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Kicsoda az, a kinek nincsen
menyegzői ruhája?
— Mai képünkhöz. —
Máté 22, 11—13. v.

Evangyélmi egyházunk a böjti időszakban sem
követeli, hogy a hívek bizonyos ételektől magukat
megtartóztassák, mert egyházunk a szentírás alap
ján a böjtölést teljesen feleslegesnek és az üdvösségre
közönyös dolognak tartja. De azért a böjti időszak
nak reánk nézve is nagy jelentősége van. A böjti
időszak ama nagy Szenvedő magasztos alakjára irá
nyítja lelki figyelmünket s arra tanít, hogy tudjunk
mi is nemesen szenvedni s a mennyei Atya bölcs
intézkedésében megnyugodni még a nehéz keresztek
alatt is. A míg a böjt egyfelől az Üdvözítő szenve
déseire emlékeztet bennünket, addig másfelől reámu
tat az emberiség bűneire, elénk tárja azon igazságot,
hogy Jézus az emberiség bűneiért szenvedett és halt
meg. A jó keresztyénnek azért a böjti időszakban
meg kell emlékeznie az emberiség bűneiről, különö
sen pedig a saját vétkeiről. A böjti csendes napok
arra intenek térjetek meg, vessétek el a setétségnek
cselekedeteit és öltözzetek fel a világossághoz illendő
öltözetbe, abba az öltözetbe, a melyben megjelen
hettek ama nagy király menyegzőjén.
Mint képünk s a megfelelő szentírásbeli hely
tanúsítja, szörnyű ítélet vár azokra, a kik a menyeg
zőn nem megfelelő ruhában jelennek meg. A me
nyegző alatt a mennyeknek országát kell értenünk.

14. szám.

Mindnyájan meg vagyunk híva a menyegzőbe, Isten
nek országába. Vajha a meghívást mindnyájan el
fogadnánk s vajha, a kik elfogadjuk a meghívást
megfelelő menyegzői ruhában jelenhetnénk meg a
mennyeknek országában!
Vessük fel a kérdést: k i c s o d a az, a k i n e k
nincsen menyegzői ruhája?
Az olyan e l b i z a k o d o t t k e r e s z t y é n , a
ki c s u p á n ö n i g a z s á g á b a n b í z i k . A ki sa
ját képzelt érdemeinek szakadozott rongyaiban akar
megállani az Isten színe előtt. A ki azzal áltatja
magát, hogy neki nincsen szüksége az Ür megvál
tói érdemére, elégségesek az ő üdvösségére jócsele
kedetei. A ki nem kéri Megváltóját, hogy mossa
meg tisztító vérével, ki nem érezi bűneinek súlyát
és a bűnbocsánat szükségét. Mennyire elfelejti az
ilyen keresztyén János apostol ama mondását: «ha
azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk; ma
gunkat megcsaljuk és igazság mi bennünk nincsen*.
Az ilyen elbizakodott keresztyénre vonatkoznak az
Úrnak eme szavai: «ha a li igazságtok feljebb nem
bővölködéndik az írástudók és a farizeusok igazsá
goknál, semmiképen nem mehettek hé a mennyek
nek országába*. Az ilyen elbizakodottak hallani fogják
ama nagy napon a lesújtó Ítéletet: «Ennek kezeit és
lábait megkötözvén, vigyétek el és vessétek a külső
setétségre: ott lészen sirás és fogaknak csikorgatása».
Kicsoda az, a kinek nincsen menyegzői ruhája ?
Az a k ö z ö n y ö s k e r e s z t y é n , a ki az Ür
m e g v á l t ó i é r d e m é b e n c s a k f é l i g - me d d i g b í z i k . Ide tartoznak azok a keresztyének, a
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kik két Úrnak kivannak szolgálni, Istennek és a vi
lágnak ; meg szeretnék nyerni a mennyet, de nem
akarják elveszíteni a földet sem. Ezek a keresztyé
nek megtartják a vasárnapot, imádkoznak, hallgat
ják az Isten igéjét, kiáltó-bünöket nem követnek el.
De az Úr megváltói érdemébe vetett hitük mégsem
elég szilárd. Nem ébred fel bennük: a bűnbánat ér
zete, a kegyelem utáni vágy s a javulás gondolata.
Szájjal bizonyságot tesznek az Úrról, de cselekedet
tel, jámbor és kegyes élettel — nem. Reájuk illenek
az Úrnak e szavai: «Nem minden, a ki ezt mondja
nékem: Uram, Uram, megyen hé a mennyországba,
hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyámnak
akaratját*. Az Ítélet napján majd hallani fogják az
Úrnak dorgáló kérdését: ‘Barátom mimódon jöttél
ide, holott nincsen menyegzői ruhád?*
Kicsoda az, a kinek nincsen menyegzői ruhája?
A z a n é v l e g e s k e r e s z t vé n, a ki az
Úr m e g v á l t ó i é r d e m é b e n e g y á l t a l á b a n
n e m bí z i k. Az anyaszentegyház terebélyes fáján,
a zöldelő ágak mellett vannak száraz ágak is. Ezek
a névleges keresztyének, a kik nem Isten igéjére,
hanem az érzékiség szavára hallgatnak, esznek, isznek, mulatoznak, a kiknek a «hasok az istenük,* a
kikről sírva mondhatjuk, hogy a Krisztus keresztjé
nek ellenségei és a kikről meg vagyon írva, hogy
«a végek veszedelem*.
Kicsoda az, a kinek nincsen menyegzői ruhája?
Az az elbizakodott keresztyén, a ki csupán önigaz
ságában bízik; az a közönséges keresztyén, a ki az
Úr megváltói érdemében csak félig-meddig bízik;
az a névleges keresztyén, a ki az Úr megváltói ér
demeben egyáltalában nem bízik. Nem vagy-e ezek
közül való?
Röviden tekintsük meg az érem másik oldalát
is, lássuk kinek van megfelelő menyegzői ruhája?
Keleten a királyok udvarában az a szokás dívott, hogy
a meghivoti vendégek számára az előszobákban ün
nepi ruhákat tartottak készen, a melyeket a vendégek
nek fel kellett venniük. A melyik vendég a szamára
elkészített ruhát fel nem vette, az sertést követett el
a király személye ellen. Az eg és föld nagy királya,
az Isten, meghívót* mindnyájunkat a mennyei me
nyegzőre. A kegyelem Istene, ki az ő szent Fia s
szolgái által meghívott bennünket, az az ő végtelen
szereteténél fogva elkészítő számunkra a menyegzői
ruhát is, a melyet magunkra véve megállhatunk a
mennyeknek országában. Ez a m e n y e g z ő i r u h a :
a megfeszített Üdvözí t őnek megváltói
é r d e m e . Jézus a mi megváltónk, kívüle, nélküle
nincsen üdvösség. Sem az égen. sem a földön nincs
más név, a mely által meg kellene tartatnunk, mint
a J é z u s n e v e . A Jézus érdemének ruhájában bát
ran megjelenhetünk a menyegzőn, kedves vendégei
leszünk az Istennek. Gondoljuk meg az alkalmatos
ságot, használjuk fel a böjti időt arra, hogy bűnös
voltunk eleven érzetében kérjük az irgalmas Istent,
hogy bocsássa meg a mi bűneinket s ha éltünk
napja majdan alkonyul, bocsásson be a mennyek
nek országába bennünket, nem a mi képzelt érde
münkért, hanem az ő egyszülött szent Fiának meg
váltói érdeméért 1
Ladányi.

