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Térjetek meg!
(B.) Közeledik a mi Urunk Jézus Krisztus
nak születése napja. Örömmel várja minden
hivő keresztény azt a nagy napot, melyen az
Ige testté lett. A bűnös emberiség fellélekzik,
hogy megkönyörült rajta az Úr. Megcsendül
a vigasztaló szózat:
— Ne félj, mert úgy szerette Isten a vilá
got, hogy egyszülött fiát küldte e világra,
hogy örök váltságot szerezzen nektek!
Miért jött Krisztus e világra? Semmi másért,
minthogy mindnyájunkat megváltson a bűntől
s örök üdvösséget szerezzen nekünk.
Nincs-e tehát okunk örülni eljövetelén?
Nem kell-e alázatos szívvel várnunk azt, a
kiről Keresztelő János kijelentette: nem va
gyok méltó, hogy saruját megoldjam?
Keresztelő János nem intette volna a népet
a megtérésre, ha nem közeledett volna az Úr,
a ki erősebb nálánál, a ki Szentlélekkel és
tűzzel keresztel majd. De érezte közeledtét,
azért fennen harsogta:
— Térjetek m eg; elközelített a mennyek

7. szám.

nek országa. Készítsétek meg az Úrnak útját
és egyengessétek meg az ő ösvényeit! (Máté
III. 2— 3.)
Majd így inti a sokaságot:
— Teremjetek illendő gyüm ölcsöt! A mely
fa jó gyümölcsöt nem terem, azt kivágják és
a tűzre vetik. (Lukáts ÜL 8— 9.)
A nép nem akarja megérteni és k érdi:
— Mit cselekedjünk tehát?
— A kinek két köntöse vagyon, adja oda
az egyiket annak, a kinek nincsen; a kinek
vagyon eledele, hasonlóképen cselekedjék —
válaszolta Keresztelő János. (Lukáts Ifi. 11.)
Hogy vagyonúnkat a szegényekkel megoszszuk, hogy senkivel igazságtalanul, jogta
lanul ne bánjunk, hogy senki ellen ne patvarkodjunk, hogy a magunk zsoldjával meg
elégedjünk : még korántsem elég. Mind ezt
az Úr kedvéért cselekedjük, a ki eljövendő,
íg y kívánta ezt Keresztelő János is.
Nem elég a rosszat kerülni, a jót csele
kedni. A benső vallásosság, az igaz hit legyen
gyökere minden cselekedetünknek.
Hit nélkül semmit sem érnek cselekede
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teink. A világ- szemében talán így is lesz
becsületünk, de az örök b író: Isten más
ként ítél.
Isten a szivet vizsgálja és ha világi bölcseség, ravaszság, önzés vezette lépteinket,
nem veszsziik el jutalmunkat. Isten iránt való
szeretet vezessen minket minden lépésünkben,
minden cselekedetünkben, ha Isten kegyel
mére méltókká akarunk lenni.
Szeressük egymást, mert közeledik, a ki
mindnyájunkat szeretett. A gyülölség, az
irigység, az álnokság távozzék tőlünk.
„A szeretet hosszútűrő, kegyes“ — mondja
az apostol — „nem irigykedik, nem cselek
szik álnokul, nem hivalkodik fel. Nem cse
lekszik éktelenül, nem keresi csak a maga
hasznát, nem gerjed hamar haragra, nem
gondol gonoszt. Nem örül a hamisságnak,
de örül az igazságnak. Mindent elfeled, min
dent eltűr". (Kor. XIII. 4— 7.) Vájjon ez a
szeretet él-e mi bennünk?
Az igaz keresztyéni hitélet költözzék szi
vünkbe ! Építsük fel az Úr oltárát az iskolák
ban, a családban és saját lelkűnkben! Úgy
várjuk a Krisztus eljövetelét.
Teremjetek megtért emberekhez illendő
gyüm ölcsöket!

Az utazók.
(Példázat.)

Három utas — egy a közös ezél:
A városba előbb melyik ér —
Rábukkan egy szilaj folyóra,
Átkelnének, ha hídja volna.
Se híd, se komp, se egy rossz sajka . . .
Mitévők lesznek már e bajba?!
S szólt, az egyik: „ A karom erős.
Utam mindenképen sietős,
Gyáva, ki a vésztől megriad:
Altaluszom, törik, vagy szakad/ “
Szólt a másik: „ De már van eszem!
Azt a bolondot csak nem teszem!
Nem a világ az a pár óra,
Majd találok lejebb gázlóra^.
„No én“ — szólt végre a harmadik —
Jobbat is tudok: Várok addig
Alig a zdz lefolyik egészen,
S átkelnem akkor könnyű lessen11.
*
*
*
Ha bajba kerülsz: légy merész!
Vagy óvatos! Csak tettre kész!
Mert élted oly messze nem nyúlik,
Míg a baj magától elmúlik.

,

Már én azért csak azt tanácslom:
Szállj szembe véle, jó barátom!
Sohse' kövesd a harmadikat,
Ki arra vár, hogy a folyó
Vagy elfolyik, vagy kiapad!
Albert József.

Az eperjesi ev. kollégium gyásza.
Az eperjesi kollégiumnak, a magyar hazafiság
és protestantizmus ezen erős várának, nagy gyásza
van. Egy rövid hét alatt két kiváló tanárát, buzgó
munkását vesztette e l: Flórián Jakab főgimnáziumi
és dr. Meliórisz Béla jogakadémiai tanárok jo b b 
létre szenderültek. Az egyik, Meliórisz, reményteljes
ifjú volt, 27 éves. fiatal, zsenge fa, mely most kezgett rügyezni; nyiladozó virágai a legszebb gyü
mölcsökkel kecsegtettek. De eljött a halál rideg,
zordon tele, elfagytak a rügyek, elszáradtak a
fakadó virágok . . . A másik, Flórián, tiszteletre
méltó, ősz férfiú, 71 éves; terebélyes, izmos fa, a
mely már sok-sok gyümölcsöt termett, a mely
dísze volt annak a kertnek, a hol élt, virágzott
hosszú éveken át. De az életnedvet szolgáltató
gyökerek száradtak, száradtak s az izmos fa ki
dőlt . . . A kert, a hol díszlettek, üresebb lett két
helylyel. A többi fák lombjait meg-megrezzenti a
bús őszi szellő, fájdalmas, bánatos hangokat visz
tova: a megmaradt fák gyászolják, siratják tár
saikat . . . A kertész megilletődéssel áll meg ez ifjú,
zsenge fa üres helyén. Istenem! mennyit gyönyör
ködtem ennek a szép kis fának fejlődésében! Milyen
örömmel, reménynyel néztem a termés elé! Vége,
v é g e ! . .. Még nagyobb az üresség ott, a hol az a
szép terebélyes fa állott! Istenem ! mennyit köszö
nök ennek a derék fának ! Mily gazdag gyümöl
csöket hozott nekem ! Kertemnek dísze, áldása
volt . . . Vájjon pótolhatom-e a helyét? . . . És a
kertész, a protestantizmus, arcza oly szomorú, szive
úgy fáj . .. Gyászoljatok ti is, kedves olvasóink !
Osztozzatok az eperjesi kollégium gyászában! Hi
szen a kollégium sokat, nagyon sokat veszített az
elhunytakban!
D r. Meliórisz Béla oly fiatal volt még s mégis
mennyi tanulmányt, képzettséget szerzett magának.
Milyen olthatatlan tudományszomjjal, milyen lel
kesedéssel képezte ki magát! Milyen rátermettség
gel lépett jogakadémiai tanári székébe! Mily ma
gasztos eszméket, czélokát akart megvalósítani !
Mennyi kitüntetés érte őt már ily fiatalon! Mily
sok szép ideális eszme, mennyi munka szállott
vele sírba!
Flórián Jakab pedig egész életén át áldása volt
a kollégiumnak! 48 évig működött mint főgimná
ziumi tanár. S ez alatt az idő alatt lelke nem
vesztette el rugékonyságát, az utolsó évben ép
olyan örömmel, lelkesedéssel tanított, mint pályája
elején. Tanítványait ép oly atyai szeretettel, tapin
tatossággal oktatta, nevelte! Egész lelkét bevitte a
tanításba, úgy tanította tanítványait a becsületes,
! erkölcsös életre, úgy csepegtette a lelkűkbe a nemes,
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magasztos eszméket! De nemcsak mint tanár szerzett
magának hervadhatatlan babérokat, hanem mint a
kollégium pénztárosa is. 27 éven át kezelte a kollé
gium vagyonát s ez alatt az idő alatt tiszta becsületes
ségével, józan számításaival, bölcs eló'relátásával,
takarékosságával megszilárdította a kollégium va
gyoni helyzetét; a kollégium vagyonát növelte, gya
rapította. A hol a kollégium érdekei megkivánták az
ő munkás kezét, mindenütt ott volt. Működött mint
jegyző, mint könyvtáros. Önzetlenül, fáradhatatlanul
működött mindig annak az intézetnek az érdekében,
a melynek egész életét szentelte ! Mint ember minta
képe volt a becsületnek, a puritán, vallásos protestáns
lelkületnek! Szigorú elvhűség, tiszta, világos gon
dolkodás,
nagy
tudás, kartársai
val szemben elő
zékenység, meg
becsülésjellemez
ték őt egész éle
tében. Hogy az
e p e r j e s i kollé
gium annyira felvirágzott,
hogy
oly országos hírű
intézet lett, abban
oroszlánrésze van
Fl óri án Jakab
nak.
Hálás kegyele
tének a koll. épü
let főhomlokzata
előtt felállított
kettős ravatal fö 
lött az egyház
részéről ifj. Draskóczy Lajos lel
kész s a főiskola
Flórián Jakab
részéről dr. Szlá1830— 1901.
vik Mátyás theol.
dékántanár és kollégiumi igazgató beszéde adott
méltóképen kifejezést.
Legyen áldott mindkét megboldogult tanár em
léke! Béke poraikra!
Dr. Wallentínyi Soma.

