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Az élő hit ereje.
„Bizony mondom nektek, ha hitetek volna,
még a hegyeket is elmozdíthatnátok helyük
ről^ (Máté XVII. 20.)
Áldott Üdvözítőnk tanításának igazságait
napról-napra tapasztalhatjuk. Ősapáink, elő
deink ezernyi ezer veszélylyel, kimondhatatlan
sok nehézséggel, akadálylyal küzdöttek meg
és czélt értek: szent vallásunkat nem tipor
hatta el, nem ölhette meg az önkény, a zsar
nokság. Miért? Mert élő hit töltötte el keb
lüket, hittek a Jézus Krisztusban s az igaz
ügy diadalában.
S mit tapasztalunk ma ? A hol még nem
halt ki az élő hit a lelkekből: csodadolgok
történnek. Földhöz ragadt szegény emberek,
a kiknek a mindennapi kenyérre is alig jut,
módját találják filléreik összegyűjtésének, hogy
idővel templomot és iskolát állíthassanak. El
hagyatott özvegyek siralmas életükben összekuporgatott pénzecskéjüket, vagyonkájukat
végrendeletükben egyházi czélokra fordítják.
Nemes emberbarátok kórházakat, szegényhá
zakat és árvaházakat alapítanak, hogy segít

2. szám.

sék letörülni az Ínségesek könyeit s vigasz
talják megszorult embertársaikat. Vagyonos
emberek ingyenes munkát végeznek az egy
háznak s akad ügyvéd, a ki tiszteletdíj nél
kül dolgozik, fárad az egyház érdekében. A
mai önző, pénzhajhászó világban nem csodadolog-e az ilyen nemes cselekedet?
Nem az élő hit ereje működik-e tiszte
letreméltó, agg vezérférfiainkban, kik fárad
hatatlanul munkálkodnak egyházunk jólétén,
jövőjén? Az egész szeptember hó szakadatlan
ülésekben telt el. Napról-napra órák hosszat
tanácskozni, az egyház s szent vallásunk leg
nehezebb kérdéseit megoldani: nem kicsiny
ség. Örömmel tapasztaljuk, hogy úgy egyházi,
mint világi nagyjaink szent lelkesedéssel, az
élőhit csodateremtő erejével munkálkodnak
körünkben. Sárkány Sámuel, Gyurátz Ferencz,
Baltik Frigyes, Zelenka Pál püspökeink;
Fabiny Teofil, Zsilinszky Mihály, a báró
Prónay és Podmaniczky családok valóban a
régi ősökre emlékeztető nemes lelkesedéssel,
fáradhatatlan ügybuzgósággal gondozzák egy
házunk érdekeit, Társaságunk javát.
Egész légiót alkotnak a főesperesek, espe
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resek, lelkészek, tanárok és tanítók, a kikben
az élő hit ereje munkálkodik. Lehet-e ilyen
körülmények között egyházunkat, vallásunkat
félteni ?
A hol az élő hit ereje működik: ott nincs
mit féltenünk. Az a baj, hogy nem mindenütt
található fel az élő hit. A nép százezreit,
millióit meg kell győznünk az evangélium isteni
erejéről. Lássa be a nép, hogy nincsen másban
üdvösség, mint a Krisztusban. Meghanyatlott
hite és buzgósága támadjon fel új életre.
Véssük jól szivünkbe Zsilinszky Mihály arany
tanácsait, melyeket a bányakerületi közgyűlé
sen olyan lelkesen, a meggyőződés ellenállha
tatlan erejével hangoztatott:
— A mi egyházunk valódi ereje a nép
lelkében gyökerezik. Legnagyobb kincsünk
és gazdagságunk a nép és annak vallási és
erkölcsi lelkülete, jóindulata és áldozatkész
sége. A ki a népet elhanyagolja, vagy meg
veti, a Krisztus egyházát árulja el. A ki
neveli, gondozza, oktatja, lelkesíti és vezeti:
érdemessé teszi magát a jók tiszteletére és
a jó Isten legbővebb áldására. Ha a vallás
erkölcsi élet vérkeringésének ezt a felfrissítő
anyagát elvesztettük: élj átszőttük egyházunk
létalapját.
Mennyi bölcseség, élettapasztalat, előrelátás
nyilatkozik e kijelentésben! Nem elég, hogy
az élő hit ereje csak egyesekben, vezéreink
ben, az előkelő világ tagjaiban nyilvánuljon;
szükségünk van az egész népre, egyházunk
minden egyes tagjára.
Senkit meg ne vessünk, senkit ne kicsi
nyeljünk; mentői többen küzdünk egy tábor
ban : annál biztosabb, annál nagyobb a győ
zelem, a diadal.
Az élő hit ereje nyilatkozott meg a közel
múltban Miskolczon, Sátoralja-Uj helyen és
Nyíregyházán, a hol a nép és az előkelőség
egyaránt oly ritka egyértelműséggel lelkese
dett az evangéliumi egyház igazságai iránt.
Építsük fel az élő hit oltárát minden egyes
családban, a hol hiányzik; szilárdítsuk meg,
a hol m egvan: akkor ne féljünk; még a pok
lok kapuin is diadalmaskodunk. Isten minket
úgy segéljen. Ámen.

Betegség után.
(D allam : Jer dicsérjük Istent.)

Hálát adok neked
Test s lélek éltetője,
K i gyenge szenvedőt
Serkentél új erőre,
A sírnak széliről
Ki vissza szóUtott,
Hogy hosszú éj után
Láthassak új napot.

Hű gond és tudomány
Virrasztottak felettem,
Gyengéd szivek s kezek
Ápoltak önfeledten,
S mit értek volna el
Mégis Te nélküled,
Segítőén felém
Ha nem nyújtod kezed !

Emésztő kór tüze
Elsorvasztotta testem,
Fájdalmim lányiban
Már-már kétségbeestem.
Enyhítő balzsamért
Hozzád fohászkodám,
S óh, égi irgalom!
Meghallgatád imám.

Múlandó emberész
Erőtlen, tehetetlen
Törékeny, gyenge pajzs
A kór hatalma ellen.
Nagy Isten, hatalom
S erő csupán Te vagy,
Ember nem menti meg,
Karod kit veszni hagy.

Fogadd irgalmadért
Lelkemnek áldozatját,
Hogy sírig áldjalak,
Mint életemnek atyját;
Minden, mit mívelek
Dicsérje szent neved,
Haldoklót éltető
Erőd s kegyelmedet.
Torkos László.

Székács József dr.
— 1809— 1876 —

Míg élt: büszkeségünk volt s ma — negyed
századdal halála után — erősségünk. Az igazi nagy
ember élete nem szűnik meg a sírnál; alakja az
évek számával nőttön-nő; fénye, dicsősége ragyo
góbbá v álik ; s ez a fény, ez a dicsőség, mint nemes
példa, a késő utódokra is hat. A rokonlelkeket ma
gához vonzza, csábítja:
— Dolgozzatok, mint én munkálkodtam; alkos
satok valami szépet, nagyot, mint én alkottam;
szeressetek, mint én szerettem; legyetek hű fiai az
egyháznak s a hazának egyaránt, mint én voltam:
akkor ne féljetek, nem éltetek hiába; egyházatok,
hazátok el nem vész.
Az eltévedt, a magukról megfeledkezett híveket
pedig korholja:
— Ti lennétek-e utódai azoknak a dicső elő
döknek, hős apáknak, anyáknak, a kik hazájukért,
vallásukért készek voltak vagyonukat, életüket fel-
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áldozni? Nem ismerek rátok, szégyeljétek maga
tokat.
Székács nemes, mintaszerű élete; ernyedetlen
munkássága, szívós kitartása, hajthatatlan akarata,
fenkölt gondolkozása, melegen érző szive, lángoló
szeretete egyháza és hazája iránt: így lesz erős
ségünkké.

Atyja becsületes, de szegény tímár mester, kinek
vállára hét gyermek fölnevelésének gondja nehe
zedett. „A kis Jóskát* atyja már kocsira ültette,
hogy inasnak vigye, mikor a falu végén elébiik
toppan a falu áldott emlékű, jószivű lelkésze:
Szigethy János uram s visszafordítja a szekér rúdját.
— Ezt a fiút Isten nem azért adta kegyelmed-

Egyfelől felemel, másfelől m egaláz; buzdít, ösz
tönöz, serkent, dicsér; de ha kell, megró, megszól,
megszégyenít.
Pályája, élete csodálatos s mint ilyen bűvös ha
tást gyakorol reánk. Szegény sorskan születik, egy
— akkor még — eldugott faluban: Orosházán s
mint nagytekintélyű papi fejedelem hunyja be sze
mét az ország, — akkor már fényes, virágzó —
fővárosában.

nek, hogy mesterségre fogja. Csak vigye vissza,
Jóskának tanulnia kell. Meglássa, még nagy ember
lesz belőle.
S a jövendölés beteljesedett.
„A kis Jóska* távol a szülői Máztól, ezer akadálylyal küzdve, de csüggedetlenül tanult, egyre
tanult, míg az ország jeleseinek szeme megakadt
rajta. Szép, deli ifjú vált belőle s megkínálták papi
állással. Nem fogadta el, mert még tanulni kívánt.
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Másfél évet töltött a külföldön, a hol a legjelesebb
főiskolákat látogatta. S mikor hazajött, alig 27 éves
korában, kész tudós, szónok, költő, író volt.
Akkor alakult meg a pesti ev. magyar egyház.
A pestiek megkínálták a lelkészi állással, évi négy
száz forint fizetéssel. Ugyanakkor a Nikolits család
nevelőnek hítta meg, úri teljes ellátáson kívül évi
hatszáz forintot biztosított neki s a nevelés befeje
zése után tízezer ezüstforint háladíjat kötött le
részére.
Székács egy perczig se habozott; elfogadta a
csekély javadalmazású lelkészi állást, mert belátta,
hogy egyházának, nemzetének, hazájának, a köz
nek ebben az állásban inkább használhat.
Nemes, önzetlen lélek v o lt; sohasem nézte a
maga hasznát, mindig másokért dolgozott, fáradt,
tett, hatott.
E lap szűk keretét messze meghaladná, ha e
nagy férfiú sokoldalú munkásságának teljes és hű
képét akarnám ecsetelni. Nem szólok irodalmi sike
reiről, költői babérairól: a magyar irodalomtörténet
lapjai elvégzik ezt helyettem. Nem méltatom mint
egyházi szónokot, mint hires-neves papot, mert hisz’
tudja még az egész ország, hogy Székács a maga
idejében az egész országban a legjelesebb egyházi
szónok volt, kinek ajkáról, mint a méz, oly édesen
hangzott az ige. Mikor egy-egy sátoros ünnepen
szónokolt, ember-ember hátán tolongott a templom
ban s megtelt ájtatos hallgatókkal a tér a templom
előtt. Mindenki a bűbájos szavú, lelkes magyar
papot akarta hallgatni! S nemcsak egyháza hívei, de
főleg róm. katholikus atyánkfiái is lelkesedtek, ra
jongtak érte.
Egyházi téren szerzett érdemei a bányakerületi
püspöki székbe ültették. Hű és erőskezű kormány
zója volt egyházunk sok viszontagságon keresztül
ment hajójának.
Mint pesti lelkész elévülhetetlen érdemeket szer
zett magának a pesti magyar gyülekezet megala
pításában, szervezésében, fejlesztésében. A Deáktéri ev. templom, elemi és polgári iskola, a főgim
názium s a protestáns országos árvaház mind az
ő szervező képességéről, erélyéről, férfias akaratáról,
bölcseségéről, egyszersmind jó szivéről tanúskodnak.
Agyának minden gondolata, szivének minden dob
banása egyháza és nemzete, hazája felvirágzására
irányult. Evangélikus iskolákat alapított, hogy azok
ban a tanítók és tanárok az evangélikus gyerme
keket és ifjúságot az egyház hű fiaivá s leányaivá
és a nemzet derék, hasznos polgáraivá neveljék.
Tanítók és tanárok foglalkozzanak szeretettel evan
gélikus gyermekeinkkel. Ne feledjék, hogy ezeké