Mi volt indító oka a türelmi
rendeletnek ?
Az 1781 -ik év tavaszán a számos kalandjairól
ismert II. József császár ‘ Falkenstein gróf* álnév
alatt Csehországban utazgatott, tapasztalatokat gyűj
tögetvén. Egy délután kíséretével Lakenstein nevű
városba jutott a csehországi Érczhegységben. Csak
hamar erős zivatar tört ki. azért a városka egyik
korcsmájában húzódtak meg. Este felé oda való
parasztok is jöttek a korcsmába s iddogálás közben
egyről-másról beszélgetvén, sokat emlegettek egy, a
város végén fekvő házikót, a hova ügy éjjelenkint
többször sötét alakokat láttak beosonni, lámpácskákkai a kezükben. «Azok bizonyosan valami boszor
kányságot űznek ottan, — volt az általános véle
mény, — még valami veszedelmet hoznak a városra.*
József császárt, a ki nagy figyelemmel hallgatta
a parasztok beszélgetését, nagyon érdekelte ez a
dolog s egyszerre felugrik s kisérőinek azt mondja:
<No, ezt megnézem!» — Az emberek ijedtükben
keresztet vetettek magukra, szerencsét kívántak vál
lalkozásához s ő el is ment.
Oda érve a kijelölt helyre, emberei körülvették
a házat, ő maga meg megzörgette a ház ajtaját. A
házi gazda, kit Szemeznek hívtak, kijött erre és
kérdezte:
«Ki háborgat egy becsületes embert ily késő
éjjeli órában?*
«Ha ön becsületes ember — felelt erre József
császár — ügy nem lesz semmi bántódása; de ha
nem az, úgy még ez éjjel halálfia.*
Szenicz kinyitotta az ajtót, József belépett. A
kis szobában egy asztalkán egy nyitott könyv
feküdt: a Biblia. Az asztal körül tizenkét ember ült.
Szegény, üldözött evangélikusok voltak, a kik —
mert nyilvánosan nem volt szabad tenniök — titok
ban gyűltek össze itt azért, hogy szivüket az Isten
igéjével táplálják s istentiszteletüket gyakorolják.
Miután Szenicz kínálására a császár a kemencze
vállán helyet foglalt, tovább folytatták ájtatoskodásukat, s olvasták a Szentírást. Épen János evangyéliomát kezdték volt olvasni. A harmadik fejezet
nél jártak :
« . . . Úgy szerété Isten e világot, hogy az ö
egyetlen ^egyszülött Fiát adná, hogy minden valaki
hiszen 0 henne, el ne veszszen, hanem örök életet
vegyen;»
olvasták áhítattal, lassan; meglátszott rajtuk, hogy
minden szót mélyen a szivükbe vésnek.
Könnyek gyűltek a császár szemébe s meghatva
mondotta :
‘ Most látom először életemben, hogy vannak
még emberek, a kik szeretik az Isten igéjét.*
Miután velük elbeszélgetett és beszéd közben
meghallgatta panaszaikat, távozáskor meghagyta
a házi gazdának, hogy jöjjön fel Bécsbe, ott az
udvarnál Falkenstein gróf után tudakozódjék, az
majd szót fog emelni értük a császárnál.
Szenicz csakugyan ügy tett s fiával felkereste
Falkenstein grófot. De mily nagy volt meglepetése,
I mikor látta, hogy Falkenstein gróf a császár maga.
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Ijedten kezdett mentegetőzni, de a császár barátsá
gosan fogadta s nem restelte két kézzel is megszoron
gatni az öreg férfiú kezeit; s azután átadott neki
egy írást, meghagyván neki, hogy csak folytassák
otthon szép szokásukat továbbra is, most már nem
lesz bántódásuk. Az irat, a melyet a császár Sze
meznek átadott, az 1781. október hó 31-én kelt
♦türelmi rendelet* volt, a protestánsok szabad val
lás gyakorlatát biztosító ismeretes levél. A rendelet
mellé még 500 frtot is mellékelt a jószivü császár,
azon meghagyással, hogy azon Szenicz és hívei ott
hon egy kis imaházat építsenek maguknak. Azért a
lakensteini imaház mai napig is ezt a feliratot viseli:
♦A császár ajándéka.*
A biblia hűséges használatán íme ezúttal is Isten
áldása nyugodott s neki köszönhetjük a türelmi
rendeletet.
p T

Hiú á l mo k .
— Elbeszélés. —
II.

