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golyót, küzdelmeink színterét, életünk sira
lomvölgyét. Megérezzük az Úr erejét s a ki
(£.) Még nem is olyan rég a templom, tudja, hogy a jó Isten vele, nem rettenhet
Isten háza, volt a falu legszebb épülete. Ma vissza semmiféle veszélytől s bizalommal halad
sok helyen legdíszesebb épület a korcsma. előre élete pályáján.
Akárhány falunak temploma sincs, korcsmája
Ott az üdvözítő fenséges példája! Már
van egynél is több. Isten háza igen gyakran tizenkét éves korában a templomban érzi
kong az ürességtől, annál népesebb a korcsma. magát legjobban, az írástudók, a papok kö
Rendjén van ez?
zött ül és hallgatja és kérdezi őket. A kik
Az emberek panaszkodnak, hogy rosszul hallják, mind elálmélkodnak az ő értelmén
foly a dolguk, nincs kereset, nincs kenyér. és feleletein. Anyja szemrehányással illeti:
Én ezen nem csodálkozom. A ki nem gon
— Fiam, miért cselekedtél így mi velünk?
dol az Istennel, megfosztja magát az élet ímé, a te atyád és én nagy bánattal keres
legnagyobb erősségétől. Istenben való hit nél tünk tégedet (Lukács II. 48.).
kül semmit sem ér ez az élet. Isten nélkül
Nyugodtan feleli:
— Miért kerestetek engem? Avagy nem
örömünk nem teljes, szenvedéseink elviselhe
tetlenek. Istenbe vetett hitünk azonban meg- tudjátok-e, hogy azokban kell nékem foglalaaczélosítja idegeinket, megkétszerezi erőinket tosnak lennem, a melyek az én Atyám dolgai ?
Hány unkát lehet manapság a templomban
s az örömök nem szédítenek el minket, a sors
keresni, ha nem tudják tartózkodásunk helyét ?
csapások nem kergetnek a kétségbeesésbe.
Látogassunk el tehát szorgalmasan Isten Még nem is olyan régen vagyonos és szegény,
házába s hallgassuk meg a lelki pásztorok magasrangú és alacsony származású, öreg és
tanítását, intését. Az ének és az imádság fiatal, felnőtt és gyermek, boldog és boldog
szárnyain lelkünk felszáll a magasba, ide j talan minden különbség nélkül versenyezve
hagyjuk — habár rövid időre — ezt a sár- j keresték fel Istennek házát; alázatos szívvel

Isten háza.
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Igaz, hogy a Sándor bácsi karczosa, meg a
leborultak az Ur kegyes szine előtt és egy
nyiresi
csurgó vize között nem sok a különbség,
szívvel, egy lélekkel mondták el buzgó fohá
legfeljebb az, hogy a csurgó kristály tiszta vizet
szukat. Megvan-e még mindenütt ez a régi, ad, ez a karczos meg piros és még egy kicsit
szép, megkapó szokás ?
zavaros. De azért mégis szívesebben poharazunk
S aztán, ha valaki csodálkoznék azon, hogy e mellett, mintha a nagyvárosi vendéglősök ragyogó
a templomba járunk, vájjon elmondhatnánk-e tükörű, kemény borát kellene innunk. Mert az Isten
tudja, mitől oly csillogó, mitől oly erős és oly
mi is igaz szívvel:
ebben pedig tudjuk, hogy az Isten har
— Legszívesebben az Ur házába járok. zamatos,
matján kívül más idegen alkatrész nincsen.
Gondolataim Istennél vannak. O az én sze
A mi tisztelt Tarján Sándor bátyánk nem tanulta
rető mennyei Atyám, ki eddig megtartott, ki még meg, de ne is tanulja azt a szép mesterséget,
rólam mindig gondoskodott. Elfelejtkezhetem-e mikép lehet a vizet gyöngyén borrá változtatni.
Azt tartja úgy-e bár, hogy régen elmúlt az a kor,
Róla?
az Ur csodatételekkel édesgette magához az
Járjunk Isten házába, hogy gyarapodjunk midőn
embert, hogy higyjen ő benne.
bölcseségben. Úgy leszünk kedvesek Isten és
Ha körülményeinknek valami rendkívüli válto
emberek előtt.
zásától várjuk vigasztalásunkat vagy menekülé
sünket a bajból, rendesen azt szoktuk mondani
és pedig csiiggeteg lélekkel, hogy hiába remény
kedünk, az Isten nem tesz csudát. Nem jár köz
A té l k o m o l y s á g á t . . .
tünk a Messiás, ki a vizet borrá változtatta, csekély
élelmi készlettel az éhező emberek ezreit kielégí
A tél komolyságát zene, vígság váltja ;
tette,
a kétségbeesetteket megvigasztalta, feltámaszt
A szerető szivet párja feltalálja.
ván
bennük
a reményt, a hitet ; minek folytán
Atyám! ilyenkor sem felejtkezem rólad;
hívének
benne
az ő tanítványai.
El nem mulaszthatom, hogy veled ne szóljak.
Ma már nem tesz az Isten csodát, mondjuk szám
talanszor. Pedig dehogy nem tesz. Csakhogy a mi
Te tőled jő minden, az öröm, a bánat;
hályogos szemünk nem látja s gondolataink előtt,
Te nyitod ki dalra, siralomra számat.
melyek a földi javakkal foglalkoznak szüntelen,
Te zárod az embert bús magánosságba;
nem tűnnek fel. Azt az élettelennek látszó magot
Te ereszted s hívod vidám társaságba.
leteszsziik a földbe s az, mikor eljön az ideje, kicsirázik, szárat nevel és gyökeret, leveleket hajt,
Mindezekből látszik nagy kegyelmességed,
virágzik
és gyümölcsöt hoz. Micsoda erő az abban
Hogy érdeme szerint nem bünteted néped';
a
mákszemben,
mely annyifélét, oly gyönyörű színű
Hogyha megbántunk is gonosz tettel, szóval:
szirmokat, olyan mesterséges tokot és benne annyi
Mint jó atya fizetsz büntetés helytt jóval.
új mákszemet tud létrehozni! A gyümölcsfa ágába
egy rügyet illesztünk és ez a rügy, mely majd
Köszönjük is, Uram, végtelen jóságod’,
nem szinte oly élettelennek látszik, mint a mag,
Hogy már itt e földön nyújtasz boldogságot.
megváltoztatja
az egész fa természetét, minélfogva
Nyújtsd még életünket s ha fedsz slrhalommal:
ez
az
ága
egészen
más gyümölcsöt terem, mint a
Töltsd be megtért lelkünk’ égi vigalommal.
másik. Csodálatos dolgok ezek, keresztyén atyám
Tóth István.
fiai, melyeknek szemléleténél a mi gyarló eszünk
megáll. Nem tudjuk azt magunknak megmagya
rázni.
Emlékszünk mindnyájan arra a télre, mikor úgy
Gabonaszemek
szólván
semmi hó se volt mezeinken s veteméaz életnek kenyeréhez.
nyeinket szinte dideregni láttuk a száraz, kemény
ív.
fagyon. Azt hittük, kifagy minden őszijvetésünk.
Mégis elég tűrhető aratásunk volt. A múlt nyáron
Krisztus a vizet borrá változtatja.
Ján. 2, 1—11.
pedig micsoda hosszan tartó szárazság aszalta ki
Jó estét keresztény atyámfiai! Hasznos beszélge földjeinket, szinte bizonyosra vettük, hogy kapás
tést kívánok. Ha igaz, hogy — mint mondani szo növényeink mind elpusztulnak. És nem lett úgy,
kás — pipaszó mellett teremnek a jó gondolatok, a hogy a mi gyarló eszünk kiszámította. Ha nem
úgy e teremben ma már sok szép gondolat szü is lett bő termésünk, annyi mégis csak termett, a
lethetett, mert oly sűrű itt a füst, mint a minó' a mennyi elég lesz. Vagy mikor az a nagy tűzi vesze
ma reggeli köd volt, mikor a konyhaajtóból nem delem volt, kisasszonykor múlt négy éve. úgy-e
láttam az iskoláig s az érkező' gyermekeket nem Berta János gazda maga is és vele együtt mások
voltam képes fölismerni. Jó lesz, István gazda, is sokan azt gondolták az első pillanatban, hogy
kinyitni azt a szellőztetőt, különben, ha még én is koldusbotra jutottak. És lám, az is Isten hogyan
rágyújtok, akkor pár perez múlva nem látjuk, megsegítette mindnyáját, a kiket akkor oly súlyo
hogy az előttünk álló palaczkok közül melyikben san meglátogatott. Szebb házaik vannak, mint az
van a víz, melyikben a^bor.
előtt voltak s ha van még egy pár korona adós
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sága egyiknek-másiknak a takarékpénztárban, las
sanként ez is majd csak semmivé olvad. Hát a
darab Péterné esetéről mit mondjak ? Három doktor
is járt hozzá, s azt mondta mindegyik, hogy Isten
csodája lesz, ha meggyógyul. És íme, a kit már
minden hozzátartozója elsiratott, boldogan ülte meg
családja körében karácsony ünnepét. Az Isten cso
dát tett vele.