a jövő. Ha elhanyagolják véreinket, jövőnket teszik
tönkre.
Nehéz viszonyok között állt a protestáns orszá
gos árvaegyesület élére, melynek három .éven át
alelnöke, tizenhárom éven át pedig választmányi
tagja volt. Hazafias, magyar szellemet honosított
meg az egyesületben és árvaházhan s így a mos
tani árvaháznak voltaképen ő az alapítója. Mert
a lélek, a szellem a fő.
Az árvákat nagyon szerette s az árvaházért lan
kadatlanul küzdött, lelkesített, izgatott. Érző szive
megesett a szegény, elhagyatott árvákon és özve
gyeken és segített a kényeket fölszántani. Másfelől
mélyen gondolkozó lelke hamar fölismerte azt a
nagy erkölcsi tökét, a mely az egyházra és a nem
zetre elvesz, ha hitsorsosaink árvái elzüllenek.
A protestáns országos árvaház bevált. A társa
dalomnak, az egyháznak, a hazának nem egy hasz
nos tagot nevelt fel. E sorok írója is — mint az
árvaház neveltje — hálával emlékezik vissza a nagy
Székácsra s mindazokra a kegyes férfiakra és nőkre,
a kik az árvaházat alapították, fentartották és fentartják. A szeretet Istene áldja meg az élőket, áldja
meg az elhunytakat még haló poraikban i s !
Hogy Székács mennyire szerette az árvákat, érez
tük mindnyájan, a kik konfirmácziói tanításán részt
vehettünk. Oly szépen, oly lelkesen, oly ihletszerűen
tudott magyarázni, hogy a konfirmácziói órákon min
dig egy sereg kegyes asszony is jelen volt. Jómódú,
előkelő asszonyok hallgatták áhítattal, de nem ölbe
tett kézzel, hanem ugyancsak serényen végezték
kézi munkájukat — jótékony czélra. Székács nagy
mester v o lt; az asszonyokat, a legényeket és leányo
kat egyaránt meg tudta ríkatni. Általános példák
ból indult ki s mégis úgy ránk pirított, hogy egyik
is. másik is találva érezte magát. Nagy emberisme
rete volt. Meg kell még jegyeznem, hogy a konfirmándusok jobbára 16 — 17 évesek voltak, a leányok
közül akárhány a kontírmáczió után mindjárt férjhez
is ment: Székács tanítását tehát megérthették az
érettebb ifjak. Megvallom, hogy a magam részéről
is helyesebbnek találom, ha gyermekeinket nem
konfirmáltatjuk meg olyan nagyon korán.
A konfirmácziói órákon Székács akárhányszor meg
szégyenített egy-egy előkelő, de elbizakodott ifjút.
Ha nem tudott felelni, egy-egy törekvő árvát szó
lított fel. Az árvát megdicsérte, biztatta; az elbi
zakodott ifjú büntetése nem volt egyéb lesújtó pil
lantásnál ; de jobban fájt az illetőnek, mintha
megrakták volna.
Székács fényes, ragyogó szemében csodás erő
rejlett. Szive, lelke nagyságát tükrözte vissza,
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Szelleme él, erejét most is érezzük. Nemes élete
világítson fáklyaként előttünk. Szeressük egyhá
zunkat, hazánkat; dolgozzunk, alkossunk fáradha
tatlanul, szívós kitartással, erős akarattal.
Ha a nagy Székácsot nem is érhetjük utói lelki
nagyságban: de szilárd akarattal, határozott szán
dékkal nyomdokain haladhatunk. Ha csüggedünk,
ha lankadunk: jusson az ő példája eszünkbe s
merítsünk újabb erőt a küzdelemhez.
Míg élt: büszkeségünk volt s ma — negyedszá
zaddal halála után — erősségünk.
Böngérfi.

Árváinkról.
Mennyi nyomort, mennyi szenvedést jelent ez a
szó: árva! Hiszen még a felnőtt s az élet küzdel
mében megedzett szivü emberek
között is hány roskad le a bal
sors csapásai alatt; hát az a kicsiny
gyermek, ki még nem is ismeri
az életet, kinek teste még a mun
kát nem bírja, lelke ingadozó még
s könnyen hajlik akár a jóra, akár
a rosszra, miként tudna szilárdan
megállani abban a harczban, me
lyet élet és halál, erény és bűn
vívnak egymással! Bizony elpusz
tulna, elsodorná az áradat, ha a
keresztyén szeretet nem venné fel
gondozó karjaira . . .
Valahányszor a bpesti prot. orsz.
árvaház nevét hallom, mindannyi
szor hálaérzet támad szivemben
azok iránt a nemeslelkű ember
barátok iránt, kik egymással kezet fogva megala
pították és fentartják.
Sok szenvedést láttam; állottam már koporsó
felett is, melyre sűrűn hullatták a fájdalom könynyeit a holtnak kedvesei, de lelkem sohasem érzett
mélyebb részvétet, mint a mikor e kis gyermekek
közül egyik-másik elmondja a maga élettörténetét
úgy, a hogy tudja s a mennyire emlékezik reá.
Pedig nem is könyezik, talán nem is tudja még,
hogy mit veszített s mégis olyan sajátságos a hangja,
olyan megható a beszéde, hogy elbúsítja a szivet.
Árváink a nyári szünidőt Zebegényben (Hontmegye) Duna melletti községben töltik. Itt időzöm
velük. Este van, a falu lecsendesedett, az estéli
csöndet csak néhol zavarja meg egy--egy víg tár
saság ; az árvák is pihenésre tértek, kicsiny testük
nyugalomra vágyik.
De a lelkűk még nem pihen, még kivan vala
mit. Mielőtt lefeküdnének, összegyűlnek az asztal
körül. Ilyenkor szoktunk mi beszélgetni a múltról
meg a jövőről. Elmondják gyermekies naivsággal
életük legfontosabb mozzanatait, szülőik elvesztését
jelentőségtelen, kicsinyes események közé vegyítve.
Az ő szivük könnyebb lesz s az enyémre bánat
borul.

Azután elkészítik ágyaikat, imádkoznak. Fél óra
múlva már édes álmuk a közös családi tűzhely
körül összpontosul.
Mikor reggel a hatórai vonat dübörgése felveri
a csöndet s bodor füstje szürkére festi az ablakon
átszűrődő napsugárt, egy szóra felkél a kis csapat
s feltámad a munkakedv és az élet. Ki-ki rendbe
hozza a maga fekvőhelyét, megtisztítja a csizmá
ját; azután kitisztogatják a szobákat, sorbaállanak
s elmegyünk oda, hol a kedves papa lakik, meg
az árvaanya, a leányok és a cselédség.
Már ott vannak, vagy nemsokára megérkeznek
a másik tanyán lakó gyermekek is tanítójuk veze
tése alatt.
Mindenekelőtt fürödni megyünk a Dunára. Tisz
taság fél egészség, tartja a közmondás. S meny
nyire szeretik a Dunát! Kár, hogy a fürdő kap
csos deszkái oly szűkre szabják az úszás határait!
Izmos testük jobb szeretne a szabad Duna habjai
val küzdeni. De boldogok ők itt is.
Mikor visszatérve találkoznak a
fürdésre készülődő leánysereggel,
vidám arczczal mondják el nekik,
hogy milyen kedves az az öreg
Duna; de ha a szél magasra veti
hullámait s a borús fellegek úgy
elfödik az eget, hogy nagy esőtől
kell tartani, akkor nagyon rövid
ideig tart a fürdés s akkor szomorkodva néznek a vén folyam
habjaira . ..
Ha a reggeli után az imádság
utolsó szavai is elhangzottak, min
denki dologhoz lát. Csapatokba
osztva vágnak fát s párosával
hordják a vizet vidám arczczal,
lelkes munkakedvvel.
Kilencz órára a munkának vége,
utána pihenés következik. Tízórai után egy órát
a tanulásnak szentelünk.
Az ebédet kézmosás és imádkozás előzi meg.
Ebéd után lakásunkra megyünk, hol négy óráig
pihennek a gyermekek. Ha visszatértünk ismét a
közös tanyára, kenyeret kapnak s játszanak egész
a vacsora idejéig, a mikor ismét kezet mosnak és
imádkoznak.
Sokszor azonban nagyobb kirándulásokat teszünk
s csak este térünk vissza. Ilyenkor a cselédség
sem marad otthon.
Az elmúlt héten az Ipoly völgyében voltunk.
Ritkán láthat az ember ilyen szép vidéket. Meny
nyit tanultak itt ezek a gyermekek ! Az a sötét
zöld hegyekkel határolt hosszú völgy a suttogó
vizű folyóval, rajta a zakatoló malommal, nagy
rétjével, sűrű levelű fűzfáival, kissé távol nagy
gulyájával, melynek kolompja folytonosan csalogat,
meg a terjedelmes majorral, melynek lakói csodálva
bámulnak bennünket: sok édes emléket hagyott a
szivükben.
Egyébiránt vacsora után naponkint szoktunk sé
tálni.
Vasárnap a délelőtti isteni tisztelet prédikálással
van összekötve. Délig sétálunk, a délutánt pedig
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a gyermekek levélírással s látogató rokonaikkal
töltik el.
Mennyit lehetne írni arról a sok gyermeki öröm
ben, édes atyai szeretetben való gazdagságról, mely
ben az árva gyermekek nagy szegénységökben is
részesek!
De nem mindig volt ez így.
Valamikor ez a nagy terebélyes fa, melynek
árnyékában most évenként 110 árva talál meleg
családi tűzhelyet, csak parányi mustármag volt.
Szűk baráti körben ültették el, de szerető' szivek
ben vetették meg az alapját.
A keresztyén szeretet munkája volt. Nem nagy
jaink, nem gazdag földesuraink, saját munkájából
élő középosztályunk emelte összerakott fillérein.
Az árvaház mostani igazgatója: Brocskó Lajos,
1874-ben lett az árvák atyjává. S azóta nem érez
ték ez intézet gyermekei árvaságukat, elfeledteté
velük a gondviselő édesatyai szeretet. Akkor indult
az árvaház virágzásnak, azóta nem fél az árva
gyermek jövőjétől. Az ő munkája volt az, hogy
ma a tehetséges és szorgalmas gyermekek előtt a
tudományos pályák is nyitva állanak, kiki követ
heti hajlamát, szive ösztönzését. Volt növendékei
közül sokat találhatunk már az orvosok, ügyvédek,
lelkészek, tanárok, tanítók stb. soraiban.
Ti, kik az életben azon a biztos alapon munkál
kodtok, melyet az árvaház körében vetettek gon
dos atyai kezek, mivel háláljátok meg, mivel fize
titek vissza ezt a szeretetet! ?
. . . Augsztus 25-ike van. A világ előtt, az em
berek előtt olyan ez a nap, mint a többi, de az
árváknak nagy és kedves ünnepük. Ünnep, a mikor
az árva örömkönyeket hullat. De sok gyermek,
kit szülői szeretetük minden jelével elhalmoztak s
de sok szüle, ki gyermekét szeretetével még a
szellő elől is betakarta, nem ismerheti meg azt az
örömet, mely eltölti az árvák szivét Lajos napján
s a melyet érez a kedves papa.
A gyermeki szeretet és hála egyszerű alakban,
de őszinte tisztaságban, az árvák könyeiben nyilat
kozik meg.
Kora reggel feldíszítik a lakóház elejét zöld
gályákká! és virágokkal. . . s a mikor az árvák
atyja kijön, abban az órában egy szem sem marad
szárazon. Olyan az árva gyermeknek ekkor az
éneklésük meg a beszédük, hogy azt megindulás
nélkül végighallgatni nem lehet. S a mikor minden
árva szeme könytől ázik, bizonyságául a gyermeki
ragaszkodó szeretet és hála érzésének ; a mikor
az árvák atyja arczán is ott ragyog a könycsepp,
legnagyobb jutalma a híven teljesített munkának :
mintha az égbolt tiszta kékjében a megváltó megdicsőült alakja is megjelennék ; mintha ma az egész
természet örülne az árvákkal, a szellő is lágyabban
susog, a nap fénye is tisztább és derültebb . . .
Mikor ezt az ünneplést láttam, megtudtam magya
rázni, hogy mi ad oly bámulatos erőt, csodálatos
szeretetet, a kötelességteljesítésben oly páratlan
kitartást és hűséget az árvák atyjának.
Hány családapa nem ismeri meg ezt az öröm et!
S az a férfiú, kinek fáradságos munkájáért, atyai
szemetéért az a könycsepp a jutalma, mely az

árvák szemében ragyog, ma is ép oly édesatyjuk,
mint volt 27 évvel ezelőtt.
Mindent az árvákért tesz és semmit önmagáért.
A szeretet jellemzi egész munkásságát, a szeretet
kapcsolja össze gyermekeit. Bámulatos a rend és
tisztaság, mely a protestáns árvaházban honol. A
gyermekek ruházata egyszerű, de tiszta. Ha elsza
kad, megvarrják m aguk; azoknak azonban, kik
erre már nem képesek, felügyelőik vannak, kik
érettük felelősséggel tartoznak. Öltözetüket vasár
nap és csütörtökön változtatják.
Ételeik táplálóak és ízletesek.
Munkájukat jókedvvel végzik ; de nemcsak testi
erejükről, hanem kiváló kézi ügyességről is tanús
kodnak azok a tárgyak, miket kézimunka (slöjd)
órán készítenek.
Az elemi oktatásban maga az intézet részesíti
őket. E czélra két felügyelő tanítót és két tanító
nőt tart, kik a rendes tanítási órákon kívül is foly
tonosan velük vannak. A valláserkölcsi oktatást
azonban az árvaatya nem bízza senkire.
A fiúk 14, a leányok 16 éves korukig marad
nak az intézetben, azután kilépnek, de az árvaház
igazgatója jobban gondoskodik mindegyik jövőjéről,
mint sok családapa.
Az életben megállják helyüket, vallásos, derék,
becsületes emberek válnak belőlük.
Áldott a szeretet, a mely alapítá, áldott a kéz,
mely nemeslelkű emberek által intézi sorsát!
Vajha minden árva gyermekről így gondoskod
hatnék a felebaráti szeretet!
Ti, a kiknek szivet és vagyont adott az isteni
gondviselés, ne feledkezzetek meg azokról a kis
gyermekekről, a kik szomorkodnak és szenvednek.*
Soós Károly,
ref. papjelölt.