(Folytatás.)

Az öreg Márta szavaiból, ha nem követték is
mindig a kellő rendet, az értelmes olvasó kitalál
hatja legalább nagyjában, mi volt készülőben Gom
bos Mihály uram házában, kivált ha még tekintetbe
veszi azt is, a mit Klára asszony magában dörmögött, mi alatt urát várta azzal a leánynyal, a kit
a *hóbortos öreg néni minden áron a nyakukba
akart varrni.*
Nehogy azonban bárki is úgy járjon, mint süket
Márton, s a történtekről kissé zavaros fogalmakat
alkosson magának, töviről-hegyire teljes világosság
gal elmondok mindent, a hogy illik.
Lujza néni, kiről a mint láttuk, Klára asszony
nem a legjobb véleménynyel volt eltelve, Gombos
Mihálynak nagynénje volt anyai részről s özvegye
Szikár János lakatos mesternek, kivel huszonöt évig
boldog házasságban élt a vármegye székhelyén.
Szikár János ügyes, szorgalmas, takarékos mun
kás-ember volt, ki igen tetemes vagyont szerzett és
hagyott hátra özvegyének, de örökössel a derék
házaspárt nem ajándékozta meg az Ég.
Lujza asszony, mikor letette az özvegyi fátyolt,
elég szemre való nőcske volt, ki csekélyebb vagyon
mellett is találhatott volna férjet. De ő ilyesmire
nem is gondolt, dehogy tudott volna még csak gon
dolatban is hűtlenné lenni kedves Jánosához, kit
szerető szivétől a halál sem tudott elválasztani.
Pénzének nagy részét egy banknál helyezte el,
a többin pedig egy kis birtokot vett Bálványoson,
egy csinos, szép fekvésű faluban, közel a székváros
hoz s mivel mindig szeretett a gazdaság körül for
golódni, ott szép csendesen megvonulva a kedves
gazdálkodásnak élt.
A városba csak ritkán látogatott be s onnan őt
sem látogatta más, mint egy vele egykorú szintén
özvegységre jutott asszony, ki gyermeksége óta testi
lelki barátnéja volt.
De ez sem tartott sokáig.
A jó barátné férje — Bükki Lajos — kisebb
tisztviselő volt a megyénél, ki nagyon szegény viszo