Gabonaszemek
az életnek kenyeréhez.
II.
A ki elfedezi az ő vétkeit, jó l nem
lészen dolga, a ki pedig megváltja
és elhagyja, irgalmasságot nyer.
Péld. 28 ; 13.

Igaz történetet beszélek el keresztyén atyámfiai,
mely néhány évvel ezelőtt abban a Balaton mel
letti kis faluban történt, a honnan önök engem ide
hoztak. Mintha csak tegnap történt volna, oly jól
emlékszem arra a szomorú vasárnapra, a mikor
a Csepregi Jóskát korán reggel halva hozták haza
a mezőről. Arra pedig bizonyosan emlékezik az a

Laczi gyerek is, a ki Szendi Gábor atyánkfiánál
szolgál — mert hiszen ez is abból a faluból való,
kérdezze csak meg tőle Szendi Gábor uram —
emlékszik arra a nagy ijedelemre, mely az egész
falu népét elfogta, mikor a Bókkon Gergely gazda
a templomszentelés ünnepén a torony előtt ájultan
esett össze.
Nem is gondolná az ember, pedig úgy van, hogy
ez a két eset összefüggő történet, habár ez az
utóbbi négy évvel később történt, a mikor a Csepregi Jóska sírját már egészen elborította az örök
zöld levele, melyet szerető kezek ültettek. De még
annak a sírhalmán is kizöldült már akkor a fű,
a ki azt az örökzöldet oda ültette.
Bókkon Ger
gely egyike volt
K ő k ú t legjobb
módú gazdáinak.
Szorgalmát, rendszeretetót, fáradhatlan kitartását
mindenki csudálta, jámborsá
gáért, jószívűsé
géért tisztelte,
szerette az egész
község. Magam is
nem egyszer pél
dául
állítottam
mások elé, nem
egy hívemnek
mondtam, hogy
tekintsen a Ger
gely gazdára, a
ki sohase panasz
kodik a szántó
földjére, meg az
időjárásra, hanem
Dr. Meliórisz Béla
okos előrelátással
1874— 1901.
mindig tud jöve
delmet előteremteni abból a göröngyből, melyet
keze mível, sohase vádolja a rossz időket, hanem
mindig van neki miből a szegényen könyörülni és
soha sincs oly sietős dolga, mi miatt a vasárnapi
áhítatosságot elmulasztaná. Hallottam ugyan bébekorba fülhegygyel némi titokteljes czélzást, hogy
nagy oka van Bókkon Gergely uramnak a kegyes
kedésre, de mindig utálatos dolognak tartván alat
tomos mende-mondákra építeni, a homályos szava
kat rendesen hallatlanokká tettem.
Mikor szóba hoztam a kőkúti templom alapos
javítását, mert már igen megviselték azt egy év
század zivatarai, Bókkon Gergely volt indítványom
nak legbuzgóbb pártolója. Sőt mondhatom, hogy
azt a csinosan helyreállított szentegyházat a köz
ség jó részben neki köszönheti. Szóval és tettel
fáradhatlanul dolgozott, hogy a szükséges pénz
mielőbb összegyűljön s a maga részéről egy ezer
forintos harangot ajánlott az építendő új toronyba.
Elérkezett a várva-várt nap. Örömünnepre ké
szült az egész község. A legdaliásabb legények
lovas bandériumot alakítva mentek a határra, hogy
esperes urunkat a faluba bekísérjék, a templom
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udvarán fehérbe öltözött hajadonok fogadták tisz
telt fó'pásztorunkat s virágokkal hintették be útját
a papiaktól a templomajtóig. Őszbe borult híveim
szemében kényeket láttam csillogni, mikor az espe
res úr üdvözlő' szavaimra megható beszéddel vála
szolt. És mikor felhangzott a templomban szeretett
tanítónknak ez alkalomra saját maga által készí
tett ihletteljes éneke, oly buzgó áhítattal zengte
azt az egész gyülekezet, hogy úgy tetszett, mintha
nem is egyházi ének volna az, a mit hallunk, ha
nem a buzgóságtól, Isten dicséretétől s a hála
érzetétől áthatott száz meg száz kebelnek egyetlen
hozsánna kiáltása.
Az esperes úr áhitatteljes beszédet tartott. Utána
megszólalt újra az orgona, felcsendült az ének s
rég nem hallott harangjaink ott fent a toronyban
megkondultak. Oly lélekemelő hangulat töltötte el
sziveinket, hogy azt gondoltam, nincs a világnak
annyi kincse, olyan dicsősége, melyért odaadnám
ezt az érzést, ezt a tudatot, miszerint e magasztos
örömtől áthatott gyülekezetnek én vagyok a lelkipásztora.
Buzgón éneklő népem közt azonban egyszerre
bizonyos nyugtalanságot veszek észre s látom,
hogy többen sietve mennek ki az ajtón. Az egy
házfi hozzám lépve súgja, hogy Bókkon Gergelyt
ott kinn az udvaron megütötte a szél. Kisiettem.
Néhány hívem már akkor a tanító lakására vitte
az eszméletlent, hol ez nemsokára magához tért.
A júliusi nap heve s a lelki izgalom — úgy gon
doltuk — vértorlódást idézett elő az öreg fejében.
Látván, hogy a veszély elmúlt, nyugodtan folytat
tuk s fejeztük be istentiszteletünket.
Másnap azonban már jókor reggel csendes ko
pogtatás után egy megtört, összeesett alak lép be
hozzám, kiben alig voltam képes az évei daczára
kemény tartású Bókkon Gergelyt felismerni. Rész
véttel fogadtam, látva, hogy szenved s székre
ültetve, kérdém, miben lehetek segítségére?
—- Óh, kedves tisztelendő uram, — mondja a
megindultságtól remegő hangon — nagy az én
bajom, talán senki se tud rajtam már segíteni.
Meglepetve néztem görcsösen vonagló ajkaira,
világos volt előttem, hogy ezt az embert nem testi
fájdalmak gyötrik. Egy pillanatra megvillantak
gondolatomban azok a titokszerűen elejtett szavak,
melyeket róla itt-ott hallottam.
— Sokszor gondolja azt az ember Gergely gazda,
míg csak ő maga tudja a baják de ha mások is
tudják, mégis csak lehet találni rá gyógyszert;
mert több szem csak többet lát.
— Jól mondja tisztelendő uram, csakhogy nekem
épen olyan bajom van, a mit senki se tud, és sen
kinek se kellene elmondanom. Tisztelendő uram !
én igen bűnös ember vagyok.
Ez utóbbi szavakat fuldokló zokogás közt ejtette
ki. Fejét két tenyerébe hajtva meggörnyedten ült
előttem. Most már minden kétségem eloszlott, hogy
a lelkiismeret üldözi ezt az embert. Meghatva lép
tem közelebb hozzá s kezemet vállára téve, igye
keztem vigasztalni.
— Bűnös emberek vagyunk mindnyájan, Bókkon
uram, ezt minden keresztény embernek tudnia kell.