„Engedjétek hozzám a kis
gyermekeket."
Most, mikor újra feltárultak az iskolák ajtói;
most, mikor tanító és tanítvány újult erővel foly
tatja a munkát: önkéntelenül eszünkbe jut meg
kérdezni a szülőket, hogy vájjon eleget tettek-e
Jézus ama kívánságának is, hogy gyermekeiket ő
hozzá vezessék ? Bizonyára sok szülő azt kérdezné,
hogy hát hogyan is kell teljesítenie ezt a kíván
ságot? Hát nem elég, hogy elvezették gyermekei
ket az iskolába? Nem elég-e, hogy a tandíjat
lefizették; könyveket s mindent, a mit követeltek,
beszereztek? Á többi a tanító, a tanár, a lelkész
dolga.
Szomorú dolog, hogy sokan gondolkodnak így.
Mindezek nem értik meg Jézust; nem engedelmes
kednek parancsának.
* Protestáns árvaházunkat a jó emberek figyelmébe ajánl
juk. Adományukat Bendl Henrik pénztárosunkhoz (IV. Deák
tér 4.) kell küldeni, a ki minden fillért nyilvánosan nyugtatványoz. Az elszámolásra szívesen tért nyitunk lapunkban.
Szerk.
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Ha azt akarják, hogy a tanítók, tanárok fára
dozásának gyümölcsét lássák ; ha azt akarják, hogy
gyermekeik a szépben, a jóban előhaladjanak:
maguknak is segíteniük kell a munkálkodásban.
A mit az iskolában a tanító, tanár, lelkész felépít:
azt a szülők ne rombolják le, hanem igyekezzenek
megszilárdítani, megerősíteni! Mindazt, a mit gyer
mekeik az iskolában tanulnak, igyekezzenek fel
újítani, — s ha lehet — gyarapítani.

Törekedjenek a szülők arra, hogy otthon, a csa
lád körében házi istentiszteleteket tartsanak. Ismé
teljék el azokat az imádságokat, melyeket gyer
mekeik az iskolában tanultak, az Úr imádságát
pedig naponként legalább egyszer mondják el. Ne
feledkezzenek el a biblia szorgalmas olvasásáról
sem. Hogy ezt elősegítsük, lapunk mindig közölni
fogja a napról-napra szükséges szentírási helyeket.
Ha ezeket figyelmesen olvassa, vizsgálja és a sze
rint cselekszik, eleget tehet Jézus kívánságának.
Maguknak kell jó példát mutatniok, ha azt akar
ják, hogy gyermekeik egyházuknak buzgó híveivé,

Krisztus hű követőivé legyenek. Ha a szülők ideje
korán elhintik gyermekeik keblében a vallásosság,
a felebaráti szeretet magvait s ebben maguk is jó
példával járnak e lő ; akkor nem kell félteniük gyer
mekeik erkölcsi életét, jövőjét. A rothadt fa nem
teremhet ép, egészséges gyümölcsöket. A ki maga
is megfeledkezik egyházáról, vallásáról: ne csodál
kozzék, ha gyermekei hasonlóképen cselekesznek.
A ki maga is kerüli a templomot, vagy legalább

is megfeledkezik az isten házáról: ne várja, hogy
gyermekei másképen cselekedjenek.
Az igaz evangélikus keresztyén ember gyakran
fölkeresi az Urat a maya hajlékában, a hová ma
gával viszi gyermekeit idejekorán. Gondoskodik
arról, hogy a fogékony; gyermeki lólekbe minél
előbb vésődjék be az Úrnak parancsolata, Isten
igéje, Jézus tanítása. Az ilyen szülő nyugodt lehet,
hogy az ekként elhintett magvak nem terméketlen
kősziklára, hanem termékeny talajba kerülnek. Az
ilyen szülő Jézushoz viszi gyermekeit. Csak az ilyen
ember érti meg teljesen Krisztus parancsát, akaratát.
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De a lelkiismeretes szülő utána néz annak is,
hogy gyermekei mivel foglalkoznak, mikor ma
gukra vannak hagyva. Milyen könyveket olvasnak
szórakozásból, mulatságból ?
Ha a szülő nem kiséri figyelemmel gyermekeit
kezdettől fogva, megtörténik, hogy később minden
igyekezet kárba vesz. Manapság, mikor annyi meg
annyi mindenféle rendű és rangú könyv és füzet
jelenik meg, igen könnyen megeshetik, hogy egy-egy
hitvány, rossz irányú könyv is akadhat a gyermek
kezébe. A rossz olvasmányok, káros szellemű köny
vek, úgy megmételyezik a gyermek lelkét, hogy
később gyakran alig-alig lehet segíteni a bajon.
Szükséges, hogy gyermekeink kezébe jókor hasz
nos vallásos olvasmányokat adjunk. Ebből a szem
pontból legelső sorban a Luther-társaság kiadvá
nyait és olcsó népiratkáit ajánljuk, a melyeket még
a legszegényebb család is megszerezhet néhány
fillérért.
Mindent egybefoglalva, kimondhatjuk röviden,
hogy akkor teljesítik a szülők kötelességeiket, ha
gyermekeiket vallásosan, erkölcsösen nevelik.
Jézusunk intelme csengjen a fülükbe: „Vezes
sétek hozzám a kis gyermekeket, mert ilyeneké a
mennyeknek országa".

Őszi ének.
— Gyümölcséréskor. —-

Mint meghajol az ág az ért gyümölcs alatt,
Aldásidért, Uram, hajolva áldalak.
Nem hull minden virág a föld porába le ;
Nagy résziből napod gyümölcsöt érlele.
Mint száll a pára fö l a lég langy rétegén,
Sóhajtva szent neved’ , te hozzád térele én.
Az enyhe, szép tavasz nem szült ködöt s deret;
Harmatja csillogott mező és rét felett.
Mint lomb között lakó madár zeng éneket:
Hálát s dicséretet úgy mondok én neked.
Bú vívott bár velem gyakorta bősz csatát,
Örömnek résziből a többet te adád.
Hát én jóvoltodért fizetni hogy’ tudok,
Míg én föld göröngyein harcz s bú között futok ?
Szent törvényed leszen égő szövétnékem,
S kegyelmedet bírom a másik életen.

Tóth István.

A Szentlélek útja.
A tavaszi szellő pajkos jókedvében végig suhan
a napsütötte rónaságon és enyelegve rázogatja az
országút mentén beláthatatlan messzeségbe nyúló
ákáczsorokat. A fehér virágok hullnak-hullnak s
puha szőnyeggel vonják be a kiszáradt, szürke föl
det, az út szélén sarjadt fűszálakat, de a vidám
látogató ott sem hagy nyugtot nekik, összesöpri

meg szétteríti, felkap egy-egy szirmot s tova ragadja
az aranyos napsugárban. Fáradt szélmalmok nehéz
kesen emelgetik karjaikat, mintha nem lenne ked
vökre a megmozdulás. Amott gólyák repülnek át
a légen, vékony lábuk hosszan kinyújtva; itt egy
fecskepár siet kicsiny fészkébe, apró szájak mohó
várakozásban tárulnak fel és csillogó szemecskék
vágyón tekintenek arra felé, a honnan az ismerős
szárnycsattogás hallik. Elszórt tanyák fehérlenek
zöld lombok árnyában. Füstoszlop száll a kémé
nyekből s szürke foltokat fest a csodás kék égre.
Kutyák ugatásába belévegyiíl a pihenni térő tyúkok
lármája s hazatért tehenek állanak a kiskapuk
előtt jámbor várakozással.
A nap letűnt. Búcsúzó visszfénye pirosán ragyogja
be a hajlongó, zöld vetéseket, az özvegy Pásztorné
kis tanyáját, melynek kapuja most halkan meg
nyílik. Sugár magas leány lép ki rajta. A küszö
bön egy pillanatra m egáll; vidám, sötét szemei
mélázva tekintenek körül a derengő alkonyatba.
Egyszerű kis babos karton ruha rajta, piros kesz
kenő a nyakán. Haja szőke és dús fonatban hull
le karcsú derekán alul. Majd lassan az akáczfák
alá lépdel, a melyek körös-körül gyűrűzték a tanyát
és fáradtan ereszkedik le a kaputól jobbra eső
kis fapadra, melynek háta az akáczok sugár tör
zséből állt. Tarka kötőjével vógigtörülgette veritékes homlokát.
Ma különösen sok volt a dolga. Hófehérre meszelve
a kis ház, letapasztva szép simára a szobájuk földje.
A kék virágos karton függönyök frissen mosva,
vasalva libegnek-lobognak a nyitott ablakokban,
meglegyintgetve a cserepekben pirosán nyíló mály
vát és a jószagú bazsalikomot. Kertjében nincs
egy gyom sem. Virít ott minden színű, szagú édes
tavaszi virág s szertelebben jó illata a májusi
légben. Tisztára söpörve a kis udvar végig-hosszig
mindenütt, az abroncsos kerek vödrök a sikálástól
csillogva száradnak a kerítésen.
Istenem, hogy ne volna nagy készület: holnap
lesz piros pünkösd első n apja!
A leányka megtámaszkodott az akácz törzséhez.
Fáradt volt és a lelke mégis olyan könnyű ! Barna,
dolgos kezei áhítattal kulcsolódnak össze, azok a
szép sötét szemek a nyugalom tiszta fényével pillan
tanak az égre.
Csend és békesség mindenfelé.
Ebben a nesztelen alkonyati csendben egy el
röppenő fohász hallik a ház tornáczárói'. Juliska
tudja jól, hogy az édesanyja ül ott, hajlott alak
jával, szelíd jóságos arczával,
— Az Istennel beszél — suttogja a leányka.
így szokta mondani az édesanyja, ha imádkozik.
— Szegény édes szülém, de sokat szenvedett!
— gyondolja a leány s átvonul lelkén a sok meg
próbáltatás emléke, mely az édesanyja életét tövi
sessé tette. A nehéz napok egy részét maga is
átélte, másik részét elbeszélték neki.
. . . Lent, messze-messze, a hol a füzes fehérük
futó patak mentén, van egy kis malom. Ott volt
a nagyapja molnár gazda. Sok falu legénye vitte
oda a búzáját megőrletni, sok falu legényének szíve
dobogott fel a molnár leányáért, a szép Erzsikéért.
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Hogy, hogy nem történt, egyszer csak a szép Erzsiké
szivecskéje is megnyílt s a szelíd, odaadó női sze
relem minden reményével, bizalmával magába zárt
egy képet. Hej, de mikor a szülők máskép hatá
roztak ! így-úgy, egyetlen leányuk, szemük fénye
csak jobb sorsot érdemel! Ok magok is szegények,
a fin is szegény; de itt van Pásztor Pista, a falu
leggazdagabb legénye, a ki annak rendje-módja
szerint megkérte a leányt. S aztán ?
Oly régi történet. A szegény leány galambszíve
megszakadhat, szelíd szeme forró könyje áztathatja
két orczáját, mégis — a falu leggazdagabb aszszonya lett.
Innen kezdődik a szenvedések lánczolata, a bá
nat kiapadhatatlan könyforrása.
S ha ,Valaki1 a titokzatos levegő-fátyol fölött nem
lett volna, a kihez csendes éjszakákon felzokogott
a szegény asszony s ha az a ,Valaki4 minden szen
vedést gyógyítgató szeretetével nem segítette volna,
rég lent pihenne mélyen és a leánya árva, árva
lenne.
A fiatal leány az akáczok alatt megrázkódott.
A nyalka Pásztor Pista durva, erőszakos, majd ké
sőbb iszákos ember lett s a földek, rétek lassankint
átvándoroltak más kezekbe. Mikor aztán a helytelen
életmódtól tönkrement ember elkötözött, hogy a
legfelsőbb hatalomnak számot adjon mindennemű
földi sáfárkodásáról, a szegény özvegynek nem
maradt egyebe a kis tanyánál, a mely vagyonnak
kevés, asszonyi gondnak nagyon sok volt.
De mégis maradt! Minden gazdagságnál többet
érő, rózsás arczü, szőke fürtös kis leány, sötét,
szép szemével s édes kaczagása ezüst csengésével.
Mikor az anya először a karjába vette a kis Julis
kát, úgy érezte, hogy a szenvedésnek nincs többé
olyan erős hatalma fölötte.
A gyermek nőtt. Heves, szenvedélyes természet
s makacsság törtek elő-elő nála s bár szivének
alapja jó és gyöngéd volt, mégis ilyenkor a sze
gény anya fájdalmas nyugtalansággal pillantott rá
és könyei hulltak varrására, melyen sokszor késő
estig dolgozott, hogy előteremtse a szükségeseket.
Juliska szemébe könyek gyűlnek, fejét alázato
san hajtja le s az ölébe hullott akáczszirmokat el
gondolkozva morzsolgatja ujjai közt.
. . . Azután . . . hogy is volt azután ? Épen most
hét éve. Az édes anya a tizenegy éves gyermeknek
megígérte, hogy beviszi a faluba, mely jó távol
van. Nagy dolog volt az, még soha meg nem tör
tént esemény! Ha Pásztorné olykor gyalog, vagy
a véletlen kedvezéséből a szomszéd szekerén be
ment is a faluba, nem vihette magával a gyerme
ket ; várta otthon a sok munka, sietnie kellett haza.
A tanyai iskola volt az egyedüli hely, a hová a
gondos anya a kis leányt eleresztette s a szom
széd tanyákba vitte el néha magával.
Ilyen szép enyhe est volt akkor is, mikor az
édesanya sietve varrt egy piros kis viganót fáradt
ujjaival a holnapi napra. Már lefeküdnék: olyan
bágyadt, de még egy fehér keszkenőt kell kiva
salnia a gyermek számára. Igen-igen szépen akarja
felöltöztetni az ő kis kincsét, egyetlen leányát.
Eljött, a másnap, pünkösd ünnepe. Emlékszik jól