értelmi képességük s a kiket gonosz lelkűeknek
tartottam, olyanokká válnak, mint a kezes bárány.
Ki tudná megmagyarázni, mi módon változtak meg
ezek a gyermekek oly óriási mértékben ? Az Isten
csodát tett szemünk láttára.
Emlékezzenek csak vissza keresztyén atyámfiai
saját életük viszontagságos eseményeire. Bizonyára
nincs köztünk egyetlen egy, kinek nem voltak

Fiam, miért cselekedtél így mi velünk ?

Sokszor tapasztaltam én az iskolában is, hogy
nem múlt el, nem is fog elmulni a csodák kora
sohasem. Egyik-másik tanítványom oly vasfejűnek
mutatkozik, hogy hónapokig bajlódom vele s nem
tudok vele egyet-mást megértetni; vagy vannak
köztük olyanok, kik megrögzött rossz szivűeknek
látszanak, nem fog rajtuk sem Ígéret, sem fenye
getés, nem hat rájuk sem a fájdalom, sem a meg
szégyenítés. Aztán egyszerre, mintha felgyuladt
volna kis agyvelejükben a világosság, vagy mintha
a Szentlélek szállta volna meg őket, értenek min
dent, a kikről már-már azt hittem, hogy nincs

olyan súlyos aggodalmakkal telt napjai, a mikor
azt gondoltuk, hogy csoda lesz, ha elkerülhetjük
a szerencsétlenséget. És elvonult fejünkről a ziva
taros felhő. Nem tudjuk hogyan, de szivünk hálá
val telik meg a szerető mennyei Atya iránt, kinek
akarata nélkül egy veréb sem esik a földre (Máté
10 29.).
És hálás szívvel foglaljuk kebelünkbe Jézus urun
kat, a ki bennünket erre megtanított és tanít most
is szüntelenül. Mert velünk van ő most is, a mint
Ígérte: veletek vagyok minden napon e világ vége
zetéig.
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Velünk van ő most is, szent élete példaként áll
szemünk előtt, a mi köznapi italunkat borrá vál
toztatva az erőtlent feleleveníti, a szenvedőt meg
vigasztalja s a köznapi élet gondjai közt eltikkadt
lelkünket felvidámítja.
Nem feledtük még el, de tán e községben apáról
fiúra szállva örökké emlékezetben fog maradni
Istenben boldogult Kóbor István hitsorsosunk tör
ténete. Sok szerencséllenség érte és nem volt ereje
az élet küzdelmeiben a bajokkal szembeszállani.
Megtörve, elcsüggedve munkátlan és tivoruyázó
életnek adta magát. Megfeledkezett családapai köte
lességeiről, vagyona pusztulásnak indult, nem hatot
tak reá felesége könyei, ruhátlan gyermekeinek
siránkozásai. Mindnyájan azt hittük, hogy koldus
botra jut az egész család. A mi áldott szivű lelkipásztorunk egy alkalmas pillanatban szivére beszélt
a gyenge embernek és csodás módon megváltoz
tatta a már veszendőnek indult felebarátunk egész
bűnös életmódját, visszaadta őt a családjának,
önmagának, gyülekezetünknek, munkás, becsületes
ember lett, rendbe hozta szétzüllött gazdaságát,
tisztességesen felnevelte gyermekeit, és midőn az
Úr elszólította körünkből, úgy-e hogy mindnyájan
őszinte szívvel gyászolva kisértük ki örök nyug
helyére. Csodaszerű változás volt ez. A mi Urunk
Jézusunk szent lelke olyan borrá változtatta a mi
Kóbor Istvánunk italát, melyből a ki iszik, isteni
erőnek hatalmát nyeri a Mindenható tetszése sze
rint való élethez.
A bor, a mely szőlőtőkéinken terem, néha ideigóráig nyújt ugyan enyhülést, de az Úr Jézus által
nyújtott pohár kiszabadítja szivünket végképen a
bánat nyomása alól. Volt egyszer községünkben
egy felebarátunk, nem említem a nevét, hiszen
ismerjük mindnyájan, most is jelen van közöttünk,
de ne fájjon szivének, ha a múltakat emlékezeté
ben felújítom, mindnyájunk lelkének felvilágosítása
végett teszem. Volt idő az ő életében, mikor azt
hitte, hogy mindene elveszett, mikor azt a letört
ártatlan liliomot, egyetlen leányát, utolsó útjára
elkísértük. A keserű bánat hulláma átcsapott az
apa feje felett, kipusztult a ház, elköltözött belőle
az öröm, azt gondoltuk örökre. Gyászba borult
felebarátunk nem is keresett vigasztalást, puszta
ság volt előtte az egész élet, melyen az enyhülés
nek egy szál virága sem terem többé. De a Jézus
szelleme, Ígéretéhez híven : nem hagylak titeket
árvául, megtérek hozzátok (Ján. 14; 18.) megnyi
latkozott a mi szeretett lelkiatyánk lelkében s a
vigasztalás borát öntötte a mi lesújtott atyánkfiának
poharába, melytől az ő lelke felemelkedett a bánat
tengeréből Isten országának üdítő levegőjébe. Meg
nyilatkoztak könybe borult szemei s új élet örö
meit pillanták meg, melyeket Isten szerint való
élettel el is lehet nyerni. És íme, most boldog
családapának ismerjük őt mindnyájan, kit vidá
man csevegő, szerető jó gyermekek vesznek körül.
Isten tartsa meg az ő boldogságát, jutalmául a
kiállott szenvedéseknek. A milyen nagy volt az ő
szivének fájdalma a pótolhatatlan veszteség felett,
olyan méltó legyen az ő öröme gyermekeiben,
egész családi életében.

-

Azt mondja a kánai násznagy a vőlegénynek:
Minden ember először jó bort szokott a vendégek
nek adni, és minekutána megborosodnak, akkor
ad alábbvalót, te pedig a jó bort ekkorra tartottad.
Az élet minket is ily módon vendégel, keresztyén
atyámfiai, közönséges itallal a mindennapi életben.
De ha egy-egy heti munka fáradalmaiban lelkünk
az erőtlen ital mellett ellanyhul, szivünk a gondok
terhe alatt kifárad, eltompul, a hétköznapok egy
formasága után felvirrad ránk az ünnepnap, kitá
rulnak Isten házának ajtai, megkondul harang
jaink hívó szózata és akkor a mi lelkiatyánk
ajkain megnyilatkozik Isten igéje, mely lélekvidámító bort önt a mi poharunkba. Kimerültén, bár
a remény által felemelve, megyünk be a templom
ajtaján és felújulva, friss erővel, szivünkben menynyei örömmel jövünk ki onnan. A mi Urunk Jézus
csodát tesz velünk. A ki csüggedten lépett be,
megerősítve távozik, ki aggodalmas lélekkel köze
ledett, megnyugodva tér vissza övéihez, ki szivében
mély szomorúsággal jött, felvidámulva lép ki, a
ki fáradtan indult el hazulról, pihent erővel fog
ismét munkájához. A kánai vedrek itt vannak a
mi templomunkban, megtelnek vízzel s a Jézus
szent igéje e vizet léleküdítő, mennyei itallá vará
zsolja.
Nem járt le és nem is fog lejárni a csodák kora.
De úgy vagyunk velük, mint a tudatlan ember a
levegővel, mivel nem látja, nem is gondolja, hogy
ez a test körülveszi, melynek súlya, ruganyossága
és egyéb tulajdonságai vannak. Rendesen mi sem
látjuk a csodákat, mert szemeinket a földi élet
gondjai, mint sűrű köd, elhomályosítják. De miként
a tanítványok szemei megnyilatkozának a Jézus
csodatétele által, minek folytán hittek az ő mes
terükben, úgy bocsássuk be mi is szivünkbe a
hitnek világosságát, melynek fényénél tisztán látjuk
a Gondviselés csodatevő erejét s boldogító meg
nyugvás tölti be keblünket azon szent hitben, hogy
ébren és álomban, öröm és szenvedés között min
denható hatalomnak szerető gondjai terjednek ki
reánk. Isten velünk!
0
T,