De azt is tudjuk, hogy a bűn rabságából a mi
Urunk Jézus megváltott bennünket, mert megtaní
tott arra, hogy a mi szerető mennyei atyánknak
több öröme vagyon egy megtérő bűnösön, mint
kilenczvenkilenoz igazon.
Szavaim, úgy látszott, valamennyire megnyug
tatták. Felemelve fejét, révedező tekintettel nézett
körül, mintha valakit keresne, ki gondolatainak
szavakat adjon.
— Azért jöttem, édes tisztelendő uram — szólt
csendes hangon — hogy megkérdezzem, miért üldöz
engem még most is a gonosz lélek, pedig én már
annyi jót tettem, annyit imádkoztam azóta .. .
— Mióta, Gergely gazda?
Meglepte a kérdés, szinte ijedten tekintett rám
és nem felelt.
— Szeretett hívem ! legyen irántam bizalommal.
Látom, hogy valami súlyos kő nyomja szivét, sza
badítsa meg magát e tehertől. Mondjon el mindent
őszintén.
— Nem lehet, tisztelendő uram, nem lehet, becsü
letem adná meg az árát.
A szegény ember azt hitte, hogy a faluban min
denki a legbecsületesebb embernek tartja s látszólag
úgy is volt, de azok a titkos sugdosások, melyek
ről ő ugyan semmit se tudott, mást bizonyítottak.
— A becsület, Gergely gazda, nem szorul titko
lódzásra, bátran áll az ki a napfényre, mint valami
márványszobor. Ha van mit rejtegetnie a világ
elől, akkor az a becsület nem valódi arany, hanem
csak olyan aranyfüsttel befuttatott sárgaréz, a mivel
a gyarló emberek előtt lehet egy ideig szemfényvesztősdit játszani, de a mindentudó magasságos
Isten előtt, ki tudja legtitkosabb gondolatainkat,
hasztalan igyekezünk becsületeseknek látszani, ha
valósággal nem vagyunk azok.
Öregem mélyen fohászkodva hajtá le fejét s gon
dolatokba merült, mi közben fejbólintásaival jelezte,
hogy eltaláltam nagy bánatának okát.
— Úgy van, tisztelendő uram, az én becsületem
hamis becsület. Hát ne legyen hamis, ne legyen
rajta semmi aranyfüst, elmondok mindent. — Em
lékszik kedves tisztelendő uram az én feledhetlen
Rozi lányomra, a ki a Dömötör Pali felesége volt.
Milyen víg lakodalmat tartottunk az ifjú párnak,
majdnem az egész falu hivatalos volt, nem fogy
tak ki a szerencsekivánatokból, azt hallottam min
denkitől, hogy még soha se láttak a faluban ily
összeillő párt. Volt öröm és vigasság, mert azt
nem tudta senki, csak én, hogy a menyasszony
mély bánatot rejteget szivében és hogy az én szi
vemben meg egy egész kárhozat lakik, azt meg
kívülem épen senki se tudta.
Úgy volt az kérem, hogy én a Dömötör komám
mal már Isten tudja mikor elhatároztuk, hogy
gyermekeinket összeházasítjuk. Ez a szegény Csepregi Jóska azonban, kinek apja testi-lelki barátom
volt s kit apja halála után csaknem úgy tartottam,
mintha saját fiam lett volna, odacsapott a házam
hoz s igen szívesen elbeszélgetett a leányommal
és észrevettem, hogy a leánynak is jól esik, ha
vele egy levegőt szívhat.
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— Nem is lett vMna rosr" választás, Gergely
— Nem bizony, tisztelendő uram. Óh, de más
kép volna most minden! De én nem tudtam sza
badulni már kész tervemtől, azt hittem az adott
szót is köteles vagyok megtartani. Megzavarta az
eszemet az a gondolat, hogy a Jóska miatt dugába
dől az egész szándékom. Azon töprenkedtem szün
telen, mi módon szabadulhatnék meg a fenyegető
veszedelemtől. — Derék fiú volt, szorgalmas, be
csületes, magam is szerettem különben, ha körü
löttem forgolódott, ha kijött velem az aratók után,
vagy ha puskával já r
tuk meg együtt a mezőt.
Olyan jó kedvű volt s
a mellett szelíd; ele
ven, de tisztességtudó.
Mintha most is látnám
mosolygó piros arczát,
nagy fekete szemét. —
Hogyan elhalványodott
az az arcz, hogy meg
törtek azok a ragyogó
szemek! .. . Óh, tiszte
lendő uram, nem lehet
azt elfeledni soha, nincs
menekvés ebből a kár
hozatból soha, nincs
olyan bűnös ember a
világon, mint é n !
Keserű zokogás foj
totta el szavait. Ezalatt
kiegészítettem magam
ban a már gyakran hal
lott czélozgatások után
az egész történetet. —
Csepregi uramnak hat
gyermeke volt, a Dö
mötör Pali pedig jó 
módú embernek egyet
len fia. A szép birtok
csábitó ereje levette lá
— A Jóska gyereket
báról Gergely uramat s
mikor látta, hogy a Jóska gyerek és a Rózsi közt
lassanként fejlődő viszony megsemmisítheti mind azt
a szép reményt, melyet a tervezett házassághoz
kötött, egy ördögszülte alkalmas pillanatban a töl
tött fegyver incselkedésének nem tudott ellenállani.
Vigyázzatok és imádkozzatok, mondja a szentírás,
hogy kisértetbe ne essetek.
Lelkem mélyéből fel voltam háborodva a gon
dolatnál, hogy ez az ember, ki most előttem a
lelkiismeret vádjának súlya alatt nyög, gyilkos.
— Bókkon Gergely ! — szóltam félig kérdő, félig
vádoló hangon — a Jóska gyereket maga lőtte
Sass János.

a^ 0n!
(Folytatjuk.)

A biblia.
Elbeszélés. — írta: Horváth Lajos.
István bácsit mindenki szerette Galamboson. Olyan
jólelkű, igazán magyar ember volt. Annak örült,
ha másokon segíthetett. Haját rég megcsípte a dér,
de a tartásán kevés nyomot hagyott a hetven esz
tendő.
A portája olyan volt, mint egy kis királyság;
rendben az utolsó szegig.
De egy különös szokása volt. Segített minden
kin, tanácscsal és tettel; útravalóul azonban min
dig hozzátette: „Tuda
kozzátok az írásokat,
mert abban örök éle
tetek vagyon" (Ján. V,
39.). Ismerősei váltig
könyörögtek neki:
„Magyarázza meg eze
ket “ , de az öreg hajt
hatatlan maradt. Végre
nevenapján hajlott az
öreg vendégei szavára
s a következő történe
tet beszélte el.

I.
Szegény zsellér em
ber volt az én boldogult
apám, kis házikónkon
kívül egy pár hold föld
volt egész vagyona; biz
azért a mindennapi ke
nyérért más tarlójára
szorultunk, de mégis
megéltünk elég tisztes
séggel, bár családunk
hattagú volt. A négy
testvér közül én vol
tam a legidősebb s már
fiatal g y e rk ő c'/, korom
maga lölte a g y o n !
ban megszoktam a mun
kát, mert meg kellett szoknom akaratlanul is. A
szükség, ez a nagy úr, hajtott rá.
Ifjabb éveimről keveset tudok már, de azt az
igazi keresztyén szeretetet, azt a valódi mély val
lásosságot, mely minden háznak gyöngye, ékessége,
kedves jó apánk s édes anyánk oltották belénk.
Nem múlt el nap, hogy édes apánk reggel, este
össze ne gyűjtött volna bennünket kicsiny szobácskánkba, hogy áldozzunk a „mi Urunknak", a „mi
Atyánknak", a miért felvirrasztott, a miért őriző
kezével egész napon megoltalmazott. Elénekeltünk
mindnyájan néhány énekverset, aztán boldogult
édes apám elővette hol az imádságos könyvet, hol
a bibliát, abból imádkozott, mi meg utána mond
tuk szép csendesen, áhítattal, emebből meg magya
rázott egy szakaszt s a „Miatyánk" után, melyet
sorba kellett elmondanunk — még négy éves kis
leánytestvérünket sem véve ki — ment mindenki
a maga dolgára. — Nem értettük akkor édes apánk
szavait, miért mondja rendesen egy ilyen kis házi
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ájtatosság után: „Vigyázzatok és imádkozzatok,
hogy kísérletbe ne essetek!", de akaratlan is a szi
vünkbe vésődött; hej azóta be sokszor eszembe
jutottak szavai, ha az élet csábító kisértői meglep
tek ! Imádkoztam s kikerültem a veszélyt.
Tizennyolczéves koromban beállottam cselédnek
Kende Mihály tekintetes úrhoz, kinek a portája
nem messze esett a mi kis házikónktól s én hazajártam
minden isten áldott nap reggel és este a mi csen
des otthonunkba énekelni s imádkozni. A cseléd
pajtásaim, a kiknek az első szavuk is, mihelyt
kinyitották a szemüket, a káromkodás volt — csú
folni kezdtek érte, mikor kilesték hazajárásom okát,
elneveztek „Szentes Pityók“-nak, s ott, a hol alkal
muk nyílt, bosszantottak is érte eleget.
Egy ízben meghallotta a csúfolódásukat Kende
tekintetes úr egyetlen leánykája is: Erzsiké leányasszony, az a feslő rózsabimbó, kinek a jó szi
vét megemlegette minden koldus, minden kéregető.
Ép akkor fogtak legjobban közre, mikor ő kis
kertjében virágait öntözgette, mi pedig a széna
takarással voltunk elfoglalva a kis kerttel határos
réten.
Én meg csak hallgattam egy darabig, tűrtem,
míg tűrhettem, de ha túlfeszítik: elpattan a húr
is. Már-már oda jutottam, hogy a kezemben levő
villával közéjük csapok, mikor kinyílik a kis kert
ajtó s kilép rajta az az angyaljóságú teremtés, ki
pirult arczczal s alaposan megleczkézteti a csúfo
lódó bandát. El is hallgattak rögvest s folyt a
munka, míg az én kis védelmezőm ott állott; de
alig hagyott ott bennünket, megújult még jobban
az istentelen tréfa.
Egyszer a tekintetes asszony a kertben adott
munkát s én a munka közben észre sem vettem,
hogy Erzsi leányasszony, kezében kis öntözőjével,
a hátam mögött áll s rám köszönti a „jó munkát".
Fogadom s dolgozom tovább.
— Mondja csak, Pista bácsi, miért jár minden
reggel meg este haza, talán nem jó az édes anyám
kosztja, jobban ízlik, a mit otthon főznek ?
— Instálom, leányasszony, nem éltünk mi ott
hon ilyen úri módon, hanem úgy megszoktam már
a hazamenést, hogy egész nap betegnek érzem
magam, ha édes apám- s anyámnak „jó reggelt,
vagy estét" nem mondhatok.
•
— Megesik az gyorsan, maga meg, Pista bácsi,
némelykor félóráig is elmarad; hány jó reggelt
kívánhat az alatt!
Láttam, hogy a leányasszony egészen a sarokba
szorított, hazudni nem akartam, elmondtam hát
neki a valót.
Mily nagy lett azonban a csudálkozásom, mikor
Erzsiké leányasszony kijelentette, hogy egyszer
eljön ő is imádkozni. Hiába okoskodtam én, nem
engedi meg a nagyasszony, aztán nemes leánynak
nem illik zsellérházba menni, ott minden olyan
szegényes; ő hajthatatlan maradt, még akkor is,
mikor azt mondtam neki, hogy megszólják az em
berek.
Ezután ritkábban, akkor is csak titokban men
tem haza, s egy ízben már épen édes apánk imád
kozni készült, mikor kopogtatás hallatszik s a kinyílt