reá. Egy szelíd csókkal ébresztette föl az édes
anyja. A szomszéd tanyára kellett átsietniök, hon
nan egy ismerősük szekere korán indul a faluba.
A gyermek hála helyett kitörő indulatossággal
fogadta a szeretet jelét. Almos szemeit dörzsölve,,
panaszkodott: miért ébresztették föl ilyen korán ?
mért nem hagyták még aludni? s bosszúsan fel
öltözve, zúgolódott, mért hogy szoknyája nem olyan
ránczos, mint. a szomszéd Rózsikáó ?
Szegény kis piros szoknya! Lehet, hogy nem
olyan ránczos, de hányat öltött bele gondos figye
lemmel édes anyja ujja!
Pásztorné hallva a gyermek heves kitörését,
érezte, hogy most tennie kell valamit.
— Jól van, nem jösz velem — mondá tompán.
A gyermek megszeppent. Első érzése a megbánás
volt. Sajnálta, hogy megbántotta az édes anyját,
talán még inkább sajnálta, hogy megfosztotta ma
gát a nagy örömtől; de csakhamar felülkerekedett
benne a dacz.
— Én nem is akarok menni! dörmögte mogor
ván s daczosan rázta meg a fejét.
Édes anyja elvitte a szomszéd tanyára s rá
bízta a Rózsika nagyanyjára, a ki egyedül maradt
otthon.
A kis leány sötét arczczal nézett a távozó szekér
után, míg csak a távolság, a felszálló por látni
engedte s aztán töprengve ült le a homokba.
Az édes anya pedig, mikor már a gyermek nem
láthatta,,hangját nem hallhatta, keserves zokogásra
fakadt. Úgy fájt, de úgy fájt a szivének, hogy a
gyermek nem jöhet vele, mikor olyan nagy öröme
lett volna benne!
A kis Juliska agyában terv támadt terv után.
— Itt hagytak — gondolá hevesen. Jó, én is
itt hagyom és nem látnak többé!
Sejtette, hogy ezzel bánatot fog szerezni az any
jának.
A karcsú leány a félhomályban hirtelen fölegye
nesedik és úgy néz könyörögve egy most feljött
csillagra.
A kis csillag biztatóan ragyogott: „Elmúlt már,
elmúlt már kis Juliska. Tiszta már a szived, a lel
ked, az érzésed".
A tanyán hagyott gyermek lopva Rózsika nagy
anyját nézegette. Egyszerre csak észrevette, hogy
a fáradt öreg elszunyókált, iinádságos könyve lehanyatlik a kezéből, pápaszeme lecsúszik az orra
hegyére. Ekkor kiosont az udvarról s a tanyai úton
gyorsan sietett előre az országút felé.
— Elmegyek és nem térek vissza többé! — suttogá fogai közt,
A mély homokban kis lába elsüppedt, izzadságcseppek futottak végig arczán, elvegyülve keserű
könyekkel. Reá folytak a fehér mellkendőre, melyet
az édes anyja még éjfelen fáradt kezekkel, de ör
vendő szívvel ropogósra vasalt.
A gyermek önkénytelen ijedséggel törülte le a
j cseppeket, a másik pillanatban szőke fürtös fejét
daczosan hátravetve előre sietett.
j
Kiért az országúira. Tudta, hogy a kocsi anyját
jobbra vitte, ő balra tért.
Az út éles kövei feltörték talpát, vadrózsabokor
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ága a töltés oldalán felnyúlva, végig karczolta
lábait, azokat a kis lábakat, a melyek csak a ho
mokban járatosak s ha valamikor tövis szúrta, ág
karczolta, édes anyja szerető gonddal, ezer jó ke
nőcscsel ápolgatta.
Csak tovább, tovább! . . .
Az akáczfák alatt ülő szőke leány megborzon
gott. Talán az esti szellő liűs fuvalma érintette ? . . .
Lassan, méltóságosan jött fel az ezüst hold és fehér
fényben úszott a nagy rónaság.
. . . Hol is hagytam? A kis Juliska tovább ment.
Mikor már kis lábai nem bírták, leült egy útszéli
fa alá. Pillanatra eszébe jutott a hűvös szoba, szé
les padkával a kemencze .mellett. Olyan jó lenne
most ott heverészni! De megint csak felkászolódott
és ment, hogy biztatgassa megtörni készülő elha
tározását.
Végre elért egy falut. Közepén bádogfedelú ma
gas épület állt, mely barátságosan integetett felé.
— A templom — gondolta megilletődve s eszébe
jutott, mily sokat beszélt róla az édes anyja.
Az utczán fehérbe öltözött leánykák siettek csen
des, szelíd arczokkal a templom felé. Szépen ki
meszelt házak zöldleveles kapujában férfiak jelen
tek meg sötétkék ünneplőben, énekes könyvvel
hónuk alatt; asszonyok piros virágú selyemkendők
ben, egyik keziikkei ruhájuk ránczát egyengetve,
másikkal kis gyermeküket vezetve. Bárcsak az ő
anyja is mellette lennel
Mindenik arcz komolyan ünnepélyes s ez a meg
hatott hangulat magával ragadta a gyermeket
Észre sem vette, mikor már a templom ajtaján be
lépett. Az orgona mély akkordokban zúgott föl és
sok ajkon csendült az én ek :
Áldott Szentlélek, vezérünk,
Szállj le sziveinkbe, kérünk

. . . A leányka előre hajtott fejjel s az izgalom
tól minden ízében reszketve figyelt az énekre :
A kit Jézus megigére,
Jövel, szállj le hív népére !

. . . A csodás szent ének hallatára egy szunnyadó
érzés rezdült meg a gyermek lelkében, érzés, melyre
odafent diadalmasan zeng az angyalok kara:
Megvan mentve, megvan mentve,
Áldassék az Úr Szentlelke !

. . . Az ének után egy tisztes ősz alak jelent meg
fekete öltözetben magasabban a többi embernél és
beszélt szerető nyájas hangon a Szentlélekről, a
ki leszáll a hajlékokba, hol a szeretet és béke
lakik. A fehérruhás leánykákhoz fordulva elmondta,
hogy kell magokat viselniük, hogy a jó Isten elküldje hozzájuk Szenflelkét. Legyenek jók, isten
félők, szeretettel engedelmeskedők, bánatban, gond
ban, könyhulláskor jó szülőik vigasztalói
Igen, bánatban, gondban, könyhulláskor vigasz
talójuk lenni!
. . . És mikor az orgona megzendült ismét, a nagy
tolongásban senki sem vette észre, hogy egy piros
szoknyás kis leány a templom kőkoczkáira roskadva

keserves sírással hullatta a megbánás könyeit s
aztán csendesen támolygott ki a templomból. Sie
tett, repült visszafelé azon az úton, a melyen jött.
Mit bánta a szúró tövist, mit bánta az éles követ,
csak haza, haza az édes anyjához! Fele úton egy
ismerős szekér vette föl.
Mikor haza ért, mintha kicserélték volna. A vissza
érkező édes anyát két meleg kar ölelte át s könyáztatott, bűnbánó arczocska simult az övéhez:
— Ne sírjon édes szülém többé, én leszek a
vigasztalója.
És vigasztalója lett szilárd lelke jó szándékával.
A gyermekévei szorgalmas tanulásban teltek el
s a szabad délutánokon libát őrzött a rét zöld gye
pén. Serdülő korában már megfogta a kapa nyelét
s öröm töltötte el a lelkét, ha a vetemény dús
termést hozott dolgos keze nyomán. Együtt öltögettek édes jó anyjával a száz ránczú szoknyákon,
pántlikás kötőkön s lobogó ingujjak hímzett elején,
melyeket rendre-rendre oda hozogattak a szomszé
dos tanyák módos asszonyai varratni. Ha az est
leszállt s elhangzott minden nesz, a kis szoba mécs
világa mellett Juliska hangosan olvasgatta az imá
kat, szent történeteket s egyéb jó könyveket az
édes anyjának. Az anya szorgos keze olykor meg
pihent, szeme rajta felejtkezett a leány kedves arczán
s ilyenkor szíve kimondhatatlan hálaérzettől dobo
gott fel s ezen a mindent átölelő ujjongó érzésen
már csakugyan nem volt többé hatalma a szen
vedésnek. Most már csak egy volt, a mi néha a
bizonytalanság félelmével ragadta meg szivét, a
leány jö v ő je ; de ez az aggodalom is azonnal el
szállt, ha a leány szeretetének soha meg nem szűnő
fényével körül melengette . . .
Úgy, ú g y ! Bólintsatok régi, hű akáczfák, szór
jatok rá fehér virágokat és te kis csillag halvány
fénye ragyogd be az aranyos haját! Tudjátok, mit
tett ő ? Nagyon egyszerű dolgot és mégis egy ki
rálysággal érőt. Fölemelte szegény anyja megtört
lelkét és utat készített házukba a Szentiéleknek.
— Juliska! — Szólalt meg egyszerre az anya
hangja. Jere be már fiam, hajnalhasadáskor úton
kell ám lennünk, hogy az Isten házába jókor meg
érkezzünk.
A leány gyorsan talpra szökött s készséggel
anyjához akart sietni, de egy perezre még megállt
a kis ajtóban. Valami nyomta még a szivét. Kérdezni
akart valamit, nem tudta hogy kitől. Mondani akart
valamit és nem tudta, kinek. Tekintete végig repült
a hold sütötte tájon és megpihent egy fehér tanya
zöld zsalus ablakában. Ott, hol a gémes kút fölött
szomorú fűz árnya, hol az eresz alatt fecskefészek
rakva, ott lakik valaki, délezeg magas legény, jó
a szive, nyájas, őzbarna a szeme Kertje szomszé
dos a Pásztorék kertjével, ablakukból ablakába
látni, onnan hangzik szép estéken furulyája búsongó
szólása.
A leány egyet sóhajtott és ekkor megtudta, a
fűszál, akáczfa virága, sötét ég csillaga: mi is az
a kérdés ?
Mondd meg te kis bogár onnan elszállóban: mért
nem szólt ma a furulya?
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A homok megroppan, a gally visszapattan, siető
lépések ide át tartanak. Ismerős a lépés, sokszor
van a gazdájuknak feléjük járása, bár csak ritkán
fordul be az ő kis tanyájukra. A léptek most megállanak. Dehogy nézne arra, mégis tudja, mégis
látja, ki jön közelébe.
Székely Pista nyájas szóval köszön:
— Jó estét, Juliska.
— Adjon Isten kigyelmednek is.
— Tudakolni jövök, megálljak-e holnap elmenő
ben előttetek a kocsimmal? A templomba szándé
kozom. Tudod jó, magam vagyok csak, jut is, ma
rad is hely bőven. Meg aztán — folytatja lágy
hangon -— ne törje a hosszú járó a te gyönge
lábad.
Juliska elérzékenyült.
— Milyen jó kigyelmed — suttogá csendesen.
Akart még valami köszönetfélét is mondani, de az
ajk épen akkor oly nehezen beszédes, mikor a
Szív sokat tudna mondani.
A legény hozzá lépett és mégfogta a kezét.
— Még egy kérdést — szólt szilárd hangon — .
Ládd, a nehezét utoljára hagytam. Nem értek én
a czifra szóhoz, de igaz a beszédem. Szeretlek
régen, megiigyeltem járásod-kelésed és nem adnám
a földnek minden birtokáért, fényes égnek minden
csillagáért, ha a szived megszeretne, akaratod ve
led egybekötne. Magam ura vagyok, egyedül a
földön, apátián, anyátlan; azt üzenem az édes szü
lédnek, hogy az ő fia szeretnék lenni. 0 már öreg,
beteges és gyönge. Itt a két karom, hogy pihenése
legyen. Hárman leszünk az én kis tanyámon, ott
anyádnak tisztességet teszek, helyét megtörülöm,
gondját megkönnyíteni és a szómat, úgy segéljen,
mindvégig megtartom. Mondd meg hát kis Julis
kám : leszel-e a feleségem ?
Mint elébb a sóhajt a csillag, akácz, zöld kalász
hulláma, úgy a szavát is megérté Székely Pista
szive.
Kis furulya, nincsen többé szükség a hangodra.
Tudja már ott az a kis lány, mért, kinek szólt
egykor zokogása.
A hold sugárzón lépett föl a mennybolt közepére,
teljes fénynyel öntve végig Pászforné tanyáját és
az eresz alatt megvilágít egy öreg asszonyt, a ki
hulló künynyel, örömkönynyel beszél az Istennel.
Kijött a leányát hívni és mindent hallott. Eddig a
fátyolon, mely leánya jövőjét takarta, hiába igye
kezett keresztül aggódó szeme kutatása —- most
a fátyol lebben s a jövő titkából egy sugár villan
ki az anya káprázó szeme elé. Ott látja leánya
mellett a legbecsületesebb legényt, kit valaha ismert,
kinek Istennek tetsző élete rég megragadta a lelkét.
Igen, ott állnak egymás kezét fogva, a csendes,
mély boldogság néma elmerültségével és mig a
legény vágyva építgeti a jövő élet szeretetben gaz
dag házát, addig a leány megint annak a piros
ruhás gyermeknek képzeli magát, a ki a templom
kökoczkáira borulva, a Szentlélek csodás erejét
érzi szivében s az orgona hangja lágyan zenaül
fülébe:
Áldott Szentlélek, vezérünk.
Szállj le sziveinkbe, kérünk.