Áldás és Szerencse.
Mint ember a földön Isten egyszer jára,
Föl is feszítették kínos keresztfára,
Gonosz latrok közt, mint latrot megcsúfolták,
Földi életének világát kiolták.
Emberhez azóta földre le nem szállá,
De azért a gondja nincs elvetve nála,
Hogy kárba ne veszszen megváltó munkája,
Angyalokat küld le koronként hozzája.
Arczukat nem látjuk, hangúkat, nem halljuk,
Munkájuk sikerét gyakran tapasztaljuk
Bőven árad tőlük szét az üdv malasztja,
Boldog a halandó, ki el nem riasztja.
*
*
*
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Magas mennyországnak aranyos termében
Ül az Úr világot intéző székében
Emberen, földön jár szeme, gondolatja,
S így dörmög magában, míg rajta nyugtatja:
„Hasztalan pazarlóm hát gondom a földre,
Javaimmal mindent gazdagon betöltve ?!
Földi halandók közt burjánzik az átok,
Boldogat ezer közt, egyet alig látok.
Igaz, megérdemlik, hogy sírnak, szenvednek,
Nincsen becse köztük, hitnél?, szeretetnek.
Testök a bálványuk, szolgái a bűnnek,
Egymást marni, falni meg sohasem szűnnek.
De azért sajnálom a szikrát belőlem,
Mit a teremtéskor a por nyere tőlem,
Ne legyen olyanná, mint állati pára,
Kell valamit tennem boldogulására."
Várják a parancsot angyalok ott sorban,
Mint fürge, futárok népe a táborban,
Villan az Úr szeme, átrepül a renden,
S egy szép nemes arczon fenn is akad menten.
Nem látni bár rajta mosolyogni rózsát,
Komolyan is vonzó, szeme csupa jóság,
Éled, a ki ránéz bánatban, zavarban,
Áldásnak nevezik fenn az égi karban.
Érzi a pillantás bűverejét Áldás,
Néz, mint a kit fölver riadó kiáltás,
S lesi a szót, aztán a térdre borulva; —
Meg is szólal az Úr egy kis idő múlva:
„Jámbor, derék szolgám, ismerem hűséged,
Nagy munkát végezni küldlek azért téged,
Kik ezer baj s gondtól sújtva keseregnek,
Lész boldogítója földi embereknek.
Kincstárim javakkal megrakodva bőven,
Kitárvák előtted most s minden időben,
Markolj a javakból s hintsd, merre kívánod,
A küzdőt, szenvedőt, tudom, te is szánod.
Pórkunyhó s palota, közel úgy mint messze,
Fent, alant jóságod kegyeit élvezze,
Azzal ne törődjél, ki becsül, ki vet meg.
Úgy fognak aratni majd, a miként vetnek.
Menj hát, siess, ott a hetedik égen túl
A kicsiny forgó föld lesz hazád ezentúl,
Közelemben tartós maradásod nem lesz,
De azért közel lész mindenkor szivemhez".
Míg ajkin az Únak a szók tovaszállnak
Körül az angyalok fejet hajtva állnak,
így hallgatják a szót Isten ajakárul
Árczuk a hatásból semmit el uem árnl.

Csak egy kicsi jószág, rózsaszín szárnyakkal,
Izeg-mozog egyre pittyedő ajakkal,
Szerencsének hívják, pajkos, hamis, léha,
De tetsző szeszélyes, bohókás játéka.
Még mikor duzzog is, mosolyog a szája,
Komolyan nem lehet haragudni rája,
Néha az Úr is még kedvét leli benne,
Sokat is mer aztán, mit más sose merne.
Most is, a mint véget ér az Úr beszéde,
Mint könnyű pillangó odaszáll elébe
S ragyogó két szemét reája emelvén
A beszéd szaporán megered a nyelvén.
„Nagy Isten — szól — kitől mindenek erednek
Forrása mily bőven buzog kegyelmednek
A kicsiny földre is kiterjed jóságod.
Boldognak szeretnéd az egész világot.
De, ne vedd rossz néven, kérlek az egekre 1
Bízhatnád a dolgot ügyesebb kezekre,
Nem is tudom szemed, hogy esett Áldásra, —1•
Itt vagyok im én is, soha se bízd másra.
Pontosan eljárok tisztemben, ígérem
Jobban tudom én azt, mint komoly testvérem,
Ha oly kedves neked minden szava, tette,
Tartsd meg itt s a földre küldj engem helyette."
A mig szól, szárnyai kecsesen lebegnek
Hangja oly hízelgő, mint kérő gyermeknek,
Arcza, szeme pajzán jó kedvet, sugároz —
S mind alább, alább száll az Úr zsámolyához.
Nézi az Úr némán, Szerencse mit mivel,
Egyet-egyet csóvál néha a fejével,
El is borul kissé tündöklő orczája,
De harag fellege nem borul reája.
„Szerencse — szól végre — nagy a merészséged,
Tanácsom bírálni, meg nem illet téged,
Büntetnélek is — de jó lesz megpróbálni,
Nagy hangú szavadért helyt hogyan fogsz állni.
Jó, hát elbocsátlak téged is Áldással,
Meglássuk ki munkál üdvösebb hatással,
Melyiktek több jót tud egy emberrel tenni,
Megbízó levelem az fogja átvenni."
Felszökken Szerencse, tapsol örömében,
Csókol kezet lábat, a hogy leli épen,
Lebeg erre, arra, kézzel búcsút intve —
Azután elillan, vissza sem tekintve.
Áldás is a tisztet örömmel fogadja,
Köszönő szót rebeg hálás indulatja
S mig társa karikáz nyílnál sebesebben,
Lassú szárnycsapással ő is tova lebben.
Torkos László.
(Folytatjuk.)'
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Gyöngyszemek a bibliából.
A gyűlölség szerez versengést; minden vétkeket
pedig elfedez a szeretet. (Példab. X. 12.)
*
Az igazmondó ajak megerősödik mindörökké; a
hazugságnak nyelve egy szempillantásig vagyon.
(Példab. XII. 18.)
*

A halogatott reménység beteggé teszi az elmét;
de a megadatott kívánság, mint az életnek fája.
(Példab. XIII. 12.)
*
A nevetés közben is fáj az embernek szive; de
végezetre az öröm fordul szomorúságra. (Példab.
XIV. 13.)
*
Jobb a kevés az Úrnak félelmével, hogynem
mint a tömérdek kincs, a hol háborúság vagyon.
(Példab. XV. 16.)
*
A ki megesufolja a szegényt, gyalázattal illeti
annak teremtőjét; a ki gyönyörködik másnak nyomo
rúságában, büntetlen nem lészen. (Példab. XVII. 5.)
*
A ki elfedezi másnak vétkét, keresi a szeretetet;
a ki pedig szemrehányja azt, elszakasztja egymás
tól még a barátságosokat is. (Példab. XXVIII. 13.)