nyok közt hagyta hátra özvegyét egy Laura nevű
tizenöt éves lánykával.
Élénk képzeletű, ábrándos lelkű bájos teremtés
volt a kis Laura, szegény édes anyjának szemefénye s egyedüli öröme, ki évről-évre szebben fejlő
dött s édesebb reményeket keltett az anyai szívben.
Annál borzasztóbb volt ennélfogva a csapás,
mely a szegény özvegyet érte, midőn egy alsóbb
rendű kevés tehetségű, de megnyerő külsejű színész,
a városban néhány hónapig tartózkodó társulatnak
egyik tagja, Laura kezét megkérte s a leány határo
zottan kijelentette, hogy ha nem adják hozzá, ő kész
magát elemészteni.
Sejtelme sem volt az anyának, hogy mi készül
háta mögött, Laurának egyik barátnéjánál, hova a
színész járatos volt, így az zavartalanul elcsavarta
fejét a tapasztalatlan lánykának.
Hiába volt minden ellenkezés, kérés, anyai könyek,
az elhódított leányt nem lehetett már észre téríteni,
s így a szegény anya kénytelen volt beleegyezését
adni az egybekeléshez, mely gyötrő aggodalmakkal
töltötte el szivét.
Ez időtől fogva az úgyis gyenge asszony egyre
jobban elbetegesedett s alig egy évre rá, hogy leányát,
a mint jól sejté, örökre elveszítette, megvált az őt
már semmi örömmel sem kecsegtető élettől.
Lujza asszony most már jóformán csak a falu
beliekkel érintkezett, kik közül főleg az öreg tiszteletes asszony társasagát kereste.
Gomhosék csak nagy ritkán látogathaták meg,
mert Nagy-Keresztes kocsin jó öt óra járás volt Bál
ványostól, vasúti összeköttetésben pedig nem állotak egymással.
Annál nagyobb volt aztán az öröme, ha Mihály
öcscse, legalább egyszer évenkint, néhány napot
mégis nála töltött, különösen ha a kis Gyulát is el
hozta magával.
Nagyon megszerette a csinos képű, eleven fiút;
kedvéért egy ízben arra is elhatározta magát, hogy
az öt órai utat a meglehetősen döczögős úton meg
tegye. Ott is maradt aztán Gomboséknál teljes két
hétig s tán megtoldotta volna még kettővel, de Klára
asszonynyal nem igen tudott megférni.
így letűnt év év után, Lujza asszony lassanként
megöregedett; — egyszerre csak nevezetes változás
állott be a jó özvegy egyhangú életében.
Egy zivataros téli este, mikor a szobalány épen
vacsorára terített, az udvarról nagyon erős kutya
ugatás hallatszott be.
— Eredj csak Borcsa — szólt az asszony —
nézd meg, nem jár-e valaki az udvaron. Csak nem
hagytad nyitva az ajtót ?
Borcsa kiment s a mint a holdfénynél az udva
ron körültekintett, a kerítés mellett közel az ajtó
hoz két női alakot pillantott meg, egy nagyobbat s
egy gyermeklánykái.
— Mit akarnak itt ? — kérdé Borcsa nem a
legbarátságosabb hangon.
— Az Isten irgalmára kérem, bocsásson b e! —
rimánkodott egy gyenge, rekedt női hang, s kísére
tül halk szepegő gyermeksírás hallatszott.
Sajó és Bundás, a két testes házi komondor,
mely Borcsa hangját hallva, kissé megszűnt ugatni
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s farkcsóválva feléje közeledett, most újra hangos
csaholásba tört ki, fel-felkapaszkoda a kerítésre.
— Csiba te! — kergeté vissza Borcsa az álla
tokat, aztán a rimánkodó nőhöz fordulva szólt:
— Még előbb ottbenn megkell kérdezniszabad-e».
Ezzel besietett a házba.
— Nos, mi az? — kérdé az özvegy a vissza
térő cselédet.
— Egy asszony meg egy kis lány áll az ajtó
előtt. Nagyon szegényeknek látszanak, rimánkodnak,
hogy ereszszem be őket.
— Na bizony tán más gondom sincs, mint csa
vargóknak szállást adni, — dörmögött Lujza asszony,
de csakhamar hozzá tette:
— Mit járnak ott kint ilyen pogány időben ? . . .
Hát csak bocsásd be no, hadd látom mit akarnak!
Fölkelt karosszékéről, letette a kötést, melyen
dolgozott s az ablaktáblát kinyitva kinézett az ud
varra. Látta, a mint Borcsa közeledett a két női
alakkal s kis vártatva rá megnyílt az ajtó.
A mint Szikárné a belépők felé tekintett, megzavarodottan visszahökkent.
Nagyon szegényes öltözetben a hidegtől dideregve
egy elnyomorodott nő állott előtte, kinek beesett, el
fonnyadt arczán s beteges tűzben égő szemein még
a fiatalkori szépség nyomai látszottak s oly ismerős
nek tűnt fel.
Még rá sem ért eszmélni, midőn látta, hogy a
szegény nő előtte térdre borul s érezte, a mint ke
zeit megragadva forró csókokkal halmozta el.
A mintegy tíz éves, szintén szegényesen öltözött
lányka, ki vele együtt belépett, szepegve s dideregve
meghúzta magát egy sarokban.
— Lujza néni, Lujza néni — esedezett zokogva
a szegény asszony — legyen irgalmas, ne űzzön el !
A megszólított összerázkodott e hangra, aztán
felemelvén a kezeire borult halvány arczot, rémü
lettel vegyes megindulással nézte az eltorzult voná
sokat.
— L aura! csakugyan te volnál ? — kiáltott
fel. — Szerencsétlen teremtés, mire nem jutottál!
Harag és szánalom küzdött egymással szivében
testi-lelki barátnéja szerencsétlen gyermekének láttára,
ki miatt a szegény anyának megtört szívvel kellett
a sírba szállania.
Szerette volna szeme közé vágni, hogy íme itt
van Isten büntetése anyja iránt elkövetett vétkéért,
tűrje békével, mit a gondviselés reá mért s ne
rimánkodjék irgalomért, kit édes anyja könyörgő
szavai s könyei nem tudtak megindítani.
De a szánalom csakhamar felülkerekedett a méltó
haragon, gyengéden fölemelte a térdeplőt s a kis
lányt is magához hiván, asztalhoz ültette őket, hogy
jó meleg étellel elcsigázott teslöket megerősítse.
Mohón fogott a gyermek a nyújtott étkek fogyasz
tásához, meglátszott rajta, hogy élednek mindinkább
ellankadt erői s az anya elfonnyadt, sápadt arcza is
kipirult kissé, habár inkább az emésztő láztól, mint
az étel erősítő hatásától.
A mint egy kissé magához tért, akadozva nehéz
lélekzettel felelt Lujza néni kérdéseire.
Néhány évig elég jól élt a férjével, de mikor a
kis Minka megszületett, férje mindinkább elmarado

zott hazulról, mert ki nem állhatta a gyereksírást.
Csakhamar aztán az iszákosságnak adta magát, mi
által magát és családját a nyomorban mindig mé
lyebre sülyesztette.
Egy évvel ezelőtt a rendetlen élet fölemésztette
testi erejét, meghalt s egyedül hagyta őt leánykájável, feldúlt egészséggel, a legnagyobb ínségben.
A míg birta, keresett annyit, hogy éhen nem
haltak.
De ereje napról-napra csökkent, a sorvasztó be
tegség mind jobban elhatalmasodott benne.
Nem volt hova fordulnia, egyedüli reménye Lujza
néni, a drága, jó Lujza néni maradt, ki, mikor még
szegény édes anyja élt, mindig olyan szeretettel visel
tetett irántok.
Az utolsó néhány forinttal, a mit össze tudott
kuporgalni, a megye székvárosába utazott s onnan
részint gyalog, részint szekéren — ha útközben kis
időre fölvette egy-egy jószivü szekeres — ide jött
bocsánatért esedezni és meghalni.
— Érzem, hogy napjaim meg vannak számlálva
— így végezte fuldokló hangon. — Óh, ne taszít
son el magától, engedjen itt meghalni s könyörüljön
elhagyatott árvámon!
Szavait elfojtá a zokogás, mely hosszantartó,
fájdalmas köhögésbe ment át.
Lujza néninél sokkal kevésbé áldott lélek sem
tudott volna ellentállani ilyen szívrendítő könyörgés
nek ; mi természetesebb tehát, mint hogy a boldog
talan anya ott maradt gyermekével a barátságos
hajlék alatt.
A nyugalom és jó táplálkozás láthatólag jól ha
tott mindkettőjükre. De az anyára nézve csak nagyon
múló volt a javulás.
A márcziusi napok beálltával új erővel tört ki
rajta sorvasztó betegsége s csakhamar sírba vitte.
A kis Minkát Lujza néni szerető gondjai alá
vette, úgy tekintette, mintha saját unokája volna,
hisz egy szív s egy lélek lakozott ő benne és bol
dogult barátnéjában.
Szigorú nevelésben részesítette, csak a legszük
ségesebbekre taníttatta a falusi tanítóval, többet fog
lalkoztatta a házi dolgokkal. Szerény gondolkodású,
munkás leányt akart belőle nevelni, ki nem ér rá
haszontalan gondolatokkal foglalkozni.
Rettegett a gondolattól, hogy a szegény gyermek
szintúgy járhatna, mint boldogtalan an y ja ; azért
reggeltől estig dologra fogta házban s házon kívül,
kertben, szőlőben, szántóföldön s az ásóval és kapá
val ép úgy meg kellett barátkoznia, mint a főző
kanállal és súrolórongygyal.
A leányon szépen fogott Lujza néni nevelése,
megszerette a munkás életet s úgy látszott, mintha
édes anyja ábrándos természetéből semmit sem örö
költ volna.
Csak egy tulajdonsága ébresztett Lujza néniben
nem kis aggodalmat.
Feltűnően büszke és érzékeny volt, hamar szivére
vette a legcsekélyebb rossz szót s ilyenkor elkesere
désében oktalan dolgokra is ragadtatta magát.
Egy alkalommal még azt is megtette, hogy el
tűnt hazulról s csak késő este hozták vissza a mező-
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ről hazatérő szomszédok. Bolond fővel világgá akart
menni, mert valami mulasztásért megpirongatták.
Egy alkalommal, mikor Gombos Mihály uram
Lujza néninél töltött néhány napot, a beszélgetés
Minkára esett s az öreg asszony kitárta aggodalmait
öcscse előtt.
— Ejnye, ejnye — csóválgatta fejét Mihály mes
ter elgondolkodva. — Hát csak nem lehet el az em
ber gond és aggodalom nélkül, a hol gyerek van
a háznál. Szakasztott így vagyok én is Gyula fiammal.
— Hogy hogy? — kérdezé Lujza néni.
— Hát sehogy sem tetszik neki az atyja mes
tersége. szeretne urat játszani, vagy — Isten ments!