A kis tanyába a Szentlélek útja el van egyen
getve s ez égi jelenség hótisztán, ragyogón, észre
vétlen csöndesen aláereszkedik. Enyhét adó, üdvöt
adó szárnyát kiterjeszti azok fölé, a kik hisznek
benne és várják eljövetelét.
Petry Gyulámé.

A szép

Pal i.

írta : Litkay Andor.

Mivel atyját Pálnak hívták, őt Palinak nevezték.
Atyja büszkesége, anyja szemefénye volt.
Atyja a város legjellemzőbb alakjai közé tarto
zott. Mindenki ismerte őt, a jó Parti bácsit. Fakó
esernyőjével hóna alatt, kopott kabátban, össze
vissza gyűrött kalapban baktatott végig az utczákon. Esőben, hóban, hidegben, melegben, sárban,
fagyban vagy zivatarban egyaránt. Őt még a jé g 
eső sem bírta otthon tartani.
Parti bácsi a zongoramesterek közt a kezdők
ábéczéje volt. Tőle tanulta az a rakonczátlan, izgága
kis népség — a mely inkább szeretett a szabad
ban labdázni, mint a zongora előtt kuczorogni, —
a C-dur skálát. Parti bácsi be is végezte a kis
kezdőkkel az összes dur-skálákat, a maga rendjemódja szerint. Azt is megtette, hogy az iskolában
levő valamennyi négykezű darabot nagy ügygyelbajjal beleverte a kemény kis töksifejekbe. De
mikor a „mol“ skálára került a sor, ünnepélyesen
kijelentette a mamának, hogy a kis Mariska, vagy
Bandika nagy talentum! Művész lesz belőle. Tes
sék más mestert fogadni, a ki a dolgot tovább
folytatja. Ergo, a professzor úr odább állt egy
házzal. Itt aztán élűiről kezdte ismét a C-dur ská
lát egy újabb pirinyó dámával, vagy iczi-piczi kis
gavallérral.
Parti bácsi volt a zongora-művészet alapköve.
Nem szerette a szédületes magasságot. Sohasem
vágyott föl a harmadik emeletig, hanem szép sze
rényen megelégedett a fundamentum építésével. De
ez aztán fundamentum is volt ám 1
Nagyon szerette a kicsinyeket. Mihelyt tanítvá
nyai fölcseperedtek, menten ott hagyta őket a fa
képnél.
Szegény volt.
Alig birta magának és kis családjának a betevő
falatot megkeresni. De azért nem zúgolódott. Mo
gorvának, szófukarnak látszott, de azért tanítványai
rajongtak érte, mert irányukban véghetetlen türel
met tanúsított. Csak ha délben, vagy este haza
vetődött, derült ki arcza, sőt ekkor mosolyogni is
látták. Ilyenkor a három éves kis „Palit", e
zafirkék szemű és gömbölyű arczú kis angyalt, tér
deire ülteté s nem cserélt volna magával a chinai
császárral sem.
*

'

Mikor a kis Pali négyéves lett, anyja borza
lommal vette észve, hogy gyönyörű fiacskája bal
lábára néha biczczent. Az apa pedig mivel sem
törődve, befogta Palit a C-dur skálára.
Hat éves korában Pali nemcsak az összes dur-
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és mol-skálákat hibátlanul gyöngyözteté végig a
billentyűkön, hanem már könnyebb szonátákat is
kifogástalanul játszott.
— Fiam! — mondá az apa — belőled művész
lesz. Eddig te tanultál tőlem, ezután én fogok tőled
tanulni.
Ezután a szép Pali óriási előmenetelt tett a zon
gorán. De a mint nőtt művészete, oly mérvben
rövidült ballába is a folytonos üléstől és nem volt
képes a jobbal egyiránt haladni. A szép Pali már
két mankón járt.
Ha a többi gyerekek pajzánkodva, kicsapongó
jó kedvvel katonásdit játszottak, vagy télen a jégen
csúszkálva, iszankodtak, Pali, két mankójára tá
maszkodva, fájó szívvel nézte őket. Átlátszó fehér
arcza elborult, okos, nagy szemei könybe lábadtak.
— E jh ! — sóhajtott s aztán hirtelen megfor
dult, a zongorához menekülve keresett vigasztalást.
Ha a mamák a kis lustáknak szemrehányólag
Palit, mint példát említék, a kis oktondik duz
zogva feleltek:
—- Könnyű Palinak! 0 nem játszliatik, mert
sánta. Aztán neki iskolába sem kell járni.
*
Huszonnégy éves korában Pali szépsége követ
keztében a „szép" melléknevet kapta. Nemcsak
kiváló müvészszé, de valóságos Adoniszszá fej
lődött. Zafirkék szemei tiszták, átlátszók voltak,
mint Perzsia felhőtlen ege. Tekintete mélységes,
titokzatos, mint a tenger, de egyszersmind oly
ábrándos, mélabús, valami leírtliatatlan megkapó
érzés tükröződött benne, a mi szinte megindító
volt. Szelíd, nyájas, mindig mosolygó halvány arczához rendkívül jó l illett fekete, puha bársonyos
szakálla és bajusza. Magas, nyúlánk alakját oly
kecsesen tudá himbálni mankóján, hogy az csupa
kaczérság, szinte művészet számba ment. A „szép
Pali“ a város legismertebb és legkedveltebb alakjai
közé tartozott. Ismerte őt még a madár is, ezt a
szelíd arczú szép ifjút. Tán a fiilemile is reá gon
dolt, mikor bús dalát csattogta, reá, erre a szeren
csétlen fiatal művészre, a ki csupa szív és érze
lemből állott, a ki élete legnagyobb részét a zon
gora mellett töltötte s a kinek számára, béna lába
miatt, nem találkozott másik érző szív, hogy sze
relmét viszonozta volna.
*
Egy alkalommal a bájos és ünnepelt D . . . Rózsa
énekesnő hangversenyt rendezett. Ebben is Pali
vállalta el a zongora-részt. A hangverseny befejező
számát egy gyönyörű dal képezte, melynek szöve
gét és zenéjét Pali írta.
„Rózsa és liliom" volt a dal czíme. A liliom
szerelmet vall a pompás, de ép oly dölyfös tea
rózsának, mire ez hirtelen fölfortyanva, mérgesen
kiált:
— Te hitvány legén y! . . Te mered bamba sze
meidet hozzám, a virágok királynéjához fölemelni?
Te koporsódísz! Halottszagú kriptavirág! H a !
ha ! h a ! . .
Aztán véghetetlen megvetéssel gúnyolja ki a
liliomot, a kinek szive erre meghasad . . . meghal.

A közönségen nagy megindultság vett erőt. Min
denki tudta, hogy a szép Pali a liliom alatt ön
magát érti. A dal rendkívüli sikert aratott. Szám
talanszor megtapsolták és megismételtették. Szűnni
nem akart a kihívás, melyben művésznő és szerző
egyaránt részesült. Az ifjú szerző, nem állhatván
föl helyéből, székén a közönség felé fordulva, hódo
lata jeléül mélyen meghajolt. Halvány arczát az
izgalom gyönge rózsaszínre festé, szemeiből a meg
dicsőülés túlvilági fénye sugárzott. Alig bírt megindultságán uralkodni.
Ott, a közönség közt, az anya szemét is örömkönyek fátyolozák. Az apa pedig idegesen forgatá
sovány ujjai közt a burnót-szelenczeges néha-néha
titkon kékvászon zsebkendővel törülgeté szemeit.
Mikor a diva utoljára éneklé el a dalt, valaki
nek az a szerencsétlen gondolata támadt, hogy a
szép Palinak egy tiszta fehérliliom koszorút, az
énekesnőnek pedig gyönyörű tea-rózsa, fehérliliom
és babérlevekből készült koszorút nyujtatott föl a
dobogóra. A tapsvihar csillapodtával Rózsa, Palihoz
fordulva, koszorúját eléje tartá s szólt:
— Ez jobban megilleti magát, „szép Pali“ , mint
engem, mert a szerzőé a dicsőség oroszlánrésze.
Ezzel, a nélkül, hogy meggondolná mit cselek
szik, kihúzott egy liliomot koszorújából s átnyúj
totta a fiatal művésznek. Mennyire vágyott egy
rózsa után s neki mindenünnen csak liliom jutott.
A liliomot halálsápadtan, egy néma fejhajtással
átvéve, véghetetlen bánatot kifejező szemeiből a
köny kicsordult.
Midőn a tapsvihar utolsó moraja is elhangzott,
a szép Pali már otthon volt. Mankójára támasz
kodva, szerény szobácskájának egy zuga előtt meg
állva, kínos merengésnek engedé át magát. E zug
képezte egész múltját. Itt voltak mind amaz elhasz
nált mankók fölhalmozva, melyeket ő „kinőtt". Ezek
az ő hű társai. Ezek vele nőttek föl. Ezek voltak
hű kísérői mindenütt. Ezek nem hagyták el őt
soha ! de soha !!1
A mint nőtt, úgy nőttek ezek is. A mint ő izmo
sodott, úgy izmosodtak ők is.
Itt e sarokban látta egyszerre maga előtt szo
morú gyermekkorát, örömtelen múltját egész tel
jében elvonulni. . . És — megeredtek, csendesen
peregve, mint a nyári lanyha eső, forró könyei.
E jh ! A jó Isten ad mindenkinek vigaszt! Pali
nak adta a zenét, nyomorék lába fejében . . .
*
Következő reggel az anya szokás szerint csók
jával akará fiát fölébreszteni. A mint az ablak
egyszerű függönyét félre voná s az ágyra tekinte,
feltűnt fiának rettenetes fehérsége. Keskeny, nyú
lánk keze mozdulatlanul pihent a paplanra helye
zett fehérliliom koszorún, míg a szobában nehéz,
fojtó virágillat terjengett. A mint az anya fia fölé
hajol, hogy megcsókolja, rémülten tántorodik vissza.
Meghalt fehéren, hó tisztán, mint a liliom, melyen
a keze nyugodott.
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A Luther-társaság közgyűlése.
Felejthetetlen napokat töltöttünk Nyíregyházán.
Igaz, hogy a Sátoralja-Ujhelyen megtartott egyete
mes evang. gyámintézet közgyűlése, s még elébb a
Protestáns Irodalmi Társaságnak Miskolcz városában
való körültekintő tanácskozása fárasztólag hatott
Társaságunk némely tagjaira; de a többség munka
ereje nem csökkent, lelkesedése nem lohadt. Föl
emelő, hogy vezéreink mindvégig kitartottak. Zsi
linszky Mihály államtitkár, Baltik Frigyes és Zelenka
Pál püspökök páratlan kitartással, lankadatlan
munkaszeretettel, ügybuzgósággal vezették tanács
kozásainkat.
Folyó hó 22-én az ország minden részéből mint
egy 40 Luther-társasági tag érkezett Nyíregyházára,
kiket a vendéglátó alföldi evang. egyház igaz ma
gyar vendégszeretettel fogadott. Este 71/ a órakor
zsúfolásig megtelt a nyíregyházi ág. hitv. evang.
főtemplom, s az ünneplő közönség megkapó éneke :
„Erős várunk" nyitotta meg a Luther-estélyt, me
lyet Scholtz Gusztáv budai lelkész imája követett.
Popini Albertné, főgimn. tanár neje, orgonakiséret
mellett gyönyörű énekével emelte az ünnepély fényét.
Majd Zsilinszky Mihály, a Társaság elnöke, lépett
az oltár elé s mondott tüzes beszédet az egyházi
irodalom érdekében. Az evangélium szellemének
ereje : a tudomány és irodalom volt a fáklya, mely
nél eltűnt az ellenség, midőn megtámadta őseinket —
mondá Zsilinszky. A tudományos irodalom, a sajtó
ma még nagyobb hatalommá vált. De nálunk pan
gás állott be. A pátens után bekövetkezett béke
elbizakodottá tett minket. A katholikus ellenfél régi
fegyvereinket: a sajtót használja s tekintélyben és
hatalomban hihetetlenül megnövekedett. Bámulato
sak azok a sikerek, melyeket a sajtó terén elért.
Divatos tanok fejlődtek ki, s az aranyborjú hata
lommá lett. Gondatlanságunkat keserűen meg kel
lett fizetnünk. A lelkesedés szikrája a hamu alá
került. Régi patriarkális erényeink: a bizalom, a
családiasság, hithűség, áldozatkészség megfogyat
koztak. Ilyen körülmények között jött létre a Luthertársaság, hogy az eszményiség zászlaját fölemelje.
Egyesültünk, mert az evangélium átteremtő és újjá
születő erejéről meg vagyunk győződve. Iratainkkal
fölkeressük hitrokonainkat, hogy a régiek emlékei
ből merítsenek erőt, kitartást a további harczra és
küzdelemre, mert népünk szomjúhozza az igazságot.
Ezt az egyházközséget szorgalom, vallásosság és
ismeretek után való vágy teremtette meg a török
nek hazánkból való kitakarodása után. A nyíregyházi
evang. egyházközség megértette a kor intő szózatát,
mert különféle kulturális intézményeket létesített.
Ha napjainkban nehéz az élet, gondoljunk őseinkre,
a kik többet szenvedtek. A mi küzdelmeink az övék
hez képest csekélységek. A külső küzdelmek a lélek
hatalmát meg nem törhetik. Minden vihar közepeit
egyliázszeretetünknek föl kell lángolnia. Legyünk
méltó utódai apáinknak. Az evangélikus tűz soha
ki ne aludjék lelkűnkből. Ám en!
A szép beszéd mély hatást tett a hallgatóságra.
Horváth Sándor budapesti ev. lelkész, a nála
megszokott ékesszólással azt fejtegette, hogy mi