A megtért.
Elbeszélés. — írta Horváth Lajos.

Forró nyári nap van. Egy ember lépked lassan
a poros országúton. Ruhája ugyancsak elárulja a
vándorlót; rongyos, elnyűtt kabátját bizony másra
szabták. Kis batyuja tetején egy pár rongyos czipő
ékeskedik. Hosszú haja összecsapzott, egy fürt meg
lyukas kalapján kandikál kifelé.
— Messze van-e még Szeli ? — kérdi emberünk
az aratóktól, kik épen az út mellett vágták az
aranysárga életet.
Egy napbarnított férfias arcz végig méri a kér
dezőt. — Biz az jó két óra amúgy gyalogszerrel
— feleli gondolkodva; — de a keresztútnál jobbra
tartson, a kis erdő felé.
Idegenünk ballag tovább, meglátszik rajt, hogy
sötét gond ülte meg homlokát.
Némelykor a fejéhez kap s egy mély sóhaj tör
ki kebeléből. Marczona arcza, ökölbe szorított keze
rosszat sejtet.
— Csak ott találjam, leszámolok vele, le a czudarral, neki köszönhetem, hogy földönfutóvá lettem,
hogy azért a falat kenyérért is pirulva nyúlok,
melyet más a kutyájának vet. Mivél lettél, Sánta
Gábris!
Ha eszembe jut, hogy az első gazda fia voltam,
hogy derekabb legény nem volt a falunkban, most
meg szánalmas koldus vagyok, a k it mindenünnen
kivetnek, a kit az utczagyerek kinevet, a csillagos
ég a takaróm, rögös föld a nyoszolyám — akkor
. . . akkor . .. kiszorítanám belőle az utolsó szuszt is.

Elárultál, rágalmaztál az édes szülém előtt, ki
húztál az apai házból, egymásra uszítottad a fiút
meg az apát. Én meg egy önfeledt pillanatban
kezet emeltem drága jó apámra, kinek reménysége,
mindene voltam . . .
Oh, én nyomorult, hitvány lélek!
Kitagadtál apám, elvertél hazulról, el, mint a
kuvaszt, ha csint tesz, de visszatér s megnyalja a
dorgáló kezet, s ha rátekintesz, a farkát csóválja;
úgy én is visszajövök, a lábadhoz borulok, levezeklem a vétkemet. Bocsáss meg, bocsáss meg . . .
De vájjon élsz-e még? Nem vitt-e a sírba hálát
lan gyermeked ?
Istenem, ne sújts .jobban, megbünhődtem ezerszer
azért á pillanatért!
De hátha haragod még most sem csillapult, ajtót
mutatsz, mint akkor . .. nem . . . nem . . . te meg
bocsátasz megtérő gyermekednek, te az édes apám
vagy ! Az édes apa pedig ha büntet is, szeret . . .
szeret . . . megbocsát és feled.
E gondolatra megvillantak a szánalmas alak
szemei s rongyos, porlepett ruhájával letörölte a
lelkivergődés kisajtolta könyeket.
Lábai sebesebben vitték, valami kimondhatatlan,
boldogító érzés adott erőt fáradt tagjainak.
Már látszik a falu, fehérre meszelt házai hivogatólag intenek.
Alig ismer rá utasunk, annyira megváltozott tíz
esztendő alatt. Szemei egy pontra tapadnak, nem
is veszi észre a mellette elmenőket. — Eperfa volt
a kiskapunál, szomszédjában lócza, négy ablak
nézett az utczára. — Keresi,, keresi, de nem akad
rája. Végig járja mind a két szert, a korcsma sem
a régi. Pedig itt gyakrabban megfordult.
Végre megszólít egy hat éves fiúcskát.
— Kis öcsém, melyik a Sánta János háza?
— Sánta Jánosé, azé, a ki mindennap a tem
plomba ballag, a ki így megy-e? (mutatja), olyan
fehér a haja . . .
— Az, az . . .
— Ott a, túlsó soron, a boltoson túl, ott menjen
be. De igen harapós ám a kutyájuk !
Lyukas zsebeiben vájkál a mi vándorunk s oda
adja a kis fiúnak utolsó fillérjét.
Nesze, tedd el . . . végy rajta irkát kis fiam !
Aztán átballag a másik szerre, számítja: egy,
. . . kettő, . . . három. .. . négy, ez lesz az, itt a bol
tos. Óvatosan kinyitja az utczaajtót, bemegy s
alázatosan kíván egy jó napot.
A nagy komondor iszonyú ugatással rohan feléje,
mutogatja fogatlan állkapcsát; de aztán mintha
egyszerre csoda esett volna bele, elhallgat, sunyin
pislogva feléje, a farkát csóválja.
Egy öreg anyóka jön ki a pitvarajtóból, csitítná
az ebet, dé már nem akad munkája. Visszafordul,
kevés vártatva egy jó karaj kenyeret nyújt az ide
gennek.
Ez meg nézi . . . nézi s lecsorognak a könyei,
nem nyúl érte karja, az ajka meg néma.
— Ügy-e, keveselli jó ember, de lássa én már
öreg vagyok, ezt is nehezen szeltem, kihozom az
egészet, szeljen a mekkora jól esik.