hozzám legközelebb vérrokonságnál fogva, meg Minka
a miatt az igazi testi-lelki barátság miatt, a mely
engem szegény áldott öreganyjához kötött. Azt gon
dolom hát, ha a testamentumot olyan módon csiná
lom meg, hogy vagyonom felét Gyula fiadra hagyom,
de azzal a világos kikötéssel, hogy egész lélekkel
az asztalos mesterségre adja magát. A másik telét
aztán meg Minkának testálnám, de itt is kikötném,
hogy csak abban az esetben adassék ki neki, ha
vagy nem találkozik számára neki való férj, vagy
pedig tisztességes mesteremberhez vagy gazdához
megy férjhez. Ha aztán ez a tisztességes mester
ember véletlenül épen Gyula fiad találna lenni —

«Kötözzétek meg és vessétek ki a külső sötétségre !»
— szinészkedni, mert hogy szépen tud a gyerek
énekelni, az már igaz. Csakhogy a becsületes mes
terséggel föl nem ér semmiféle czifra nyomorúság s
míg én élek s parancsolok, nem is engedem meg,
hogy a gyalút meg a fűrészt félre dobja. De hát az
édes anyja belebolondult a szép énekébe s mindun
talan mondogatja, milyen nagy művész lehetne be
lőle. Nem csoda aztán, ha a fiú esze nem tud tel
jesen helyreigazodni.
— Mondok én valamit — szólt Lujza néni egy
gondolatát hirtelen megkapva. — Remélem Miska
öcsém, azzal tán elhallgattatjuk Klára asszony okta
lan beszédeit.
— Igazán? bizony jó is volna.
— Tudod édes öcsém, hogy az Úr kegyelme
szép vagyonnal áldott meg, de nem adott hozzá
családot, melyre halálom után hagyhatnám. Te állasz

itt hamiskásan hunyorított a jó öreg asszony unokaöcscse felé — az természetesen csak annál jobb do
log volna, mi ellen, úgy hiszem, Klára asszonynak
sem lehetne kifogása. —
Mihály mesternek nagyon tetszett ez az okos és
nagylelkű elhatározás, azért alig tudott kifogyni a
dicséretből és hálálkodásból.
Megbeszéltek mindent töviről-hegyire, hogy a
dolgot egyelőre csak Klára asszonynyal fogják kö
zölni, a gyermekekkel majd csak ha felnőttek. Az
tán, ha Minka tizennvolcz esztendős lesz, Mihály
mester egy időre magához veszi, hogy a gyerme
keknek alkalmuk legyen egymást megszeretni.
— No de ebbeli szándékunkat talán jobb lesz
velük nem tudatni — jegyezte meg Mihály mester.
— Az ilyen dolgoknál jobb, ha maguktól jönnek.
— Isten ments, velők tudatni! — szörnyüködött
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Lujza néni. — A milyen büszke, makacs fejű az
a lány, még valami bolondot is tehetne.
Ezóta a beszélgetés óta négy év múlt el. Minka
a közben elérte tizennyolczadik évét, Gyula pedig a
huszonnegyediket. Minkát tehát, a hogy ki volt csi
nálva, Gombosék egyidőre magukhoz vették.
Torkos László.
(Folyt, köv.)

Szegény em berek.
— Sas Ede: «Mesék a valóságról». —

Nyomorult- koldus áll az utczasarkon,
Ügyet se vet rá fényes, büszke úr.
Kopottan ballag szürke öreg asszony —
S alamizsnáért a zsebébe nyúl.
És köny csillan meg a koldus szemében
S a halvány pénzdarabra lepereg:
<Hm . . . cl is vesznénk, koldusok mi, éhen,
Ila nem volnának szegény emberek».