czélból jött a Luther-társaság Nyíregyházára. Ki
emelte a nyíregyháziak protestáns erényeit s arra a
következtetésre jutott, hogy a Luther-társaság itt
szép számú hívekre és pártfogókra akad.
Menyhárd Frigyes soproni lelkész lelkes szavak
ban fejtegette a protestáns iskolák jelentőségét.
A szép estélyt közös egyházi ének fejezte be. Más
nap, 23-án reggel 10 órától félkettőig tartott a köz
gyűlés, a melyet Zsilinszky Mihály, a társaság elnöke,
nyitott meg.
Örömmel nyitom meg — úgymond — közgyűlé
sünket, mert egyesületünk iránt immár általános az
érdeklődés és ez biztosítókul szolgál ügyünk további
fejlődésére. A Luther-társaság óvről-évre keresi a
módokat és eszközöket, melyek által minél gyor
sabban és hatékonyabban érheti el czélját, tudni
illik az egyházirodalom fejlesztését, valamint a tár
saság által kiadott munkáknak minél szélesebb
körben való terjesztését.
Határozottan lendületes volt az utóbbi időben
ügyünk. Esperességek tárgyaltak a felől, hogy ne
maradjanak kiadványaink raktáron. Hajdanában elő
deink a reformáczió eszméi által lelkesültek. Merem
állítani, hogy azokban a századokban a protestáns
tudomány és irodalom virágoztatta fel a nemzeti
irodalmat. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a
mi érdekeink nem ellenkeznek a haza érdekeivel.
A magyar birodalom akkor virágzott fel, mikor egy
házunknak jobb dolga volt.
Tevékenységünk egyik főrészét képezte alap
szabályaink módosítása. Nem lényegében, mert a
czél s az eszközök maradtak a régiek, csak bőví
tettük őket a közkívánathoz képest, hogy minél több
módunk legyen eszméink terjesztésére. Itt is alkalma
lesz a társaságnak látni, hogy a bizottság, illetve
igazgató-választmány eltalálta az utat, melyet követni
kell, s hogy az alapszabályok bővítésével csak mun
kánk nagyobb sikerére van kilátás. Azon remény
ben, hogy az előterjesztéshez hozzájárulni méltóztatnak, a közgyűlést megnyitom.
Zelenka Pál püspök indítványozza, hogy a köz
gyűlés kitűnő elnöke iránt bizalmát, háláját és
elismerését necsak szóval, de jegyzőkönyvileg is
fejezze ki. A közgyűlés ez indítványhoz egyhangú
lag hozzájárult.
Zsilinszky köszönettel fogadja a közgyűlés elisme
rését, és ha tapasztalja, hogy nyilvános működésé
nek hasznos eredménye lesz, kettőzött buzgósággal
igyekszik majd megfelelni kötelességének.
Scholtz Gusztáv napirend előtt jelenti, hogy Wladár
Emil zemplénmegyei nagybirtokos kétszáz koronát
tett le a Luther-társaság javára és belépett a tár
saság tagjai közé.
Falvay jegyző a végrehajó bizottság jelentését
olvasta fel.
Dr. Boltik püspök ajánlja, hogy a Luther-társaság
tisztikarának buzgó működéséért jegyzőkönyvileg
köszönetét mondjon a gyűlés. A határozatot ilyen
értelemben hozták meg.
Zsilinszky az egyetemnek, kerületeknek és j ól
tevőknek pártfogásáról emlékezik meg.
Torkos László, nagy elfoglaltsága következtében,
a Családi Lap szerkesztésétől visszalépett. Helyébe
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^öngérfi János tanárt kérték föl a szerkesztésre. Az
intézkedést a gyűlés helyeslőleg vette tudomásul.
A tetemes hátralékok behajtására felkérték dr.
Kéler Zoltán ügyészt azzal, hogy a kiknél hanyag
ság van, szigorúbban; a hol tévedés van, kellő
tapintatossággal járjon el.
Stromp László és Zsilinszky Mihály hozzászólásai
után a gyűlés ily értelemben határozott.
Zsilinszky Mihály elismerését fejezi ki a gyűlés
nevében a társaság ügyésze iránt, ki a Pécs Krisztinaféle hagyaték ügyében oly buzgón járt el.
Mayer theologiai tanár pártolólag szólt azon indít
ványhoz, hogy a Luther-társaság, németajkú tagjai
nak kívánságára fizessen elő az „Evang. Glocken “
czímű lapra.
Dr. Masznyik Endre egyrészről elvi jelentőségű
dolognak tartja az indítványt, mely praecedens lehet,
de másrészről képtelenségnek is. A Luther-társaság
főtörekvése az, hogy a magyar nemzeti érdekeket
szolgálja. Ha ilyen precedenseket alkotunk, akkor
előállhatnak majd később egyesek, hogy rendeljék
meg számukra a Liptó-Szent-Miklóson megjelenő tót
lapot is. Kötelességünk, hogy át legyünk hatva a
magyar szellemtől, mert ez úgy az egyházra, mint
a hazára egyaránt fontos.
Majba Vilmos az Ev. Glocken megrendelése mel
lett szólal fel. Az Ev. Glocken német nyelven ter
jeszti a magyar szellemet. A Luther-társaság hiva
tása, hogy jó lapokat támogasson. Ilymódon lehetne
csak a németajkú tagok igényeit kielégíteni.
Materny Lajos csatlakozik Mayer ajánlatához,
mert így ellenőrizhetjük az olvasmányokat.
Stromp László Masznyik indítványát pártolja. Ha
egyik tagnak joga van idegen nyelvű kiadványt
kérni, joga lesz a másiknak is. Önmagunk alatt
vágjuk a fát. Adjunk tagjainknak minél több táp
lálékot. Ha lapokat akarunk segélyezni, ám adjunk
szubvencziót azoknak, de a tagok helyett a társa
ság azokra külön ne fizessen elő.
Menyhárd Frigyes szerint tévedés van a dolog
ban. A Luther-társaság nem magyarosító társaság,
hanem a vallást, a hitet akarja fejleszteni, erősí
teni. A nép anyanyelvén adjuk a táplálékot. A saját
lapjaink is sok külföldi hírt vesznek át, mégis olvas
suk. Ne legyünk sovinisták.
Raffay csatlakozik kollegáihoz és elismeri, hogy
a mi társaságunk nem akar magyarosítani, de ter
mészetesen odatörekszik, hogy a magyar szellem
jusson diadalra benne. Ő is különösnek tartja, hogy
a társaság fizessen a tagok helyett.
Menyhárd Frigyes, Raffay Sándor, Scholtz Gusz
táv és Pröhle Henrik szóltak még e kérdéshez,
melyben Zsilinszky Mihály elnök végre közvetítő
indítványt tett. Nem helyesli ő se — úgymond —
az idegen nyelvű lapra való előfizetést, hanem
ajánlja, hogy adjunk szubvencziót a Glocke-n ek ;
az pedig bocsásson annyi lappéldányt a társaság
rendelkezésére, a mennyire szüksége lesz.
Bendl Henrik a társaság számadását, majd pedig
a jövő évi költségvetést terjesztette elő. Bevétel
lesz e szerint 8940 korona, kiadás 4000 korona.

A társaság lapjának kiadási tételénél:
Geduly Henrik azt a kérdést veti fel, nem volna-e
helyes a társaságnak saját nyomdát felállítani? A
kérdéssel a gyűlés egyelőre nem foglalkozott rész
letesen.
Falvay Antal az új alapszabály-tervezetet terjesz
tette elő. Ennek kapcsán:
Sass Béla a tudományos munkáknak a Prot. írod.
Társaság által leendő kiadása mellett szólal fel. Ez
kivihető volna; hiszen e társaságnál a Luther-társaságnak nagy alapítványai vannak.
Mayer indítványára elhatározta, hogy a gyűlés a
tiszteletbeli tagok számát a maximális összegben
állapítja meg.
Hörk József az alapító tagok kötelességei s jogai
nak kérdéséhez szól hozzá; melynél a közgyűlés a
régi rendszert hagyta meg.
Geduly Henrik nyíregyházi lelkész az alapszabá
lyok szabatosabb kidolgozása iránt szólalt föl. A köz
gyűlés azután csekély módosítással elfogadta az alap
szabályokat.
Majba Vilmos hosszabb pártoló beszéddel terjesz
tette elő a tankönyvvállalat ügyében benyújtott
kérvényét. Majd kölcsönt kért a társaságtól.
Stromp László szerint az tartotta fenn egyházun
kat, hogy a tankönyvkiadás szabad volt. Nagyon
óvatosan kell tehát eljárnunk e dologban. Részle
tesen körülírja mindama módokat, melyeket szem
előtt kellene tartani a Majba által benyújtott hatá
rozati javaslat elfogadása esetén.
Boltik Frigyes püspök bár örömmel hallotta Majba
szorgalmatoskodásának hírét, de azért a javaslatot
elfogadhatónak nem találja. Törvényeink is vannak,
melyekre tekintettel kell lennünk. A kölcsönadásba
sem lehet belemenni. A társaság vezetői felelősek
a társulat vagyonáért. Óvatosaknak kell e tekintet
ben lennünk. A javaslatot legjobb lesz az igazgató
választmányhoz utasítani.
Raffay Sándor szerint a tankönyvkiadás beilleszt
hető a társaság ügyrendjébe, de egy önálló könyv
kiadó-vállalat meg nem állhat. Majba buzgóságát
feltétlenül honorálja, de e könyvkiadó-vállalat felállí
tása ellenkezésbe jönne a társaság czéljaival. Köl
csönt a társaság nem adhat, mert az alapszabályokat
kellene ezért módosítani. Különben is olyan válla
latot támogatni, mely még nincs, nem lehet.
Mayer indítványozza, hogy Majba határozati javas
latát vonja vissza.
Dr. Kehler, ügyész, Baltik püspök javaslatához
csatlakozik.
Geduly Henrik a tankönyvvállalat mellett foglal
állást, a kivitel módozataival szemben megvannak
a maga külön nézetei. Részletesen meg kell álla
pítani azon módszereket, melyek segélyével bizto
sítani lehet e vállalat anyagi jövedelmezőségét. Föl
kellene azonkívül állítani a kerületi biráló-bizottságokat és pedig oly módon, hogy mindenik kerület
a másik kerületből jövő munkákat bírálja meg.
Ajánlja, hogy utalják e javaslatot az igazgató
választmányhoz, mely a jövő ülésre kész határo
zati javaslattal álljon elé.
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Majba Vilmos ismerteti azután a vállalat előmun
kálatait s ajánlatát újólag ajánlja a társaság párt
fogásába.
Zelenka Pál püspök, egyházjogi szempontból
ellenzi a vállalatot. Adja be Majba alapszabályait
a minisztériumhoz, majd megerősítik ott azokat.
Minek tárgyaljunk olyan indítványt, melynek meg
valósítása egyházilag föltétlenül kifogás alá esik.
A közgyűlés Zsilinszky Mihály indítványára Majba
határozati javaslatát az igazgató-választmányhoz
utalta, hogy az az alapszabályok keretén belül intéz
kedjék.
Végül a választásokat ejtették meg a következő
eredménynyel:
Tisztikar: védnök: Fabiny T eophil; elnök: Zsi
linszky Mihály; alelnök: Láng Lajos és Hováth
Sándor; titkár: Majba Vilmos ; je g y z ő : Falvay
Antal; ügyész : dr. Kéler Zoltán; pénztáros: Bendl
Henrik ; ellenőr: Mikolik Gyula.
Igazgató-tanács: dr. Baltik Frigyes, Trsztyénszky
Ferencz, Handel Vilmos, Hörk József, Gyurácz
Ferencz, Poszvék Sándor, Horváth Sámuel, Payr
Sándor, Zelenka Pál, Glauf Pál, Paulik János, Mayer
Endre, Sárkány Sámuel, Laukó Károly, Bachát
Dániel, Scholz Gusztáv.
Sziikcbb körű helyi bizottság. Az elnökség és az
igazgató - tanács Budapesten lakó tagjain kívül:
Schrancz János, Bereczky Sándor, Broschkó G. A.,
Klaár Fülöp, Kaczián János, Majba Vilmos, Sass
Béla, Sass János, Torkos László, Geduly Lajos és
Böngérfi János mint szerkesztő.
Irodalmi szakbizottság: 30 tiszteletbeli tag.
Gazdasági bizottság: dr. Zsigmondy Jenő, Beliczay
Jenő, Walther Ágost, Okolicsányi Gyula, Mauritz
Vilmos.
Könyvterjesztő bizottság: Petrovics Soma, Szeberényi Lajos, Veres József, Török József, Menyhárd
Frigyes, Lőw Lipót, Dianiska András, Geduly Hen
rik, Raab Károly, Hollerung Károly.
*
A közgyűlés után közebéd volt, melyen az első
felköszöntőt Zsilinszky Mihály elnök mondotta ő
felségére, a királyra. Geduly Henrik, mint a vendég
látó egyház lelkésze, üdvözli az evang. egyház itt
összegyűlt jeleseit. Köszöntése azonban főkép ahhoz
a férfiúhoz szól, kire oly sok gond van ruházva, de
a ki mindezek mellett sem feledkezik meg egyházá
nak érdekeiről. Zsilinszky Mihályra üríti poharát.
Majerszky Béla nyíregyházi egyházfelügyelő Horváth
Sándort, a Luther-társaság alelnökét; Hörk József
a két jelenlevő püspököt; Baltik püspök a nyír
egyházi egyházat és vezetőségét; Zelenka püspök
báró Feilitzsch Bertáid cs. és kir. kamarást, az elnök
házigazdáját, mint a Luther-társaság legújabb tagját
köszöntötte fel. Görömbei Péter, dr.Masznyik Endrére
s a két evang. egyház testvéresülésére emelte po
harát. Zsilinszky a nyíregyházi gazdákat, kik oly
szép számmal jelentek meg, köszöntötte. Nagy ha
tást keltő beszédet mondott báró Feilitzsch Bertold,
ki a velünk együttérző katholikus testvéreket kö
szöntötte fel. Igen érdekes volt Paulusz Márton