—
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— Vissza . . . vissza . . . de én is megkövetném.
Az apjukom sincs itthon, a cselédek meg az
életet takarják, magam vagyok a házőrző. Talán Miért is nincs itt, hogy megkövethetném!
— Még akkor is, ha rongyosan, koldusmódra
evett már? no majd keresek egy pár krajczárt
jönne haza, ha a vagyonomat kellene érte adnom,
azt elveszi, nemde?
Indulna befelé, de az idegen térdre rogyik előtte. még akkor is kiváltanám.
Hányszor keseregtem már e miatt, nem hagyott
— Édes anyám . . . nem ismer m eg! . . .
nyugtot a keblemben valami; mindig az a szegény
Kitört belőle a fájdalom és sír keservesen.
gyerek jutott az eszembe. Aztán nem is volt olyan
— Fiam! édes elveszett gyermekem . . .
Ráhajlik, öleli . . . csókolja a rongyos embert, az hibás ő, hanem az én rossz természetem, a harag,
összecsapzott hajat. A kuvasz meg vihogva nyalja meg az az örökös besugás, tudom is már, hogy mi.
Tegyétek el haragtokat más napra, jó emberek,
régi gazdája kezét.
— Csakhogy megkerültél, csakhogy itt vagy akkor lesz fiatok, de nekem nincs . . . nincs . . .
— Van . . . van édes apám fiad, de koldus, ki
újra, jaj be sokszor elsirattunk, én édes magzatom.
Kerülj beljebb kincsem, úgy-e fáradt vagy, úgy-e meg akarja csókolni azt a kezet, melyet megbántott!
— Nem . ... nem, fiam, én is megbántottalak . . .
éhes vagy, úgy-e szomjas vagy, — hozok mindent
Istennél a bocsánat, bocsásson meg ő mindket
. .. mindent . .. édes megkerült jószágom te.
Hányszor keseregtünk apjukommal érted, hány tőnknek, áldassék szent neve, hogy visszavezetett
szor megbánta már azt a höresökös mérget, hogy körünkbe.
(Folytatjuk.)
kivert a házából. Meglásd, meg sem ismer, úgy
megnőttél, úgy megemberesedtél.
A jó öreg helyét se találja, ülteti az asztalfőre,
kérdezősködésének se szeri, se száma. Elhozza az
Imádkozzunk.
apjuk újdonat új ruháját, felöltözteti tetőtől talpig,
aztán a tűzhöz lát. Megeteti, megitatja elveszettnek
Elbeszélés. — írta Petry Gyuláné.
hitt magzatát az édes anya. Aztán rátuszkolja, hogy
Mikor az emberek elhaladtak a Bereginé kis
fáradt, dagadó párnával betakarja, ép úgy, mint
kapuja
előtt, tisztelettel köszöntek be a kis, sápadt
régen — nagyon régen,
öreg asszonynak s aztán mondogatták egymás között:
A kiállott izgalom, a fárasztó út után hamar álomba
— Bizony az Isten csak nem hagy el senkit.
merül Gábris. A jó öreg meg előveszi a padsarkából Ha valakinek a vállára súlyos keresztet rak is,
az imádságos könyvet, fia fejéhez ül . . . imádkozik, meg-megemelinti olykor, hogy könnyebb legyen a
De ím’ .. . dörömbölnek. Beteszi a könyvet s az hordozása. Ehol van a Bereginé asszonyom esete.
okuláréval az orrahegyén kitipeg.
Ezelőtt húsz esztendővel majd megőrült a bánattól,
— Ejnye . . . ejnye, de jó házőrzőt hagytunk itt mikor az ura agyonlőtte magát és most? Mekko
hon. Meg sem hallod anyjukom a zörgetést, ellop rát fordult a sora. Nagy úr lett a fiából fent a
nának még téged magadat is, ha egy kicsit taka- fővárosban. Maga lábán jár már, nem kell az any
rosabb volnál . . .
jának küszködni érette, mint ennekelőtte. Még ő
— Ne zsörtölődjék apjuk, üljön le szépen ide küldöz valamelyest az özvegynek.
a lóczára, kérdezek valamit. — Mit is csinálna
Ezelőtt húsz esztendővel bizony hosszas vendég
kend, ha a Gábris úgy visszakerülne?
nek költözött a bánat a Bereginé asszonyom leikébe.
— Vissza?! Soh’sem kerül a már vissza Jutka,
Hej, szomorú emlékezetű nap volt az, mikor egy
tudod, hogy holt hírét hozta a sánta koldus tavaly szer arra ébredtek, hogy a község pénztárát kira
nyáron, szénagyűjtéskor. A temetésén is ott volt, bolták és mindjárt a hiány felfedezése után fenye
ráesküdte a lelkét, hogy igaz. Azért írattam ezt a gető hangok szólaltak meg a károsultak között s
kis holminkat felerészben a Borisra meg az urára. egypár elkeseredett ember egyenesen a Beregi
Tudod, még azt is megígértem nekik: szüretkor nótárius uram felé sújtotta a gyanú kövét. A rágal
átadom az egészet. Majd mi csak megélünk abból mazás szivén találta a becsületes, jó embert s hir
a kis pénzecskénkből, a mit összekapargattunk.
telen támadt idegrohamában elfeledte, hogy majdan