Apró történetek.
— Ifjak figyelmébe. —

Tanulj «nem»-et m ondani! Egy öreg halász,
halálos ágyán, egyéb jó tanácsok mellett a követ
kezőt is szivére kötötte kis fiának: ‘ Fiam, tanulj
«nem»-et mondani!
S e tanács megszívlelése igen édes gyümölcsöket
termett számára. A fiúból később előkelő férfiú lett
s a mint többször megvallotta, előmenetelének nagy
részét — Isten áldása mellett — ennek a tanács
nak köszönhette.
Egy vasárnapi napon például a templom felé
igyekezve, egy csoport pajtása mellett haladt el.
Halászok gyermekei voltak, mint ő. *Iíároly, gyere
velünk; szüléink most a templomban vannak, le
oldunk egy csónakot s elmegyünk csónakázni* —
csábitották a fiúk.
Károly egy ideig habozott, de azután eszébe
jutott haldokló apjának a tanácsa; s bár lassan és
vontatottan, de kimondotta: «Nem».
‘ Nemjösz? És miért nem? Talán bizony anyád
tiltotta meg? No ’iszen, gyáva vitéz vagy t e !» —
fordult ellene a pajtások gúnyja.
Az apai tanács mintha most még erősebben
hangzott volna fel lelkében; s erre aztán az ő ajkai
is erősebben hangoztatták: ‘Nem, nem megyek!*
‘Nem jösz? Hát félsz, te anyámasszony kato
nája?* — tört ki teljes erővel a pajtásokból a csú
folódás.
«Nem megyek!* — felelte Károly határozottan
s folytatta útját a templom felé.
Ez volt az első eset, a mikor apja tanácsának
jó hasznát vette. A fiúk elmentek csónakázni, fel
fordultak s többen közülök a víz hullámaiban lelték
sírjukat. Ez az első eset is nagyon alkalmas volt
arra, hogy őt a szülők iránti engedelmesség üdvös
voltáról még jobban meggyőzze. S valahányszor őt

a kisértő bűnre csábította, mindig ‘nem»-et mon
dott . . . s nem bánta meg soha.
‘Fiam, tanulj ‘ nem»-et mondani!*
Euskin és bibliája. A nemrég elhunyt egyik
kiváló tudósnak, Ruskinnak egy érdekes vallomását
jegyezték föl barátai: «Im, felnyitom régi bibliá
mat . .. Lapjai megsárgultak és a használat nyomai
is meglátszanak rajta. Különösen azok a lapok van
nak megviselve, melyeken a Királyok 1. Könyvének
VlII-ik és a Mózes V. Könyvének VlII-ik részei
nyomatvák. E két fejezet megtanulása sok dolgot
adott nekem, lm itt vannak a fejezetek, melyeket
anyám betűről-betűre megtanultatott velem s ezáltal
lelkemet az egész életre megerősítette: 11. Mózes XV.
és XX.; II. Sámuel I. r. 17. versétől a fejezet végéig;
I. Kir. Vili.; a Zsoltárokból a XXIII., XXXII., XC.,
XC1., Cili., CXIl, CXIX., CXXXIX.; Példab. II.,
III., VIII., XII.; Ésaiás LVII1.; Máté V., VI., VII.;
Ap. Cs. XXVI.; I. Kor. XIII., XV.; Jakab IV.; Jel
V., VI. Igaz ugyan, hogy némi ismeretekre tettem
szert a mathematikában, meteorológiában és más
effélékben; ismereteimért sok embernek tartozom
hálával, de mégis úgy találom, hogy művelődésem
legbecsesebb és leglényegesebb részét azok a szent
írási részek képezik, melyeket anyám válogatott ki
számomra s velem megtanultatott. É szentírási helyek
megóvtak sok balgaságtól; a bennök nyilvánuló
isteni bölcseség alkalmas védőm volt minden féle
lem, kételkedés avagy vétek ellen. Sohasem mel
lőztem a parancsot, melyet sokszor kellett ismétel
nem : «az irgalmasság és tökéletesség soha ne hagy
janak el tégedet*.
Vajha mindenki utána indulna az igaz bölcseség
keresésében!
T aláló felira t. Egy apa a leányának adott bib
lia első lapjára ezen szavakat írta:
«Vagy ez a könyv fog tégedet távol tartani a
bűntől, vagy a bűn ettől a könyvtől».
S az tényleg úgy szokott lenni!
A h ite tle n e k . Fiatal emberek ültek a vendéglő
asztala körül s vallási dolgokról vitatkoztak.
«No, már mi csak azt hiszszük el — mondották
egyesek — a mit teljesen megértünk. A többi mind
mese . . .»
A szomszéd asztalnál egy öreg úr ült s hallgatta
a fiatalok beszélgetését. Mikor a fenti szavak elhang
zottak oda szól a fiataloknak:
«Az urak tehát csak azt hiszik el, a mit telje
sen megértenek?*
♦Természetesen,* — volt az egyhangú válasz.
‘ Hát kérem — folytatta az öreg úr — én ide
a vendéglőbe jövet, a réten libákat, juhokat, serté
seket és teheneket láttam legelészni; s mindezek
egyformán füvet ettek, elhiszik-e ezt?*
‘ Miért ne, hiszen abban nincs semmi különös;
magunk is láttuk őket.*
‘ Hát azt elhiszik-e az urak, hogy a liba teste
tollal, a bárányé gyapjúval, a sertésé sörtével, a
tehéné pedig szőrrel volt fedve?*
‘ Hogyne, hisz az természetes tény* — felel
ték az ifjak.
«De hát az urak teljesen értik-e és megtudják-e
azt nekem magyarázni, hogy egy és ugyanazon fű
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tápláléktól az egyiken toll, a másikon gyapjú, a har
madikon sörte, szőr nő?»
Az ifjak megszégyenülve elhallgattak. A nagy
homályban kezdték látni azt az égi erőt, a mely
mindenütt oly csodálatos módon nyilatkozik meg s
a melyet csak az nem vesz észre, a ki szándéko
san hunyja be szemét.

Meghívó.
A L uthertársaság igazgatótanácsa és szűkebbkörű bizottsága f. 1900. évi április hó 2-án hét
főn d. u. 5 órakor a budapesti egyházgyülekezet
II. em. kis tanácstermében a Társaság felvirágozta
tása fontos tárgyában

eg y ü ttes ü lést
tart, melyre az illetékeseknek szives megjelenését
kérjük.
Budapesten, 1900. márczius 25-én
Hitrokoni üdvözlettel
Falvay Antal,
Zsilinszky Mihály,
bizolts. jegyző

elnök.