gazdaember felköszöntője. Meleg, lendületes sza
vakkal köszönte meg ez az egyszerű, de lelkes
magyar érzésű ember Zsilinszky szavait s igaz sze
retettel üdvözölte az összes jelenlevőket. Végül
Zelenka püspök mondott igen szép, emelkedett be
szédet, melyben elbúcsúzott a társaság nevében is
a vendéglátó derék nyíregyháziaktól.

Delarey, búr tábornok.
Hős, vitéz katona; őszinte, igazságos, jószivű,
mindenek fölött pedig vallásos ember. Az ilyen ne
mes jellem nemcsak a maga népe tiszteletét, becsü
lését, szeretetét érdemli meg, de az egész világ
kalapot emelhet előtte. Ezért foglalkozunk vele
lapunk hasábjain ; élete, példája mintául szolgálhat
s minket is kötelességeink hű teljesítésére buzdít
hat. Egy Thom nevű angol kapitány, a kit Delarey
elfogott és hosszabb ideig táborában tartott. írta
róla a következőket:
Mikor Delarey mintegy 50 — 60 más angollal
együtt elfogott, a kik között sok könnyen-sebesült
is volt, meghagyta az ambulanczía vezetőjének, hogy
a sebesülteket a maga kocsijain szállíttassa vissza
az angol táborba. A foglyul esett három angol tiszt
nek pedig visszaadta még a lovát is.
Delarey rendeletben adta ki, hogy a fogságba
esett angolokkal tisztességesen és emberségesen
bánjanak. Maga is naponta meglátogatta a foglyo
kat és megkínálta őket sokszor a maga dohányá
ból is.
A Moselikutz-Nek melletti csata után történt a
következő eset.
A csatában sok angol fogságba esett s köztük
több sebesült. Delarey meglátogatván a betegeket,
sokáig elbeszélgetett egy sebesült angol katonával,
a kit végül dohánynyal kínált meg és kezet fogván
vele, javulást kívánt neki.
Mikor Delarey eltávozott, az angol katona meg
kérdezte :
— Ki volt ez a ficzkó ?
— Delarey tábornok, — volt a felelet.
— Szent Isten, — kiáltott föl ágyából fölugorva
az angol, — ha tudtam volna, több tiszteletet mu
tattam volna iránta. Tehát ez volt a nagy Delarey!
Ugyancsak a Moselikutz-Nek melletti csatáról
mond el egy másik esetet az ambulanczia vezetője.
Ez írja:
A csata után következő napon Delarey kiadta
a parancsot, hogy az elesett angolokat keresztényi
módon kell eltemetni.
— Ön az egyetlen ember, — így szólt hozzám,
— a ki valamit ért az angol szertartáshoz, tehát
még mondhat is néhány búcsúszót a sírnál.
— Tábornok, — feleltem, — én nem vagyok
pap és igazán nem értek a gyászbeszédekhez.
— Akkor szégyelje magát, — felelte Delarey;
— hát nem tudja ön az ég irgalmát kérni ezekre
a szerencsétlen hősökre; nem tudja ön kérni az
Istent arra, hogy bocsásson meg ezeknek a szegé
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Se szeri, se száma az ilyen jó embereknek hazánk
nyéknek, ha valamit vétettek az életben? Nem
ban. Számos templom, iskola, szobor, kórház, árva
terjed az ön keresztyéni érzése ennyire?
ház s egyéb nemes közczélú intézmény közadako
E szavakkal sarkon fordult és otthagyott.
zásból létesült. A szegény elhozta a maga fillérjét,
Erre azután én eltemettem az elesett angolokat,
a gazdag koronákat adott. Egyik is, másik is jó
még gyászbeszédet is mondtam.
Egy alkalommal meghallotta Delarey, hogy em szívvel áldozott s ezért nem maradhatott el Isten
berei arról a nagy kitüntetésről és rangról beszél áldása. A siker reményével fordulunk mi is a jó 
szívű, a jólelkű emberekhez. Isten áldása nem fog
nek, melyet Roberts lord kapott a dél-afrikai háború
elmaradni, mert nemes, szent czél érdekében emel
miatt.
— Ti csak arról beszéltek, — vágott közbe Dela jük fel kérő szavunkat. Erzsébetfalván ugyanis több
rey, — hogy mit nyert Roberts, de egyiketek sem mint ezer ág. hitv. ev. lélek évek óta nélkülözi a hit
gondol arra, hogy Roberts elvesztette egyetlen fiát életet, minden vallásos gyakorlat nélkül él, mert nincs
temploma. A hívek jobbára szegény munkások és
a háborúban. Hogy mit tesz ez, meg tudom érteni,
mert hisz’ én is elvesztettem a háborúban egy fia napszámosok, a kik az utóbbi évek kedvezőtlen
mat, ha nem is az egyetlent. Meg vagyok róla gazdasági viszonyai folytán földhöz ragadt, szegény
sorsra jutottak. Erzsébetfalva községe is szegény,
győződve, hogy Roberts lord szívesen odaadna
mindent, a mit a háború neki hozott, sőt lemon semmi földbirtoka sincs, csak négy éve önálló s
dana rangjáról és mint hadnagy újból kezdené szol egyházközségünk is csak a jelen esztendőben ala
kult meg. Hitsorsosaink a maguk erején sem tem
gálatát, ha életre kelthetné egyetlen fiát.
Ti csak a tábornagyot látjátok Robertsben, de plomot, sem papi lakot nem építhetnek. A jó em
az apát nem. Teljes részvéttel vagyok iránta, mert berekhez kénytelenek fordulni; tegyék lehetővé
magam is ittam abból a keserű pohárból, bárha nekik, hogy a kik anyagiakban szegények, legalább
nem is ürítettem ki egészen; mert nekem az Úr lelki kincsekben gazdagodhassanak. A nagyméltó
több gyermeket adott, de neki csak egyet. Az ő ságú m. kir. belügyminiszter úr 91.155. sz. a. kelt
öregségében mit ér neki minden rang és minden rendeletével engedélyt adott az országos gyűjtésre.
vagyon? Ez a háború szegénynyé tette és nem Istennek nevében fogunk a könyöradományok gyűj
gazdaggá, a hogyan ti gondoljátok Az ő gondo téséhez. Minden fillért köszönettel fogadunk s a
latai és érzései a múlthoz tartoznak és a jövő nem legcsekélyebb összeget is nyilvánosan nyugtatvátartogat számára semmiféle örömet. S ha az egész nyozzuk. A ki ötven koronánál nagyobb összeget
angol világ is rokonérzéssel veszi körül, kérdés, jegyez, havi részletekben is fizethet. A részleteket
bármely m. kir. postahivatalnál fel lehet adni be
talál-e ő ebben elég kárpótlást elesett fiáért?
fizetési lap útján. Minden összeget a budapesti
És ezt egy tetőtől-talpig katona-ember mondja.
Hány békés polgárt szégyenítenek meg a hős e ; postatakarékpénztár főpénztárához kell küldeni. Isten
áldja meg a jó embereket! Erzsébetfalva, 1901.
szavai!
szeptember hó 20. Molnár Viktor, min. tanácsos,
az erzsébetfalvi ág. hitv. ev. fiókegyház felügyelője.
Böngérfí János, másodfelügyelő. Doktorics Miklós,
Aranykönyv.
gondnok. Kunszt János, jegyző. Aufnorth Gusztáv,
Dr. Radvánszky György 1000 koronát adomá Blázy Pál, Erdély Antal, Fialka Róbert, Heck Péter,
nyozott a bányakerületi ág. hitv. ev. gyámintézet Hedrich Salamon, Kollmann B. Gyula, Molnár József,
nek ; özv. Glück Károlyné Langheinrich Róza 500 Pack Imre, Péteri M. Gyula, dr. Szalai Jenő, Teuffel
korona alapítványt tett a domonyi egyház javára. Mihály, Witteck János, presbyterek. — Az erzsébet
falvi ág. hitv. ev. fiókegyház kérelmét nemcsak hit
Az erzsébetfalvi ágost. hitv. evang. fiókegyház
részére következő ajándékok érkeztek b e : Az ala sorsosaink, de minden nemesen érző emberbarát
kuláshoz szükséges nyomtatványokat Doktorics Mik szives figyelmébe és kegyes jóindulatába melegen
ajánljuk A Mindenható áldja meg a jószivű ada
lós 12 kor., 1 drb pecsétnyomót Fialka Róbert
kozókat s adjon ezer annyit minden kegyes ado
6 kor., 1 drb bélyegzőt vánkossal Kunszt János
mányért. K. m. f. Horváth Sándor, budapesti ev.
4 kor., 1 drb Choralkönyvet Áltdörffer Keresztéig
lelkész.
Dr. Wágner Géza, budapesti egyházfel
10 kor., az országos gyűjtéshez való segédköny
veket és az évi járulékok nyugtat ványait, Erdély ügyelő. Bachát Dániel, főesperes. Sárkány Sámuel,
főrendiházi tag, a bányakerület püspöke.
Antal 16 kor. értékkel sajátjukból fedezték.
Melyik politikai lapot olvassuk? Protestáns
Isten áldja meg a nemesszivű adakozókat!
ember ez idő szerint a Magyar Szó-1 olvassa és
Szerk.
terjeszsze ismerősei, jóbarátai körében. A Magyar
Szó lelkes, bátor, ügyes és kitartó harczosa a pro
testantizmusnak s a mi ezzel szorosan összefügg:
a magyar szabadságnak. Ha azt akarjuk, hogy sza
Különféle.
vunknak súlya, ereje legyen: álljunk mindnyájan
Felhívás adakozásra A jó emberekhez fordu sorompóba; csoportosuljunk a lap körül. Szomorú
lunk ; azokhoz, a kik minden nemes dologért állan volna, ha a magyar protestáns világ ezt az egyet
dóan tudnak lelkesedni; azokhoz, a kik önzetlenül len politikai lapot nem tudná, vagy nem akarná
élnek, munkálkodnak s„ kiknek legnagyobb örömük fentartani. Manapság, a mikor a katholikus sajtó
— főleg hazánkban — hihetetlen erőt fejt ki,
jót tenni, embertársaikat gyámolítani, támogatni.
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nekünk protestánsoknak nem szabad aludnunk. A
felvilágosultság, a szellemi haladás, a harcz és küz
delem az eszmék terén a protestantizmus életfel
tétele. Egyesítsük erőinket, táborunk legyen a Ma
gyar Szó, melynek előfizetési ára egész évre 28
korona, de protestáns lelkészek, tanárok, tanítók
s minden rendű tisztviselők leszállított áron kapják;
nevezetesen egész évre csak 20 koronát, fél évre
10 koronát, egy hónapra 1 7 koronát fizetnek. Me
legen ajánljuk a „Magyar Szó“ pártolását.

