szakította félbe 
őket Lipphárd. — Kevés szó és sok imádság 
napja van ma. Ha igazán szeretitek egymást, 
legyetek egymáséi! Tegyen boldoggá az Isten 
kegyelme s váltsa valóra szülői szívünk remény
kedését is! Én csak arra kérlek: ha majd el
indultok az élet útjára, legyen hűséges kísérőtök 
szent vallásunk. Asztalon, kézben, szívben vilá
godon néktek Krisztus szent tanítása. Ha foly
tatódnak az üldözés napjai, tartsatok ki híven,
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meg ne tagadjátok hiteteket. Ha pedig békes- 
ségesebb idő csendessége közeleg, vigyázzatok, 
hogy el ne csendesedjék szívetek buzgósága. 
Olvassátok mindennap a szent evangéliumot! 
Keressétek benne, hogy mi légyen a hatalmas 
Isten szent és jó  akaratja. És bízzatok abban 
a boldog időben, midőn az embereket Istenhez 
és egymáshoz közelebb vezeti a Krisztus evan
géliuma. Mondjátok el a zsoltárköltő szavát: 
Uram, az én lábamnak szövétneke a te igéd 
és az én ösvényemnek világa! . . . Akkor édes 
gyermekeim boldogok lesztek s boldogságtokat 
a Krisztus evangéliumának köszönhetitek.

— Ámen, ámen! — mormolta Mária asszony.
Mikor az ölelkező karokból kibontakoztak,

Lipphárd kezébe vette az evangéliumot. — Most 
pedig folytassuk, ahol elhagytuk. János evan
gélista könyvénél álltunk meg, hol a keresztről 
jövendöl tanítványainak. És mondá Krisztus: 
„ismét meglátlak titeket és örülni fog szívetek 
és a ti örömöteket senki tőletek el nem veszi..."

— A mi örömünket senki tőlünk el nem 
veszi, — mondogatták áhítatosan.

Megtelt a hajlék hálaadó ének zsongásával. 
Isten lelke leszállt az imádkozókra s mint áldó 
szeretet eggyé olvasztotta szívük örömét. Az 
utolsó vers után csendesség borult a bolthaj
tásos szobára, azután lassan felkeltek, lehajoltak 
s megcsókolták a Krisztus evangéliumát.

J e g y z e t . A szövegben zavarólag ható magyarázat 
helyett itt közlök az elbeszélés hátterének történelmi 
hűségére vonatkozólag néhány adatot:

1. A kassai templom elfoglalása s az evangélikusok
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elnyomott állapota ismeretes a történetből. Az is törté
neti adat, hogy a hatalom fényében sütkérezés erősen 
megkörnyékezte a híveket. Egy buzgó protestáns írja 
1604 husvétján: „elegen járnak prédikációkra és misékre 
és gyónásokra ugyan olyak is, akik felől ember nem 
remélhette volna. Igen félek rajta, hogy egész Kassa 
két esztendeig pápistává leszen, a kegyelmed jövendö
lése szerint”. (Mill. tört. V. 578.)

2. Belgiojoso Barbiánó Jakab grófot pénzéhes, kapzsi 
embernek mutatják az egykorú feljegyzések. Jó pénzért 
sokan megvesztegették. A száműzött kassai prot. papok 
is 24 napi időhalasztást nyertek 300 aranyért. Szabó 
György esete is történelmi adat. (Zsilinszky: Magyar 
Országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. I. 243.)

3. A közölt énekek Szegedi Gergely 1569-ben, Deb
recenben megjelent Énekeskönyvéből vannak véve. Ak
koriban széltében használták s igazi Cantálé, családi 
énekeskönyv volt.

4. A patikai jelenetre vonatkozólag a következőket
jegyzem meg. Rudolf császár 1602-ben adta ki a patikák 
ellenőrzésére vonatkozó rendeletét. A szigorú rendel
kezések megerősítették a régi utasításokat, többek közt 
a budai jogkönyv 102-ik pontját, mely szigorúan tiltja 
idegen árúknak patikában történő árusítását. A patikusok 
kiképzése gyakorlatilag történt. Ez időben elismert jeles 
gyógyszerkönyv volt Valeriu s C ord u s marburgi tanár 
munkája: Dispensatorium pharmacorum omnium (Nürn- 
berg 1535). B e y th e  Istv á n  Füveskönyve 1595-ben jelent 
meg. A n to n iu s  M izaldu s munkája, melyből a gyógysze
rekre vonatkozó részeket vettem, Memorabilium uti- 
lium, ac iucundorum in Aphorismos Arcanorum omnis 
generis locupletes, perpulcre digestae; Memorabilium 
aliquot naturae Arcanorum Syluula, rerum variarum 
Sympathias & Antipathias cím alatt, két részben 1566- 
ban és 1592-ben jelent meg. Az előljáró beszéd „össze 
hasonlíthatatlan munkának” mondja. K . B .
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