ajtón Erzsiké leányasszony jön be, kezében kis ima
könyvével.
Meghökkentünk mindnyájan e sejtett, mégis vá
ratlan látogatáson, ő pedig kedves csengő hangjával
bocsánatot kérve a tolakodásért, leült közénk,
velünk imádkozott, velünk énekelt.
Én sürgős munkámhoz siettem, ő pedig oly szé
pen kérte édes apánkat, jó anyánkat, hogy azok
nehezen bár, de mégis beleegyeztek a korai láto
gatásokba.
— Valahányszor ide jövök magukhoz, Sándor
bácsi, mindig megkönnyebbül a szivem, otthon nem
is olyan jó imádkozni.
Ezután hűségesen eljárt a mi kis vendégünk a
reggeli áhítatosságra, de én annál ritkábban vet
tem részt, mert féltem, hogyha a tekintetes úr
megtudja leányának gyakori látogatásait, rögtön
elcsap.
Mi lenne akkor szegény törődött apámmal, ki
helyett már én tartottam fenn a családot.
„Ember tervez, Isten végez." Bekövetkezett raj
tunk is ez a közmondás.
Mi maradhatna faluhelyen titokban, hol annyi a
besúgó, a pletykás, irigy nénémasszony. Az volt a
boldogabb, a ki előbb besúghatta a tekintetes aszszonynak Erzsi leányasszony látogatásait.
Persze, ő nagyon megdorgálta Erzsikét, minek
tolakodik egy zsellér-famíliába. — Uram Isten, ne
hagyj e l ! Csak nem Pistáért jársz oda az imád
kozás ürügye alatt? Mindjárt elvernélek a házam
tól, ha ez igaz volna.
Pista derék, szorgalmas cseléd, az igaz, de ne
merd magad a nyakába varrni!
Erzsiké kisírt szemmel jött el másnap hozzánk,
s az egész reggeli ima alatt hullottak a könyei;
megsajnáltuk a lelkűnkből.
Pár szóval elmondta az otthon történteket, hogy
még ma az édes apa elviszi egyik rokonukhoz
messze-messze,
Sírtunk mindannyian, még jó apám is könyezett,
mikor vele kezet szorított, nekem meg azt mondta:
„Pista bácsi, ne feledjen el, él még a jó Isten".
Megtörölte szemét, aztán kisurrant az ajtón.
— Látod, apjuk, szegény leányasszony az imád
ságért bűnhődik — mondá édes anyám.
Én meg alig tudtam eltámolyogni munkámhoz,
olyan ólmos volt a lábam, a szivem meg tele kese
rűséggel. Bántott a lelkiismeret, hogy a leányaszszonyt én kergettettem el hazulról ostoba csacso
gásommal, mert ha el nem mondom neki az otthoni
imádkozást, nem zúdul rá ez a veszedelem.
De ha van Isten, megsegít; mert leimádkozom
számára még a mennyországot is.
II.
Elvitték Erzsiké leányasszonyt s magam sem tud
tam miért, egy mázsányi terhet éreztem a szivem
táján, búbánatos lett az életem. Gondolataim a múlt
minden kis emlékénél hosszasan mulattak s egyre
csak azt hajtogattam magamban : bárcsak újból
láthatnám, bárcsak újból hallhatnám ezüstcsengésű
kedves hangját. Ha valójában szép volt is üde,
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rózsa-piros arczával, hosszan lelógó selymes fürtéi
vel, beszédes kék szemével, az én képzeletem száz
szorta szebbé tette, felemelte a földről a mennybe
az angyalok közé.
A mint így elmerülve ültem egy ízben a lóczán,
mely a kis virágos kertnek vetette hátát, egyszerre
csak egy gondolat czikázik át agyamon, mely a
paradicsomba emelt fel, hogy a másik perczben a
pokolba sújtson.
Egy belső hang folyton azt rezegtette bennem:
Szegény szerelmes tatár, miért futsz olyan szekér
után, mely úgy sem vesz fel sohasem !
Nem, nem . . . és százszor nem, szóltam helyem
ről felugorva, ökölbe szorított kézzel — én nem
vagyok szerelmes.
Pedig már akkor rabja voltam annak a hatalmas
érzelemnek s mégis ámítgattam, csitítgattam azt a
bolond szivemet, hogy nem igaz.
Alig mertem ezután Erzsiké hozzátartozóinak a
szemébe nézni, ha megszólítottak; mindig azt hit
tem, hogy mindenki leolvassa arczomról érzel
meimet.
Akkor meg igazán alig tudtam összeszedni ma
gamat, mikor a tekintetes úr gazdává tett az egész
cselédség füle hallattára; fizetésemet megkétszerezte,
azt mondta, hogy ez hűségemnek, becsületességem
nek a jutalma; szülői szeretetemről pedig a nagy
urak is példát vehetnének.
Azt sem tudom már, hogyan köszöntem meg,
csak azt éreztem, hogy egy pár nehéz könycsepp
szántja végig arczomat a tekintetes uram azon
szavaira: „Légy hű fiam, Pista, hűséged jutalma
ezután is meglesz41.
Két hónap telt el azóta, hogy üres lett nekem
a tekintetes uram háza ; de annál teltebb volt a
szivem tája bokros búbánattal.
— Pista, a kocsisért. . . a lovakat . . . gyorsan !
— kiáltja a nagyasszony.
Egy negyed óra múlva kisírt szemmel ült fel a
hintóba a tekintetes asszony s lehorgasztott fejjel
a tekintetes úr, még parancsot sem adva, mit dol
goztassak másnap.
Nem értettem a gyors elutazást, de a szivem azt
súgta, Erzsi leányasszony van nagy bajban.
Sejtelmem nem csalt meg, csakugyan ő volt a
beteg.
Képzelhetik az én lelki vergődésemet, egy nap
százszor is kinéztem a bodajki útra, de csak nem
jött az, a kit én vártam.
Végre negyednapra megjött a tekintetes úr, ma
gához hivat s azt mondja, hogy a komájának,
Szentkereszty úrnak, botos ispánja meghalt egy
hete, az ő helyét nekem szánták. Kifizette az egész
esztendőre szóló fizetésemet s egy hét múlva öreg
szülőimmel, testvéreimmel együtt útban voltunk
Szentkereszt felé.
Fájó szívvel bár, de búcsút vettünk kedves
falunktól, még a tekintetes úr el is kisért a határig,
vigasztalta apámat, anyámat, hogy a komája urá
nál milyen jó helyünk lesz, megbecsüli az is a
tisztességes embert.
Sok mindent nem értettem meg ekkor, bár nyug
talan lelkem folyton az okát kereste a történteknek.