Bálvány az Isten házában. Kina Pakpu nevű
kisded városában egy kisebb német evangélikus
gyülekezet alakult De nem volt annyi pénze, hogy
templomot is építhessen, úgy, hogy imaházul egy
magánház előcsarnokát kellett kibérelnie. Itt állt
egy asztal, melyet különben ebédkor szoktak hasz
nálni. Ezt a ház tulajdonosa átengedte a gyüleke
zetnek. Az asztalhoz azonban még sem lehetett
férkőzni. Ugyanis ehhez volt támasztva az egyik
pogány isten oltára, a melyhez senkinek sem volt
szabad nyúlnia. A gyülekezet bátor lelkésze azon
ban nem sokat félt a pogány isten haragjától^ Meg
fogta az oltárt és egyszerűen sarokba tette. így az
egész asztal szabad lett és oltárnak s prédikáló
széknek egyaránt használta fel. A pogány isten
hívei rémülve várták a büntetést, a melylyel istenük
majd sújtja a vakmerő idegent. De hiába vártak,
— a büntetés csak késett Erre megingott a hitük
s napról-napra kevesebben és kevesebben keresték
fel a bálványt. A mint fogyott azonban a pogányok
száma, úgy növekedett az evangélikus keresztyé
neké. A pogányok ugyanis tapasztalták, hogy a
keresztyének mily testvéri szeretetben, egyetértés
ben élnek; mily buzgók, alázatosak és béketűrők.
Az ő Istenük nem látható s mégis mennyivel hatal
masabb az övéknél, a ki látható s kézzel fogható.
Végre a pogány isten hívei egytől-egyig Krisztus
tanítványaivá, híveivé lettek s most keresztyén test
véreikkel együtt dicsérik az Úrnak s Fiának dicső
ségét!
A délafrikai harcztérről váratlan hírek érkez
nek. A búrok újult erővel támadnak s mindenütt
sok kárt, veszteséget okoznak az ellenségnek. Az
angolok egy-két nap alatt félezer embert vesztettek
el. A hős búrok Kitchener felszólítására kijelentet
ték, hogy nem teszik le a fegyvert, hanem készek
utolsó csepp vérükig harczolni.
A czárt Francziaországban nagy örömmel s
ünnepségekkel fogadták. A francziák öröme azon
ban nem teljes, részint azért, mert a tulajdonképeni
polgárság nem igen láthatta, folyton katonák s ki
választott emberek társaságában v olt; másrészt
azért haragusznak sokan, mert a czár nem ment
el Párisba. Különben az oroszok épenséggel nem
lelkesednek a franczia barátságért, mutatja ezt
Tolstoj itt következő levele is, melyet Mazzini olasz
njságíró az orosz filozófus-íróhoz intézett három kér
désére válaszul kapott: „Kedves Mazzini úr! Első
kérdésére, hogy mit gondol az orosz nép a francziaorosz szövetségről, a feleletem ez : az orosz népnek,
az igazi népnek halvány sejtelme sincs erről a szö
vetségről. Ha azonban mégis tudomást vett volna

róla, akkor tudom, hogy, mert egyformán érez min
den nép iránt, józan esze, emberies érzése meg
fogja neki mondani, hogy ez a szövetség, a melyet
kizárólag egy néppel kötött, csak arra való, hogy
a népet ellenségeskedésbe, sőt talán háborúba ka
varja más népekkel és ebből az okból a szövetség
meglehetősen kellemetlen lenne neki. Arra a kér
désre : -Osztozik-e az orosz nép a franczia nép lel
kesedésében, azt felelhetem, hogy az orosz nép
nemcsak nem osztozik a franczia nép lelkesedésé
ben, hanem, ha mindent tudna, a mit e szövetségre
való tekintettel Francziaországban beszélnek és
tesznek az emberek, akkor határozottan bizalmat
lansággal viseltetne az iránt a nép iránt, a mely
minden ok nélkül egyszerre rendkívüli szeretetet
mutat az orosz nép iránt. A harmadik kérdést ille
tőleg, hogy mi a fontossága e szövetségnek a czivilizáczió tekintetében általában, joggal hihetem, hogy
mert a szövetségnek nem lehet más magyarázata,
mint más népnek háborúval való fenyegetőzése,
befolyása csak áldástalan lehet. A mi e szövetség
hatását illeti a két népre vonatkozólag, világos,
hogy ez a szövetség eddig csak rosszat hozott erre
a két népre és a jövőben is rosszat fog hozni.
A franczia kormány, a sajtó és a franczia társa
ságnak ama része, a mely örömmel tüntet e szö
vetség mellett, már is sokban megalkudott egy
szabad nép hagyományaival, sokat engedett belő
lük s még többet fog engedni, hogy egyetértsen
vagy legalább úgy tegyen, mintha egyetértene egész
Európa legkegyetlenebb kormányának követeivel
és törekvéseivel. És ez nagy veszteség lesz Francziaországra. De Oroszországra még rosszabb ha
tása volt és lesz ennek a szövetségnek. E szövet
ség óta az orosz kormány egyáltalán nem törődik
Európa véleményével, a melyet azelőtt számításba
vett és mert e szövetség által támogatójának
hiszi a világon a legműveltebbnek tartott népet,
napról-napra kegyetlenebb, deszpotikusabb lesz E
különös és szerencsétlen szövetségnek tehát az én
véleményem szerint csak káros hatása lehet a két
népre és czivilizáczióra általában. Fogadja mély tisz
teletem kifejezését. Tolstoj Leó.
A paraszt m iniszter. Dániában a legutolsó kor
mányválság alkalmával Öle Hausent, egy egyszerű
parasztgazdát, a képviselőház tagját nevezték ki
földmívelési miniszterré. Az minisztert a minap egy
újságíró meglátogatta vidéki birtokán s Öle Hausent
a mezőn találta, a mint a gazdasági munka körül
foglalatoskodott. Birtoka nem épen nagy. Közön
séges parasztház, körülötte hatvanhat holdas telek.
A miniszter épen úgy, mint azelőtt, maga látja el
a munkát s gyakran maga eteti a teheneit az is
tállóban. Fia a többi cseléddel napibérért dolgozik
a gazdaságban s minden szombaton megkapja a
rendes bért a többi munkással együtt. Még eddig
nem kért béremelést, bár tudja, hogy atyjának állása
jelentékenyen megjavult. A miniszter szomszédai
csodálkozva szemlélik szorgalmát, kitartását. Mihelyt
hivatalos ügyeit elvégezte, siet vissza házi munká
jához, mert örömestebb tartózkodik családja köré
ben. Régi társait sem tagadja meg, mert most is
oly szívesen tölti el velők az időt, mint azelőtt.
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Bizony például szolgálhat azoknak, a kik, mikor
magasabb polczra jutuak, megfeledkeznek barátaik
ról. Például szolgálhat továbbá arra, hogy nem a
rang, nem a vagyon teszi az embert emberré, ha
nem a csendes, nyugodt, szerény és alázatos é let!
Hány levelet kapnak az uralkodók ? Egyik
párisi lap közli ezt a statisztikát: 1900 folyamán
a pápa átlag naponkint 22,700 levelet, cspmagot
és újságot kapott. A Vatikán irodáiban negyven
titkár foglalkozik csupán a levelezés átnézésével.
VII. Edvárd király naponkint 3000 újságot és 1000
levelet kap. Jóval megelőzi az orosz czárt és a
német császárt, a kik naponkint csak 600 levelet
kapnak. Vilmos császár és Edvard király leveleik
nagy részét maguk nézik át, Vilmos császár a leve
lekre adott válaszokat is elolvassa. Az olasz király
átlag 500, Ferencz József 300 és Vilhelmina ki
rálynő 50 levelet kap naponkint. Az említett lap
megjegyzi, hogy a monakói herczeg folyton sok
levelet kap olyan emberektől, a kik pénzt kérnek
tőle kölcsön. Valószínűleg, ez az utóbbi adat a leg
hitelesebb.

Fejedelm i állatvédő. A belga királyné, mint a
brüsszeli lapok jelentik nemrég Spaa környékén
kikocsikázott, poniktól vont kis kocsijában, a me
lyet ő maga hajtott. Az úton a királyné találkozott
két rongyszedővel, a kik egy kis kocsiba fogott
kutyát ütlegeltek. A királyné megállította kocsiját
s fölszólította a rongyszedőket, hogy ne bántsák
a szegény állatot. A durva emberek csak azért is
erősebben iitötték-verték a kutyát, sőt szemtelen
szavakkal a királynét is megsértették. A királyné
erre megfordította a lovait s addig követte a rongyszedőket, a míg a legközelebbi csendőrőrjárattal
találkoztak s a csendőrökkel letartóztatta a két
rongyszedőt. A bíróság felségsértésért is felelőségre
vonta a két embert, de a királyné megkérette a
bíróságot, hogy a felségsértés vádját ejtsék el,
mert ő nem mint királyné, hanem mint az állat
védő egyesület tagja, cselekedett.

A szerkesztő üzenetei.

D r. M . Gy. B u d a p e st. Örömmel látjuk dolgozótársaink

sorában.
F r. L . E p erjes. Avatott tollát nagyrabecsüljiik. D olgo
zata erre a számra későn érkezett; ha lehet, a jövő szám
ban közöljük. A többiről levélben értesítjük.
W . R . fögym n . ta n á r B u d a p e st. A régi jó tanárra
mindig hálás szívvel emlékezik vissza a hü tanítvány. Szép
emlékbeszédét méltatni fogjuk.
H. Ii. B u d a p e st. Köszönet a küldeményért.
S. R . ref. papjelölt. Isten hozta körünkbe !
T . I. D ö m s ö d . Nem kaphatnánk a reformácziót dicsőítő
szép alkalmi költeményt ? Hadd szóljon a lant. Ü dvözlet!
Z . P. K is-G a ra m . Buzgólkodjék ott a szép Felvidéken
ügyünkért. Levelet írtunk!
h . A . Törekedjék vallásos irányú elbeszéléseket írni.
H. L. B p e st. Felhasználtuk.
B . G. Vadosfa. Ügybuzgóságáért fogadja hálás köszönetiinket. Levelet Írunk.
T ö b b le v é lr e a jövő számban válaszolunk.

IMT* A KIADÓHIVATAL kéri a lap t.
e lő fize tő it, hogy a z e lő fiz e té s t m e g 
újítani s z ív e s k e d je n e k . — Egyúttal
k éri lapunk b a rá ta it, hogy kiki le g 
alább egy új e lő fize tő t s z e r e z z e n .
Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert nektek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
O k tó b e r

A budapesti gabonapiacz jegyzései

K é z ir a to k a t n em adu n k v issza.

szeptember 28-án.

T is z t e lt dolg ozó tá r sa in k a t kérjük, hogy czikkeiket

a papirosnak csak egyik oldalára írják.
A sze rk esztőt ú j munkakörében annyian üdvözölték,
hogy lehetetlen mindenkinek külön-külön megköszönnie a szives
jóakaratot, azért c helyen mond szívből jöv ő hálás köszönetét
a lekötelező, szives figyelemért. M íg Isten erőt ád, lankadat
lanul küzdünk édes hazánk és szeretett egyházunk érdekében.
Ha ügybuzgó, lelkes tábor sorakozik m ellénk: a magyar p ro
testantizmus csillaga ismét régi fényében fog ragyogni. Adja
Isten, a szeretet, a kegyelem Istene!
V . Z . Sopron. Versei nem váltak be.
T . L . B u d a p est. Forró köszönet a szép költeményért.
P . S. Szentes. Alkalmi költeményét karácsonykor közöl
jük. Szives közreműködését továbbra is kérjük.

Ente.
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Zsoltár 9, 1— 11.
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Zsoltár 9, 12—21.
12
II. Pét. 2, 1—9.
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Zsoltár 10.
I. Kor. 1, 4—9.
Máté 23, 34— 36.
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Efez. 2, 19—22.
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Zsoltár 11.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

Gabonafaj
Bánsági búza . . . .
Tiszavidéki búza . .
Pestvidéki
„
. .
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. .
Bácskai
„
. .
Rozs, I. rendii . . .
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„
. . .
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»
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Zab, ó .....................
n ú j .....................
Tengeri, bánsági, ó
„
másnemű, új .
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bánsági . . .
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