Nem jön az vissza többet; pedig . . . pedig beli szerető hitves és gyámoltalan gyermek borul a
sokszor gondolok rá magam is.
sírhalmára és — szivén lőtte magát.
— Megtudna-e neki bocsátani apjukom, ha meg
Persze, később kitudódott az igazi tettes, de akkor
térne? — Ferkóról, a Boris uráról úgy is azt már hiába akarta a szánók-bánók sokasága a tiz
beszéli az egész falu, hogy kicsinált dolog volt az körmével felásni a sírt, hogy a csendessé vált
áskálódása Gábrisra. Azért torzsalkodott mindig embert még egyszer megszólaltassa, onnan nem
Gábrissal, hogy elmarja a háztól s Borisé legyen kelt ki már többé, csak a lelkiismeret intő szava,
minden.
hogy megdorgálja a rágalmazókat.
— Anyjukom, nem tudnám megbocsátani magam
Hej, a rágalomnak éles a fulánkja, olyan sebet
nak soha, ha ez igaz volna, hogy azt a szegény ejthet néha, hogy a kerek földnek többé nincsen
gyereket világgá eresztettem.
rá gyógyírja.
Mikor Bereginé megpillantotta a férje holttestét
— Pedig olyan formán van az édes öregem,
nem szokott csalni az én sejtelmem. Ugy-e, megint véresen, halványan, a kétségbeesés kínzó érzései
fiának fogadná, úgye- visszaszívná a kitagadást, úgy megrohanták az agyát, hogy elvesztette az
öntudatát és őrültként futkosott szobáról szobára,
úgy-e megbocsátana neki ?
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nem eszmélve, nem hallva a gyermek siránkozását,
a ki esdekelve nyújtotta feléje karjait. Napok múlva
őrjöngő fájdalma enyhültével egyszer belépett s
ott látta a kis Andort a földön térdelve imádkozni,
akkor egyszerre magához tért s úrrá lett a rette
netes bánat felett az anyai szeretet. Megértette,
hogy Istentől kirendelt kötelesség vár rá s az élet
küzdelme.
sek évei. az évek. A megpróbáltatás és nélkülözéMultak Egy kis ház s a maga dolgos két karja
volt, a mire támaszkodhatott s Istenben való erős
hite a fentartója.
A napi munka után, mikor a gyermek elaludt,
ott ült virrasztva ágya mellett, és siratta, újra elsi
ratta a szerencsétlen jó embert, a ki úgy szerette
őket, de a kinek a hite nem kősziklán épült vala
s itt hagyta őket a bánatnak, az emlékeknek.
Gyermeke verőfényes álmaiba nem akarta bele
szőni a maga nagy szenvedését s így előtte nyu
godtan beszélt az apjáról, a ki szelidlelkű, isten
félő ember volt.
így a gyermek felnőtt bánattól meggyötört anyja
mellett a nélkül, hogy megismerte volna a szen
vedést.
Tehetséges fiú volt. Iskoláit jól végezte. Jogi
tanulmányait befejezve, a minisztériumba ment, hol
kiváló szorgalma és rendkívüli szerencséje folytán
gyorsan emelkedett.
Mikor a fiú mind gyérebben kereste fel édes
anyja hajlékát, Bereginé nagyon nyomasztónak találta
az egyedüllétet. Végre elhatározta magát arra,
hogy lakótársat fogadjon, egy jólelkű, fürge, öreg
asszonyka képében, kit az egész falu Mari néni
nek hivott, s betegápolással s ártatlan füvekből
készült theával kereste kenyerét. Nem volt olyan
ház, a hol a baj, betegség esetén ott ne lett volna
a Mari néni nyájas szava, segítő keze. Fenn virrasztott több éjjen át a nélkül, hogy az álom ránehe
zedett volna a pilláira. A faluban az is hirlett róla,
hogy a beteg sokszor a puszta látásától is jobban
lett.
Az öreg Mari néni szintén magános özvegy volt.
Egyetlen lánya fent szolgált a kastélyban nagysá
gos Keresztesyné földes asszonynál.
— Kevély, szigorú asszony, szokta róla mondani
Mari néni, de pontos és rendtartó, okulhat tőle a
Juczi.
A szobácska egy részével átvette Mari néni Bere
giné asszonyom örömének, bánatának is egy részét.
Téli estéken egymás mellett ült a két öreg, sza
porán pörgetve az orsót s ha olykor utat tört
magának a Bereginé szivéből nagy szenvedések
emléke, Mari néni szeméből is sűrűn hullottak a
könyek s titkon imádkozott a mindenség Urához,
hogy vegye le a bánat terhét a szegény özvegy
szivéről mindörökre. Ha pedig egy-egy levél jött
a távol fővárosból az anyának, mindeneknél örö
met hozóbb, olyankor a jó lakótárs arcza is men
ten felderült.
A távolból jött' levelek sok szépet beszéltek.
Elmondták, hogy a Bereginé asszonyom fia meny
nyire törekszik előre s mennyi szorgalommal tel
jesíti kötelességeit. Elmondták, hogy a tanácsos