Hazai és külföldi hírek.
Papi értekezlet. Dr. Baltik Frigyes Sz.-Fehér
váron április 4-én az egyházmegye lelkészi karával
papi értekezletet tart. ^Tudatában annak — mondja
— hogy vigyáznunk kell a hívek leikeire ügy, mint
számadók (Zs. XIII. 17.) és indítva a nehéz gondok
kal telt viszonyoktól, azon meggyőződésre jutottam,
hogy a hitélet felélesztése czéljából megindítsam a
leghathatósabb lelkipásztori munkálkodást. Minden
esperességben tartok lelkészi értekezletet a lelkészi
tevékenység irányítása és gyümölcsözővé tétele vé
gett. A fehér-komáromi egyházmegyében tartottam
először a kanonaki vizitáczót, itt kezdtem meg a pastoralis konferencziákat is.» Felolvasásokat tartanak :
1. H e r i n g Lajos esperes a belmisszióról. 2. Dr.
B al t ik Frigyes püspök a lelkészek segélyezéséről.
3. J á n o s y Lajos komáromi lelkész az egyházpoli
tikáról. 4. H o l k o Mihály ondódi lelkész a diaspora
gondozásáról. 5. G á n t s Jenő székes-fehérvári lel
kész a konfirmácziói oktatásról. 6. H o r v á t h Sán
dor velegi ev. lelkész, a lelkészi értekezletekről.
Az új öt koronás ezüstpénzek márczius
15-én már forgalomba jöttek. Ez új pénznemből
összesen 64 millió korona veretett, mely összegből
44'8 millió korona, vagyis 896 millió darab Ausz
triára, 19'2 millió korona, vagyis 3‘84 millió darab
Magyarországra esik.
Kossuth Lajos halála évfordulóját, márczius
20-át, az idén is kegyelettel ülte meg a főváros
hazafias közönsége. Az emlékezetes évforduló napján
délelőtt 10 órakor a Kossuth Lajos női kör tagjai
gyászistentiszteletre gyűltek össze a Deák-téri ev.
templomban, a hol Horváth Sándor lelkész emléke
zett meg a nemzet nagy halottjáról. Istentisztelet
után a női kör tagjai kivonultak a kerepesi-úti teme
tőbe s ott koszorút helyeztek Kossuth Lajos sírjára,
a melyet e napon a tanács rendeletére szépen földiszítettek.