Csakis ma látom tisztán az összefüggést Erzsi
elvivése s az én elküldésem között. Meg is tudtam
mindent később. Erzsikét a bánat, a sok gondol
kodás, a vágy beteggé tette s sírva vallotta meg
édes anyjának szerelmét.
Megnyugtatták, beczézgették szépen, mindenbe
beleegyeztek a szülők, csakhogy egyetlen gyerme
kük baját még súlyosabbá ne tegyék.
De valójában másként állott a dolog.
Az édes apa, ki százados nemességére féltéke
nyen büszke volt, azt a szégyent a világért sem
ejtette volna a nevén, hogy az ő leánya, a híres
Kende ivadék, a saját zsellérjéhez, a saját cseléd
jéhez menjen férjhez.
Elhatározták azért szép szerével való eltávolítá
somat, Erzsikét pedig, ki a gondos anyai karok
ápolása folytán napról-napra javult — hazaviszik,
majd csak elfelejti az a bohó gyermek azt a zsel
lérporontyot.
Haza is hozta a nagyasszony egyetlen virágszálát
félig lábadozóban, szorgosan titkolva előtte új ott
honomat, s megtiltották az egész cselédségnek a
nevem emlitését is előtte.
Szegény Erzsikém a helyét sem találta otthon,
bár nem akarta mutatni belső lelki világát, de az
a fényevesztett szempár, az a halavány arcz, a rá
kiülő bánat elárulták a szivét epesztő fájdalmat.
Hiába vitték itt lakodalomba, ott meg kereszte
lőbe, s csó'dítették köréje a hozzá illő fiatalságot,
nem vidult fel. A kérőit mind kikosarazta. Épen
édes atyja nevenapján adta ki Kőváry Laczinak,
a megye első tánczosának, az utat.
Javában folyt a mulatság, mikor egyik cseléd
ijedten rohan be s a mulatók zaját túlharsogva,
kiáltja: „Elesett a Kende tekintetes úr!“
A mire az orvos megérkezett, az erőteljes férfiút
élete delén megütötte a guta.
III.
Az a hirtelen bekövetkező nagy csapás megtörte
a nagyasszonyt, egyetlen leányát meg újból az
ágyba döntötte.
Lázas álmaiban engem hívott, remegő ajkai
lágyan suttogták: „Szeretlek . . . Szeretlek . . . nem
a te hibád, hogy zsellérnek születtél . . . ne adj
semmit anyám én . . . én a felesége leszek . . .
Megtanitott imádkozni . . . az Istent szeretni. . .
nem hagyom el soha . . . soha! Adjátok a bibliámat;
olvasni akarok . . . akkor boldog leszek".
A szava, az intése parancs, s ime a lázbeteg
felül ágyában, felnyitja a szent könyvet, s alig
érthetően suttogja : „ . . . Ha szeretet nincsen én
bennem, semmi vagyok . . . a szeretet hosszútürő . . .
mindeneket elfedez . . . mindeneket hiszen, minde
neket reményi . . . a szeretet soha el nem fogy“ .
Lehanyatlik karja, visszadől hófehér párnái közé,
kimerültén ; csak ajaka mozog, de szava nem
hallik.
Másnap este a lovas legénynyel a Kende portán
voltam én is. A nagyasszony maga vezetett be a
beteg szobájába. A mint beléptünk, felnyitja szemét.
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„Pistám! a tied leszek . .. örökké . . . örökké !
Anyám áldj meg, áldd meg őt is, mi szerető gyer
mekeid leszünk
A nagyasszony zokogva tette kezünket egybe
s csak annyit m ondott: „Gyermekeim, a hova ti
mentek, ott leszek én i s !“
Erzsiké erejét a nagy felindulás annyira kimerí
tette, hogy még karjaim között mély álomba
merült. Én pedig még azon éjjel visszamentem a
másik betegemhez, édes anyámhoz, de a mire meg
érkeztem : kiszenvedett szegény.
Jó apánkat alig egy éve, hogy behantoltuk, most
meg újból megnyílt a sir, hogy eltakarja azt, kinek
Istenen kívül, a világon mindenünket köszönjük :
édes anyánkat. Ilyen ez a kérlelhetlen sors. Örömöt,
bánatot, mindent összekever.
Erzsiké enyém lett, a mikor teljesen felépült;
otthagytuk a Kende portát az ő kívánságára, s
átalakítva régi kis házunkat, az egyszerű falusi
házban éltünk boldogan. A jó lélek még a ruhá
zatát is megváltoztatta, csakhogy mindenben hoz
zám hasonló legyen.
Nem volt reggel, nem volt este imádság-, biblia
nélkül, s mi olyan boldogok voltunk!
A mi boldogságunkat az imádság, a biblia sze
rezte meg, s én azt akarom, hogy minden ember
boldognak érezze magát itt e földön is, ezért
mondom olyan sokszor:

„Tudakozzátok az írásokat, mert abban örök
életetek vagyon*.
Tanuljuk meg mi is István bácsi élettörténetéből,
hogy a biblia, a szorgalmas munkával együtt meg
őriz minden kisértéstől; tanuljuk meg, hogy a
szeretet örök, a szeretet hatalmát még a sír sem
törheti meg. Tanuljuk meg, hogy a szeretet Istene
sohasem hagyja el a benne bízókat.

Ádventben.
Ember ! tárd ki kebled' szépen
Advent boldog ünnepében,
S tisztán várd a hit fejét.
Hozzád, hidd meg, csak ú gy tér be,
Ha nincs benned a bűn férge.
S féled a m enny Istenét.
Es ha egyszer benned lakik,
S oltárodon fénylik a hit
Ez az örök szövetnek :
E l ne űzzed, el ne oltsad,
Bús lélekkel meg ne fojtsad
Pályaútján a létnek.
Véle tedd a vándorlásod’,
Es majd síri aluvüsod
K ön n yű és boldog leszen.
Es ha egykor újra éledsz,
Kapaszkodót szent nevéhez
Hívni fog majd szívesen.

Tóth István.

Hulló levélek.
Mentői alacsonyabb sorsban van valaki, annál
magasabbra emeli őt az áhítat, mikor Istentől kér
valamit.
*

A balga, hiú ember a vasárnapnak nem azért örül,
mert munkaszünete van, hanem hogy ünneplő ruhái
ban mehet a templomba.
*
A ki sokat hazudozik, idővel maga is elhiszi, a
mit füllentett.
*

A pazarló embernek a rabság lehet a leggyötrőbb
otthon.
*

A jó termésnek gyakran nem csak a hörcsögök
örülnek, de a rossz szomszédok is.
*

Hajíts el csak egy követ, hányán fognak rögtön
jajgatva kiáltozni, mindjárt rám esik, vagy ja j rám
esett; dobj csak f e l egy aranyat az emberek közé,
még az is tagadni fo g ja , a kinek a kezében van, hogy
ő felé esett ez a pénz.
H erényi Lajos.

N a g y M árton e se te .
Elbeszélés.
(Folytatás.)

II. Máté B oris új otthona.
ü gy is lett, a hogy Örzse néni szóba hozta a dol
got ; az árva kis Boris a házba került s ott is ma
radt. De bizony nem bánta meg azt senki, még
maga Márton gazda sem ; mert Boris ugyancsak
megfogta a dolog v é g é t: csak úgy égett a kezé
ben a munka, valódi jobb keze volt Erzsi nénjének,
a ki miután a padlásról leesett, a hová maga ment
fel a vásznat teregetni, sehogy sem tudott lábra
kapni ; folyton betegeskedett, mindig a derekát fáj
lalta. No de Boris meg is kímélte minden munká
tól, nem is tudtak volna ellenni nélküle, fogadott
szolgálóra kellett volna bízni a belső gazdaságot;
attól pedig, daczára jó módjuknak, mindig óva
kodott Márton gazda is, meg a felesége is. így
lassan Boris vállaira jutott minden teher ; de ő
mindent jó kedvvel, vidáman teljesített s a mellett
olyan szelíd, istenfélő leány volt, Örzse asszony
úgy megszerette, mint a tulajdon leányát; de a
gazda is megdicsérte őt sokszor s el-elmondogatta
a feleségének, hogyha az öregebbik fiuk Marczi
hazajön a katonaságból és megházasítják őket,
akkor majd a kis Borist is férjhez adják, kitart
ják a lakodalmát, mert megérdemli, derék lány.
Ilyenkor Örzse asszony csak felsóhajtott; mert
ő már régen észrevette, hogy áll a dolog Borissal
és az ő kisebbik fiával, Pistával ; hogyha Boris a
sajtárral kezében fejni ment, akkor Pistának is az
istállóban akadt dolga. S ha vasárnap Boris is el
ment tánczra a korcsmába, onnan visszajövet Örzse
asszony mindig megkérdezte:

79
— Aztán kivel tánczoltál, Boris lányom?
— Hát csak a Pistával, nem is engedett mással,
válaszolt fülig elpirulva s a köténye szélét morzsolgatta.
Beszéltek erről már a faluban is, hogy a gaz
dag Nagy Pista mindig a kis Máté Boris körül
legyeskedik, pedig olyan hitványka a lelkem, ugyan
mit találhat rajta, tették hozzá a rossz nyelvek.
Csak épen Márton gazda nem tudott róla semmit,
de még csak álmában sem jutott eszébe, hogy
Máté Boris, a szegény árva, az ő fiára, Nagy Már
ton fiára, emelné a szemét. Régen elrendezte ő
már a fiai dolgát Bedő urammal, a falu másik
nagy gazdájával, a kinek még fél telekkel több
földje volt, mint neki és nem volt csakis két leá
nya, épen a Márton gazda fiaihoz valók. Judit, az
öregebb, épen eladó sorba kerül, mire Marczi a
katonaságból haza jön, Juliska meg, a kisebb lány,
jó lesz a Pistának. Ezzel aztán rendben voltak
Bedő urammal, csak épen a fiatalok nem tudtak
róla semmit. A Bedő lányokat nem igen lehetett
látni sehol a faluban, kint laktak a tanyán, a tem
plomba is csak nagy ritkán jöttek be.
— Nincs nekünk arra érkezésünk, szokta mon
dogatni Judit, hogy minden vasárnap templomban
üljünk, nálunk még vasárnap is van munka ; nagy
a gazdaság, tette utána kevélyen.
— De nem ám, tódította a másik lány, Juliska,
bezzeg nem ülhetünk mi annyit a templomban,
mint a zsellér-lányok.
Orzse asszony ismerte Márton gazda terveit; de
ismerte férje hajthatatlan természetét is, kemény
nyaka volt az öregnek, hiszen már lassan 28 esz
tendeje annak, hogy a tisztelendő úr megáldotta
őket s Márton gazda ide hozta őt erre a portára;
azóta kitanulta, kiismerte a gazda természetét; jó
ember volt, mint a falat kenyér, de csak addig, a
míg mindenben az ő akarata történt. Nem is szegült
eddig annak ellene senki, Orzsébet asszony maga
volt a jóság, engedékenység, a fiúk is engedelmes,
szófogadó gyermekek voltak, még a Gondviselés is
mintha a Márton gazda akaratához alkalmazkodott
volna; 28 év alatt úgy ment minden a gazdaság
ban, mint a parancsolat, gyarapodott minden és
vele Márton gazda kevélysége is. Csak most okozott
néha gondot Márton gazdának a felesége állapotja,
a ki uapról-napra jobban hanyatlott, már nem is
igen bírt járni, csak üldögélt a párnák közt, a
mivel a jó Boris rakta körül és szomorúan néze
getett szét a tornáczról, a honnan messze belát
hatta a hullámzó vetéseket, a nagy kukoriczásokat;
a kukoricza leveleinek susogása szinte ide hallat
szott a nyári nagy csendben. Bizony, mire azokat
a búzatáblákat aratni fogják, mire a kukoricza
megérik, ki tudja, hol leszek én már akkor, gon
dolta magában. Senki sem volt otthon csak a Boris,
a ki tett-vett egyet-mást a ház k örü l; odaszólította
magához.
— Boris, szólt hozzá gyenge hangon, félek, te
megint csak árva leszel, ha engem az Úr Isten
elszólít.
— Ne beszéljen ilyet, Erzsi néni, szólt a kis
lány nevetve; de azért közelebb állt a síráshoz.

— Azt szeretném csak tudni — folytatta a be
teg — hogy vagytok ti azzal a Pistával?
Boris tudta jól, hogy haldoklóval beszél, a kinek
a napjai meg vannak számlálva ; legyőzte hát lányos
szégyenkezését és híven meggyónt mindent.
— Hát múltkor, szénakaszáláskor, a boglya tö
vében ültem, odajött Pista hozzám, a többiek szanaszéjjel voltak, deleltünk; leült mellém és azt
mondta : Hallod-e Boris, az őszszel én is berukko
l o k ; de ha te meg nem vársz és férjhez mész más
hoz, Isten engem úgy segéljen. nem látsz többet;
mert én többet vissza nem jövök a faluba ; katona
leszek holtig !
— Megvárnálak én, Pista, mondtam neki, de
mit szólna hozzá a gazduram ? ő neked gazdag
feleséget keres !
Ha látta volna Erzsi néni, hogy megharagudott;
csak úgy tüzelt a szeme, szinte megijedtem tőle.
— Nem kell nekem senki gazdagsága, nekem
csak te kellesz kis Boris, ismered a természetemet,
nem egy könnyen engedek, ha törésre kerül a do
log ; vagy te leszel a feleségem, vagy senki!
— Hát Erzsi néni aztán . . . hát csak odaigérkeztem . . . úgy féltem, még valami kárt tesz ma
gában, tette hozzá mintegy mentegetődzve Boris.
— Gondoltam én ezt már régen, sóhajtott Erzsi
asszony, nem is kivánnék én más menyet Boris,
csak téged ; de a gazda mit szól, attól én is félek,
pedig neki is te lennél a legjobb istápolója öreg
ségében ; mert te istenfélő, jámbor lélek vagy,
nem úgy, mint a kevél.y Bedő lányok. Csak a jó
Isten legyen veletek ! Én már a ti dolgotokon nem
segíthetek ; mert rólam mást határozott az Úr Isten,
de nagy az én bizodalmám ő benne, hogy titeket
is megsegít.
Ez volt a jó asszony utolsó beszélgetése Borissal.
Azon túl már ágyba került, ereje rohamosan fogyott,
a végén el is fogyott egészen és egyszer csak el
aludt szépen. Mindenki sajnálta a jó jámbor aszszonyt, de senki sem siratta úgy meg, mint Máté
Boris, meg is szólták érte a temetésen, hogy nem
illett neki olyan nagy sírást csapni, mikor nem is
volt tulajdon lánya az elköltözöttnek. De Boris
minderről semmit sem tudott, ő csak sírt, sírt és
érezte, hogy árva lett újra, árva egészen . . .
Béri Qyuláné.
(Folytatjuk.)

Aranykönyv.
A z erzsébetfalvi ev. templom és papilak építésére
újabban adakoztak : Zólyomi ev. egyház 2 korona,
höltövényi ev. leik. 1 K., Allemán László gyűjtése
28 K., Ónody Gusztáv 2 K , Mechwart András 20
K., Katsch Mihály ev. leik. 1 K., marosvásárhelyi
ev. egyh. 2 K., oroszláni ev. egyh. 2 K., Terplán
Jenő ev. leik. gyűjtése 7 K., Erdélyi Fr. gyűj
tése 11 K., tótprónai ev. egyh. 1 K., Hodos köz
ség 1 K., Lenhardt K. 2 K., nagyszalóki ev. egyh.
gyűjtése 4 K. 60 f , Édes Imre gyűjtése 17 kor.
2 fi, Dr. Pőzel István gyűjtése 70 korona (ebből :
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dr. Pőzel I. 10 K., MendI István 20 K., Baseli
Gy. 20 kor., dr. Basch Gy. 10 kor., dr. Hajduska
E. 10 kor.), Raisz Ede ny. kir. főmérnök 2 kor.,
rákospalotai ev. egyh. 10 kor., Sax B. 1 korona,
Bohus Károly ev. leik. gyűjtése 67 kor. 10 fillér,
(ebből : Schuíf P., Merkle J., Scheuermann M.,
Thiel F., Hittinger J., id. Lapp György, Kaschuba
D., Mathauer A., Hűmmel K., Lapp 1., Hittinger
M., Ulmer J., id. Schindler J., Hild A., özv. Langermann E., Fetter Fr.,fl Ruppenthal I., Möhr Fr.
1— 1 kor., Besinger F. 1 kor. 10 fillér, Haas M.,
Marx J. 40— 40 fillér, írre Kr., Fett Ádám, ifjű
Schindler J., 6 0 —60 fi, Koch János 1 kor. 20 fi,
Jahraus A , Gebhardt M., Gebhardt F., Jahraus K.,
Hill Fr., Hildebrand J., Tremmel M., Tremmel J.
2— 2 kor. Közösség Wittmannál 10 kor., Jahraus
Regina 6 kor., Scherer-féle közösség 12 korona,
Schönler J. 20 fi), gyóni ev. egyh. gyűjtése 19 K.
46 í. Összesen 271 K. 18 fi Főösszeg 989 kor.
7 fillér.
A z Úr áldja meg a kegyes adakozókat!
A szerk.

Különféle.
A király és a szegény anyóka. (Francziából:
Győry Elemér). Nyolcz évszázaddal ezelőtt a frankok
honában uralkodott egy hatalmas király. A törté
nelem örökidőkre szóló lapjain följegyezte róla,
hogy egész életét alattvalói jólétének szentelé,
megismertetvén népe millióit a boldogság legfőbb
kútforrásával — a szeretet vallásával.
Templomöt emelt, nagy, fényes templomot Isten
dicsőségére, a mely nyitva állt szegénynek, gaz
dagnak egyaránt. Hisz az Úr előtt mindnyájan
egyek vagyunk ; nincs személyválogatás.
A jámbor király, hogy földöntúli életében illő
jutalmát elvegye, szent buzgalmában megtiltotta
népének, hogy a templom építéséhez bárki is, akár
milyen csekély adománynyal hozzájáruljon. Egyedül,
a saját erejéből, házi kincstárának vagyonából épít
tette föl a templomot.
Ha majd egyszer az Úr trónjának zsámolyánál
számot kell adnia a sáfárkodásról, fejét meghajtva,
elmondhassa : Én Uram, Teremtőm ! Megtanítottam
népemet a Te tiszteletedre s imádásodra templomot
emeltem, nagyot, fényeset, önerőmből, mindenek
hozzájárulása nélkül.
Mikor a templom elkészült, a fönségesen büszke
hajlású kapu ívezete fölé csillogó arany betűkkel
odairatta a király : „Emelte a frankok királya,
önerejéből, mindenek segítsége nélkül“ .
Mikor nagy ünnepséggel fölszentelték volna a
templomot, nagy tömeg gyűlt egybe. A király meg