űr figyelmét is magára vonta a kiváló fiatal ember
s később aztán családi körével is megismertette.
A tanácsos úr házi bálja fényes volt, szinte a
tündérországban képzelte magát az ifjú, hol szebb
nél szebb virágok nyílnak. A sok szép között egy
legszebb, olyan fehér harmat gyönge, mint a virág
regék fehér lilioma.
Itt aztán megszakadt a levelek siirű érkezése.
Utoljára már csak egy-egy pénzküldeményhez csa
tolva jött néhány sor.
—- Bár csak inkább maga jött volna el, gondolta
az anya, hogy láthatnám, hogy hallanám a hang
ját. Szívesen nélkülözném a pénzt, hisz úgy se
kell sok nekem.
De aztán ezekért a gondolatokért mindég meg
dorgálta magát a jó asszony:
Lám lám, milyen önző, milyen hálátlan vagyok.
A szegény fiú mennyit küzd, fárad, dolgozik. Hisz
maga írja, mily óriási a munkája, nincs szabad
ideje. Hányszor írtam, hogy ne küldjön nekem
pénzt s ő mégis megvonja magától. Istenem, milyen
jó is az a fiú!
Erre gondolva, csak elcSitítgatta, csak eloltogatta
fel-felébredő vágyódásait.
Végre érkezett Beregi Andortól egy diadaltól s
boldogságtól sugárzó levél, melyben leírja, hogy
a szép Flóra neki nyitotta meg szivét és a minisz
teri tanácsos úr karcsú lánya odahagyja az őt ünneplő
társaság zaját s lakása ékessége: felesége lesz. Az
esküvő nemsokára a legnagyobb csendben fog
megtörténni, mert egy év előtt balt meg a menny
asszony édes anyja.
Megemlíti még azt is a fiatal úr, hogy milyen
előkelő rokonságba jut, ugyanis Keresztesyné, falujok földes asszonya, a mennyasszonyának nagynénje;
továbbá azt is írja, hogy nemsokára ismét előlép
tetését várja. Záradékul megjegyzi, hogy nyár végén
lelátogatnak Keresztesy nagynénijéhez s akkor
módját ejti okvetlen, hogy az anyját is felkeresse.
A levél befejezése kissé hidegen hangzott, de a
Bereginé „mindeneket tűrő, mindeneket elfedező"
szeretete itt is talált mentő szavakat a űa számára.
Hát persze, mondogatta Mari néninek, hozzám
nem is szállhatnak, hiszen én szegényes lakásom
ban a legszükségesebb kényelmet sem adhatnám
a szegény, kis, fiatal asszonynak. Csak boldogok
legyenek, tette hozzá mosolyogva, aztán minden
jól van.
Elérkezett a nyár utója. Forró napsugarak per
zselték az utcza szállongó porát, a kis falu nád
fedelű házikóit. Juczi, a Keresztesyné nagysága
fürge szobalánya, ugyancsak siet ropogós szoknyái
ban végig az utczán, be a Bereginé kis udvarába,
hogy sebtében elmondhassa ott a nagy újságot.
Úgy bizony, vendégek. A tanácsos úr a vejével,
Beregi nagyságos úrral s a lányával. Van is nagy
dolog otthon. A nagyságos asszony amúgy is kényes
a vidékszerte híres háza tájékára, most meg a
pestiek előtt még jobban ki akar tenni magáért.
Van is mit hallgatni, keresztül megy a vesénkén
is a dorgáló szavaival. Még a hosszú nyelű falsepregetőt is kikapta a Juczi kezéből és pedig nem
annak az okáért, hogy a falat sepregesse véle.
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Holnap jönnek a vendégek s akkor jobban kell
ragyogni mindennek a tükörnél. Fehér ruhás lányo
kat is rendelt a nagysága az állomáshoz, a kik
felköszöntik a húgát. Készül is a falu apraja-nagyja
mennél nagyobb tiszteletet adni az ríj párnak s a
kinek csak ép a keze, lába, kijön az utczára új
asszonylátóba.
Ezeket egy szuszra elmondva, nagy sebbel-lobbal
tovább sietett. Bereginé asszonyom dobogó szivvel
ment kis kertjébe, hogy egyedül maradjon az ő
édes örömével.
A vén almafa ágáról néhány elsárgult levelet
rázott le az átsuhanó szellő.
Az öreg asszony úgy elnézte.
Sokat szenvedett. Meggyötrött szivekben a múlan
dóság képe gyakran felébreszti a halál gondolatát.
Bereginé lelkét is megkapta az elmúlás érzése
és mégis szomorú szeme a hála tiszta ragyogásá
val kereste az eget.
Hiszen még meglátja a fiát.
(Folytatjuk.)
*4-* •4-* »
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Aranykönyv.
Az erzsébetfalvi ev. templom és papilak építésére
újabban adakoztak: Asbóth Juliska 2 K., szentágotai ev. egyház 5 K., Porzsolt Jenő tanár 2 K.,
győri ev. egyh. 10 K., pápai ev. egyh. 3 K., ifj.
Horváth Mihály (B.-Csaba) 1 K., Kozlay Rózsa
(Bp.) 2 K., Doleschall Lajos ev. lelkész gyűjtése
5 K. 45 fii. (Ebből adott: lajosfalvi egyh. 1 K.,
helyi gyámint. 2 K., Doleschall L. 1 K., D. Katicza
10 fii., D. Iluska 10 fik, D. Etelka 25 fii., Bán M.
1 K.) Erdély Antal gyűjtése: 23 K. 10 fii. (Ebből:
Aulinger I. 2 K , Radnai 1 K., Almásy 2 K., Ba
ross 1. 40 fik, Huszár S. 1 K., Szentiványi K. 1 K.,
Huszár S.-né 1 K, Brkics M. 1 K., Zsanay Gy.
2 K, több N. N. 1 K. 70 fik, Erdély A. 10 K.),
Borcsa Mihály ev. lelkész gyűjtése: 17 K. 89 fik,
Kováts Lajos gyűjtése (N.-Enyed): 6 K. 88 fik,
Loisch Ede 10 K., Ján Erzsébet 3 K., Dessewffy
Pál 20 K., dobsinai ev. egyh. 10 K. Összesen 121 K.
32 fillér. Főösszeg: 1342 K. 3 fillér. Isten áldása
a kegyes adakozókon !
Szerk.