M árcziusi tél. Az ország különböző részeiből
nagy havazásról adnak hírt. Az északi megyékben
valóságos deczemberi hideg uralkodott e hó 22—25.
napjain. Szerencsére azonban a természet még nem
volt annyira fejlődésben, hogy a hideg nagyobb ká
rokat okozhatott volna.
A nagyothallás ellen. Szólottunk már arról,
hogy legközelebb valami kis készüléket sikerült fel
fedezni az orvosoknak, a mivel a nagvothallást csök
kenteni lehet. A mint újabban olvassuk, erre nézve
jó szolgálatot tesz az újonnan egy magyar orvos által
föltalált *0tophon» nevű kis műszer, mely bárki
által sajátkezűleg elhelyezhető a fülben s rendkívüli
kicsisége és könnyűségénél fogva a fülben alig észre
vehető s abban semmi alkalmatlanságot nem okoz.
A föltaláló, dr. Walifisch Ferencz békés-csabai járás
orvos, számos elismerésben részesült kis műszerével
s az joggal dicsőséget szerez neki.
Az özvegy trónörökösné házassága. Stefánia
főherczegasszony, özvegy trónörökösné e hó 22-én
összekelt Miramaréban Lónyai Elemér gróffal, ott
hagyván a fényes koronát a családi élet boldogságáért.
Az országgyűlésen még folyton az egyes tárczák költségvetéseit tárgyalják. A múlt héten a val
lás- és közoktatásügyi tárcza költségvetését tárgyal
ták, mely alkalommal a távollévő Wlassics miniszter
helyett Zsilinszky Mihály államtitkár ismertette a
kultusz-miniszterium törekvéseit; újabban pedig az
igazságügyi köllségvetést tárgyalták le.
Boeskay István szobra. A király által a nem
zetnek ajándékozott tíz szobor egyikének, Bocskav
István erdélyi fejedelem szobrának mintája most
készült el Holló Barnabás várbazári műtermében.
A művész álló alakban örökítette meg a nagy feje
delmet. Hatalmas termetén fényes fejedelmi öltözet;
jobbjában buzogányt tart, baljában békeiratot, jelezve,
hogy ő volt az 1606-iki bécsi béke megalkotója.
A szobor a pesti Andrássy-úti körtérre jön.
A párisi világk iállítást április 15-én nyitják
meg Valóságos c-oda gyűjteménynek mondják a ki
állítást a lapok. A kiállításban való részvételre 55
nemzetet hívtak meg. Azt a föltételt szabtak, hogy
ha valamely ország külön épületet akar az ország
fejének meg kell ígérnie, hogy a kiállítást meglátogátja. A kiállítás egyik legszebb látványossága a vizi
palota lesz. 200 lábnyi homlokzattal s számtalan
vízeséssel. A középső vízesés 30 láb széles és 100
láb magas lesz s közepéből óriási jelképes csoportozat emelkedik ki: «az emberiség a haladás által
vezetve halad a jövő felé*. A külön paloták közül
a villamossági palota lesz legnagyobb, 1275 láb hoszszú, 250 láb széles és egészen üvegből van. Esténkint 8000 villamos lámpa fogja megvilágítani. Lesz
egy fölfordított ház s a látogatók azt kérdik maguk
tól, vájjon a nehézkedés törvénye eltünt-e. Mindenki
meg lesz győződve róla, hogy a plafonon jár, fejjel
lefelé fordulva. A fölfordított házban minden helyi
ség szépen be lesz rendezve. A szalonban a csillár
a padlóból emelkedik föl, a plafon szőnyegekkel van
borítva. Az ágyak a plafonon függnek, a fürdőká
dakban a víz fölfelé folyik. Ha az ember az ablakon
kitekint, a külvilág szintén tótágast áll. A kápráztató
csalódás főlitka a száz és száz tükör elhelyezésében
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keresendő. A legnagyobb zeneszekrényt, melyet valaha
készítettek, szintén a kiállításban lehet majd hallani.
Egy olasz készítette «auto-electro-polyphon»-nak ne
vezte el. 80.000 darabból van összeállítva s a leg
komplikáltabb konczertzenét játsza. Látható lesz a
kiállításon a világ legnagyobb hordója is ; száz
terítékes lakomát fognak benne rendezni, Belseje
úgy van díszítve, mint egy régi kastély díszcsarnoka.
A világ legnagyobb terme is a kiállításon lesz lát
ható, 15.00 személyt fogadhat magába. Egy mamuthtávcső, melynek kiállítása 240.000 koronába került,
s mely 10,000-szer nagyít, lesz kiállítva egy óra mellett,
mely 200 tonnát nyom. Látható lesz egy tüzokádó hegy
is, melyből valóságos láva ömlik ki. Az aquárium a
vizi állatok legnagyobbszerű gyűjteménye lesz. A gya
korlati kiállítási tárgyak közül leginkább az ipari
czikkek tűnnek ki. Mindennemű gyártás a legutolsó
részletig megfigyelhető lesz. A posztó előállítása kez
dődik a juhnyájjal. melyet a juhász őriz s végződik
a kész ruhákkal. Oroszország a külföldiek közt a
legjelentékenyebb kiállító, mely öt millió koronát
szánt erre a czélra. Természetesen Magyarország is
képviselve van a kiállításon s Ő Felsége, egy szoba
berendezést is készíttetett itt nálunk Magyarországon,
az úgynevezett «Mván-szobát», a mely egy maga
200 ezer forintba került.
A délafrikai háborü csak nem akar befeje
ződni. Utolsó híradásunk óta e téren az a neve
zetes dolog történt, hogy Krüger transvaali és
Steyn oranjei elnökök táviratot intéztek volt Salisburv angol lordhoz, a m-Jyben békét kértek, de ki
kötötték mind a két államnak a függetlenségét. Mi
után azonban az angoi kormány a béke föltételéül
az összes búrok lefegyverezését, a két köztársaság
területén levő összes erődítmények lerombolását s
az angol fennhatóság feltétlen elismerését jelentette
ki, ilyen békéről a búrok hallani sem akarnak s a
háborút tovább folytatják. ‘Jelszavunk: szabadság
vagy halál* — mondotta egy alkalommal Krüger s
most a szétszóródott csapatok Joubert búr hadvezér
alatt tömörülni igyekeznek. Egy ideig az angolok
verték a búrokat, de újabban megint egv-két búr
győzelemről olvasunk.
A tüdővész gyógyítása. Sokféleképen próbál
ták már a íüdővésznek, vagy a mint a nép nevezd,
a száraz betegségnek a gyógyítását, de úgy látszik
mindhiába. Újabban megint arról írnak a lapok,
hogy két franczia orvos valami új gyógyszerét fedezte
volna fel. A tudományos szakiratok azt is hozzá
teszik, hogy az új gyógyszer már eddig is kitűnő
eredményeket mulatott s hogy Hericourt és Richet
orvosokat, a kik rájöttek, az emberiség legnagyobb
jóltevői között fogjuk emlegetni. A nevezett orvosok
először kutyákon tettek kísérleteket az új gyógyszer
rel, később embereken is s a mint írják, jó ered
ménynyel. Az egész gyógyszer egyszerű, bizonyos
húsnedv, a melyet Richet orvos így készít: Egy
kilogramm legjobb minőségű marhahúst apróra össze
darabol s aztán ezt a húst 500 gramm fertőtlenített
hideg vízben két három óra hosszáig áztatja. Ez
idő alatt a hús teljesen magába szívja a vizet.
A húst aztán erős, finom vászonba teszik s kisaj
tolják. Ily módon egy kilogramm húsból és 500
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gramm vízből 550 - 600 gramm nedvet lehet kisaj
tolni. Ezt a nedvet aztán naponként három adagra
osztva meg kell etetni a beteggel s ettől állítólag
megerősödik s lassanként a betegség anyaga belőle
kipusztul A dolog még a kezdetén áll s munkájuk
eredményét a fenti orvosok most terjesztették be a
franczia akadémia elé; majd meglátjuk, hogy az
mit szói hozzá. Adná Isten, hogy igazuk legyen!
Berlin egyházi élete. Berlinben jelenleg nem
kevesebb, mint másfél millió protestáns él. Nyolczvan templomban hangzik Isten igéje s ezenkívül igen
nagy számmal vannak a kisebb imaházak és termek.
Az evangélizálás és a lelki gondozás szervei behá
lózzák az egész várost s a rendes lelkészek mellett
70 városi misszionárus végzi a hívek látogatását.
A diakonisszák egész serege működik a kórházakban
és az egyes gyülekezetekben. Traktátusokat, prédikácziókat, hiterősítő iratkákat óriási mennyiségben
terjesztenek el évenként. Több százra megy a virágzó
vasárnapi iskolák száma s minden egyes paróchia
mellett vannak mértékletességi és az erkölcstelenség
el'en küzdő egyesületek. Kétségtelen, hogy Berlinben
is, mint minden ilyen nagy városban temérdek még
a b ű n ; de a mint látszik, a keresztyéni munka sem
szünetel s ennek bizonyosan meg lesz a maga jó
eredménye. Bár mi is így tennénk!
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