érkezve, nagy megütközéssel látta, hogy a föliratot
elferdítették. A régi fölirat helyett ez állt o tt:
„Emelte a frankok királya, önerejéből, a szegény
Gertrud segélyével “ .
A király az Isten ujját látta e különös dologban.
Megkérdezé főembereit és a népet, hogy ki volna
az a szegény Gertrud ? S ha ismerik, keressék
meg és hozzák elibe.
Akadtak százan is, a kik ismerték. Öreg anyóka
volt a szegény Gertrud, a ki kijárt az erdőre
rozsét gyűjteni; s hogy megélhessen, a száraz
gallyakat kötegekbe szedve eladogatta. így ten
gette életét nagy nyomorúságban.
Elhurczolták az uralkodói trón elé, hol a király
szeműidéit összeránczolva mondá n ek i:
— Megparancsoltam, hogy senkinek sem szabad
adakoznia a templom építésére. Te megszegted
volna tilalmamat? Adtál valamit?
— Fölséges királyom, mondá Gertrud anyó, sze
gény, alázatos szolgálód vagyok. Nagy szegény
ségben élek ; gyakran betévő falatom sincs. Egész
vagyonom egy garas volt a minap. Ezt akartam
volna szivest, örömest föláldozni a templom javára,
de ekkor hallottam szigorú parancsodat. Nem mer
tem tehát; hanem vettem e garason szénát, azt
odaszórtam az útra, a hol ökreid vontatták a sze
kereket, a melyek megvoltak rakva a templom
építéséhez való kővel. Az ökrök fölették a szénát,
íme uram, királyom, ennyi az egész, a mit csele
kedtem.
A király elkomolyodva hallgatta e beszédet.
Megérté belőle az Isten intő szavát. A szegények
csekély adománya ép oly kedves az Úrnak, mint a
fejedelmi gazdag ajándék.
A király el sem bocsátá többé a szegény Gertrudot. Ott tartotta udvarában s gondja volt rá,
h°gy a jámbor anyóka semmiben se szenvedjen
hiányt. Mikor pedig meghalt, a király a fényes
templom egyik kriptájában temettette el.
Az evangélium ereje. Nemcsak Ausztriában,
Francziaországban is napról-napra jobban terjed
az evangélium iránt való szeretet. Mind többen és
többen szakadnak el Rómától. A franczia r. kath.
lelkészek megdöbbenve tapasztalják, hogy templo
maik üresek s a nép vagy egészen közömbös val
lása iránt, vagy tömegesen tér át az evangéliumi
hitre. A r. kath. lelkészek közül is számosán pro
testánsokká lesznek s velük együtt híveik. A róm.
kath. püspökök tehetetlenül állanak e mozgalom
mal szemben s — gyengeségük érzetében — sze
met hunynak. Az evangélium isteni erejével ki
tudna megbirkózni?
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Felügyelő választása. A budapesti kerepesiúti ág. hitv. ev. egyházközség az elhunyt dr. Matuska
Péter helyére Matuska István fővárosi ügyvédet,
az elhunyt felügyelő testvéröcscsét választotta meg
felügyelőjévé. A magunk részéről is szívből üdvö
zöljük és erőt, kitartást kivánunk szép tisztének
teljesítéséhez.

orosz trónöröklést ismertető czikket, a khinai há
borút, a „Templom" czímű megkapó elmélkedést,
„Bethlen Katalin" czímű történeti rajzot, a „Test
vérek" meg „A bűn büntetése" czímű elbeszélést,
a „Régi diáktörténetet" s végül a gazdaság és ház
tartás köréből való hasznos tudnivalókat.

Százéves templom. A múlt hó 24-én nagy
örömmel ünnepelt a sipeki evangélikus gyülekezet
és méltán, mert akkor volt temploma fennállásának
századik évfordulója. A gyülekezet ez alkalomból
új oltárt és szószéket állított be az Úr hajlékába.
Az ünnepi istentiszteleten Krupecz István, nagyhonti
alesperes, Koricsánseky Pál, terényi, liell Sámuel,
teszéri és Bianovszky János, darázsi lelkészek mél
tatták a nap jelentőségét.

Ez utóbbi rész főleg a gazdáknak sok hasznos
útmutatást nyújt. Szól a vetni való tengeri neme
sítéséről, a rugós tehénnel való bánásról, a köve
cses föld takarmánynövényéről, az üszög ellen való
páczolásról, a köpülésről, a nedves takarmánynak
boglyába való rakásáról, a fa magasságának ki
számításáról, hogy kell a mézből eczetet készíteni,
egy érdekes új tyúkfajtáról, miként kell a vakon
dokkal pajorokat irtatni, a permetezett szőlő
levelekről, a szilvamag vetéséről, a gyöngycsibe
felneveléséről, a baromfi dugulásáról, a jó tej meg
ismeréséről, a hüvelyes vetemények főzéséről, nagy
fák átültetéséről, a keréktalp szélességéről, a téli
retek termesztéséről, stb. stb.

Hála-ünnepélyek. A kegyelet egyik dísze a
hivő léleknek. A pozsonyi ág. hitv. ev. liczeum az
intézet jóltevőinek emlékére múlt hó 30-án kegyeletes ünnepélyt rendezett. Markusovszky Sámuel
igazgató megható emlékbeszédben emlékezett meg
Schedius Lajosról, az intézeti énekkar több éneket
adott elő, a tanulók pedig szavaltak.
Jószívű adakozók. A franzfeldi és a gyóni ág.
hitv ev. egyházközség lelkes hívei örök hálára kö
telezték erzsébetfalvi hitsorsosainkat. A gyóniak
19 46 kor.-t, a franzfeldiek pedig 6710 koronát
küldtek a templomépítés, czéljára. Fogadják egyenkint és összesen az erzsébetfalvi ev. testvérek hálás
köszönetét. A hol ilyen kegyes, adakozó híveink
élnek : kiváló lelkipásztor állhat az egyházközség
élén. Isten kegyelme és szeretete legyen velük.
Dr. Pőzel István, budapesti árvaszéki h. elnök is
70 koronát gyűjtött az Úr hajlékára. Fogadja ő
is leghálásabb köszönetünket fáradozásáért.
Kitűnő naptár. A magyar protestáns népnek
nem tudunk kitünőbb és a külső kiállításhoz képest
olcsóbb naptárt ajánlani a Kenessey Béla theol.
tanár szerkesztésében s a jónevű Hornyánszky-czég
kiadásában megjelent naptárnál. Czíme : Protestáns
árvaházi naptár. Az 1902. közönséges évre. A ren
des naptári részen kívül gazdag és kiváló olvasó
tárat találunk, a mely sikerült költeményeket, ügyes
életrajzokat, érdekes és tanulságos elbeszéléseket,
történeti rajzokat, ismeretterjesztő czikkeket, ado
mákat, érdekes apróságokat és számos hasznos
tudnivalót tartalmaz.
Szabolcska Mihály, Lampérth Géza, Tóth István,
Nagy Yincze, Jámbor Lajos, Szabó Géza stb. ki
váló tollából valók a költemények. A prózaírók
közt szerepelnek : Kecskeméthy István, Várnai
Sándor, Benedek Elek, Juhász Sándor, Székely
Lilla, Hörk József stb.
Az olvasmányok közül kiemeljük Szilágyi Dezső
életrajzát, a Ludovika akadémia ünnepénnek élénk
leírását, „A hőstett jutalma" czímű történetet, az
angol trónváltozást, II. Miklós czár családját s az

Közli a protestáns árvaegyleti választmány név
sorát, a protestáns egyházak tiszti névtárát, végül
a magyarországi országos vásárok jegyzékét.
A több mint tíz nyomtatott ívre terjedő naptár
nak csak 60 fillér az ára. Igazán csekélység. A szá
mos szebbnél-szebb képeket nem is említettük, a
melyek előállítása pedig szintén nagy költséggel
jár. A ki ezt a naptárt megveszi, jótékony czélt is
előmozdít, mivel a naptár a protestáns országos
árvaegyesület czéljaira jövedelmez. Újból ajánljuk.
& & & & & & & & & & & & & & & & & &
Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1901 november 1-től 30-ig
befolyt összegek kimutatása :
1. Alapító tagoktól: Gliick Frigyes Budapesten 200 ko
rona, Zsilinszky Mihály Budapesten 90 korona, Láng Lajos
1901. évi kamat 10 korona. (300 korona.)
2. Örökös tagoktól (40 koronával): báró Feilitsoh Bertalan,
Bogár Lajos, özv. Palitz Lajosné, Kovács P. Pál, Pósch
Frigyes. (200 korona.)
3. Rendes tagok évi 8 koronával 1901-re: Recht Rezső,
Vasi felső egyházmegye, Majerszky Béla, Berger Jakab,
Ilandel Vilmos, Koós Ottó, Leveli egyház, Magyaróvári egy
ház, Szentiványi Árpád, Berzsenyi Dezső, Schmahl Emil,
Raab Károly, Körmöczbánya egyház, Barsi egyházmegye,
Kapi Gyula, Paksi egyház, dr. Hoffmann János, Iglói egy
ház, Kovács Sándor, Veres József, Lepossa Dániel, Zólyomi
egyházmegye, Zólyomi egyhm. papi értekezlet, Vitális Gyula,
Urban Adolf, Blatniczky Pál, B.-Gyarmat egyház, dr. Baltik
Frigyes, Benedicty Gyula, Bognár Endre, Dax György, Kassai
II. egyház, Czibulka Adolfné, Czinkotszky Márton, Dubonszky
Nándor, Pozsonyi lyc. tanári kar, Kemény János, Király
Kálmán, Kuzma Adolf, Tót-Pelsőcz egyház, F.-Bikács egy
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ház, Mayer János, Kőszegi egyház, Kincs Miklós, Győri egy
házmegye, Győri egyhm. tanító-egylet, Kassai I. egyház,
Fürst János, Bélái egyház, Revaló Pál, Kezmuch Adolf,
Földváry Elemér, Wenk Károly, Schranz János Weber Rudolf,
dr. Att Konrád, Luppa János, Rozsnyói fögymn., Beled egy
ház, Gömöri egyházmegye, Sárkány Béla, Hrk János, Málna
pataki egyház, Zsilinszky Endre, Hat sz. k. városi egyház
megye, Radvány egyház, Büki Ádám, Ringhauer Gusztáv,
Eperjesi főgimn. tanári kar, Lajosfalva egyház, Doleschall
Lajos, Bán Miksa, Kaczián János, Horváth Sándor, Bpesti
fögymn. tanári kar, Bereezky Sándor, Majba Vilmos, Haviár
Gyula. P.-Földvár egyház, Szarvasi fögymn. tanári kar, Fuchs
János, Mikolik Gyula, Rendi Henrik, Vagner Samu, Gölniczbánya egyház, Schleining Vilmos, Késmárki egyház, Tátraaljai egyházmegye, Ihász László, Pildner Ferencz ( '/4 évre
2 kor.). 1902-re: Zsámbor Pál, Stettner Gyula. 1900—1901-re ■
Menyhárd Frigyes, Hetyey Mór, Nagy-Lak egyház, 1901 1902-re: Dr. Schneller István, Rupprecht Amália, 1899—
1900-ra: Terray Gyula, 1899— 1901-re: Gajdács Pál, 1898ra:
Győri egyházmegye 1900-ra, Viehodna egyház (866 korona).
4. Fiókegyleti tagoktól évi 4 koronával: Kutinszky György,
Mayer János, Demaud Frigyes, Steigle Károly, Gerber
Miklós, Eidemmüller Henrik, Stiefelmayer Henrik, Dietrieh
Antal, Liebmann Péter, Schmidt Miklós, Láng József, Bierbrunner J ó z se f Dietrieh Jakab, Thiiringer Péter, Hendel
János, Trompler János, Csáky Frigyes, Wittchen Aladár,
Jurovich Kornélia, Guggenberger Emil, Liptó-Szent-Iván
egyház (84 korona).
5. Pártoló tagok évi 1 koronával: Radó Dénesné 2 K.,
Stiefelmayer Károly 2 K., Schmidt Ádám 2 K., Grinzelmann
Henrik 2 K., Bolcz Jakab 2 K., Fischer A dolf 2 K., Febel
Frigyes 2 K., Ilz Frigyes, Jaky Károly, Litmann Jakab,
Giinther Adolf, Heusch Árpád, Nagy György, Selmeczi
János, Weilbacher Károly, Weigmann Adolf, Schmieckl
Gergely, Zbavitel József, Jaeger Kornél, Varga Pál, Lustyik
János, Szalontay Miklós (29 korona).
6. Adományokból: Bakony-Szt.-László egyház 1 korona,
Kis-Babóth-Bodonhely egyház 5 K. 82 fillér (6 kor. 82 f.).
7. Evang. Családi Lapra, előfizetőktől 227 korona.
8. Egyházirodalmi Értesítőre, előfizetőktől 32 korona.
9. Kamatokból 194 korona.
Összesen befolyt 1938 K. 82 fillér.
Budapest, 1901 deczember 1-én.

Bendl Henrik,
társ. pénztáros.

kedjék inkább egy-egy kiválóbb egyházi munkáról ismer
tetést írni az Értesítő számára. T I. Foktő. Köszönöm a
szép költeményeket. Isten vezéreljen új helyeden. Több
le v é lr e jövő számunkban válaszolunk.

Az erzsébetfalvi fiókegyház országos gyűj
tést indított meg templom és papilak építése
czéljából. Lapunk t. olvasói közül bárkinek
szivesen küldünk gyűjtőívet, a ki ez iránt hoz
zánk fordul Istennek tetsző dolgot mível, a
ki Isten házának felépítéséhez hozzájárul.

g e - A KIADÓHIVATAL k éri a lap t.
e lő fize tő it, h ogy 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 , — egyú ttal
kéri 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 néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
sczem ber
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R e g g e l.

Máté 11, 2— 10.
Luk. 3, 1 5 -1 7 .
Agg. 2, 7— 10.
Máté 3, 1— 11.
Péld. k. 17, 1 -2 8 .
Péld. k. 20, 1— 30.
Péld. k. 24, 1—34.
Ján. 1, 1 9 -2 7 .
I. Ján. 1, 1 - 4 .
Ezs. 9, 6— 7.
Tit. 2, 1 1 -1 4 .
A p.cs. 6, 8—15; 7,51— 59.
Zsid. 1, 1— 6.
1. Ján. 4, 9— 11.
Gál. 4, 1— 7.
Zsolt. 77, 12— 16.
I. Móz. 32, 10.

I. Kor. 4, 1— 5.
Kol. 1, 12— 15.
Ezs. 42, 1 - 4 .
I. Tim. 2, 4 - 6 .
V. Móz 18, 15— 19.
Péld. k. 19, 1— 29.
Péld. k. 21, 1 - 3 1 .
Filipp. 4, 4 —7.
Ezs. 12, 2—6.
Ap. csel. 3, 22 —26.
Luk. 2, 1— 14.
Ján. 3, 16— 21.
Luk. 2, 15—20.
Ján. 1, 1 —14.
Luk. 2, 33—40
Zsolt. 103, 1— 18.
Zsolt. 130, 1— 8.

„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják.' Lukács 11, 28.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
deczember 12-én.

A szerkesztő üzenetei.
P. J. N ziregy h áza . A kívánt lapszámokat a napokban
postára adjuk, sajnálatunkra, hiányosak az évfolyamok. A .
J, P o zson y Mikor kapunk ismét egy-egy szép költeményt ?
Szívből üdvözöljük. S. I. B u d a p est. Ketté kellett szakíta
nunk, mert nagyon hosszú. H . L . B p. Üdvözlet. B . H . Bp.
Köszönet. B. G. és B . A . Bp. Köszönet a szives támoga
tásért. Kérem, folytassák a nemes munkát. Gy. E. N ém etP a lá n k a . Sor kerül mindegyikre. „A z ezermester' talán
már a jöv ő számban jön D r. Szí. M, E p e r je s. Minden úgy
lesz, a mint kívánja. G. h. Ú jp e st. Minden csendes, nem
zörög a kárászt. K . R . R á k o sp a lo ta . Nagyon örülnénk a
személyes találkozásnak. B . J. E r d ö m e g . Nem közölketo.
M S. N em ez-P á tró . Sajnálatunkra, későn érkezett. Szíves

E g y h e k t o lit e r
G a b o n a f a j

B ánsági b ú za . . . .
T is z a v id é k i b ú za
. ,
P e s t v id é k i
„
F e h é r in e g y e i „
. .
B á csk a i
„
. .
R o z s , I. r e n d ű
. . .
„ 11.
„
. . .
Á rp a , takarm án y
. .
»
é g e t n i v a ló . .
„
s e r fö z é s r e
. .
Zab, ó
.............................
„
ú j .............................
T e n g e r i, b á n s á g i, ó
„
m á s n e m ű , új .
R e p cz e , k áp oszta
. .
„
bán sá gi . . .
K ö le s , ó ............................

s ú ly a k iló k b a n
74— 81
74— 81
7 4 -8 1
74—81
74— 81
70— 72
—
60— 62
6 2 -6 4
64— 66
39— 41
39— 41
—
—

.

—
—
—

Nyomatott Hornyáuszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyom dájában Budapesten.

Á r a 100 k g r n a k
le g k is . ár | le g n . á
16.20
16.70
16.60
16.70
16.60
14.20
13.80
12.20
11.50
— .—
14.60
14.50
10.90
12.50
— .—
— .—

17.20
17.90
17.70
17.80
17.40
14.50
14.10
12.40
12.—
— .—
15.20
14.80
11.10
12.70
— .—
— .—