Különféle.
A kincskeresők. A középkorban aranycsináláson
törték fejüket a kapzsi emberek, újabban az angolok
a búr köztársaságok aranymezőire vetették szemöket,
legújabban meg már az oczeánban is aranyat keres
tek. Londonban azt hirdette egy tudós vegyész,
hogy oly savat készített, melylyel a tenger vizében
föloldott aranyat könnyű szerrel ki lehet választani.
Rögtön megalakult egy részvénytársaság, mely
nagy jutalmat Ígért a föltalálónak titkáért, ha beválik.
A kísérletek fényesen beváltak Egy kétnégyzetméternyi aczéllemezt bekentek a titkos folyadékkal,
aztán lebocsátották a tengerbe. Mikor felvonták,

drága fényes porral, valódi aranynyal volt tele a
lemez. Ötször ismételték a próbát s mindannyiszor
fényes eredménynyel. A részvényesek körében nagy
volt az öröm mámora s a vegyésznek szívesen
kifizették a kikötött nagy jutalmat. Bezzeg, leesett
az álluk néhány nap múlva, mikor megtudták a
valót. Az egyik pályaudvaron egy torzonborz ember
valami előkelő úri emberre rohant és pénzt köve
telt tőle. Mindketten a rendőrségre kerültek. Az
előkelő úr a híres vegyész volt, a torzonborz ember
ről pedig kisült, hogy búvár.
— Húszezer koronával tartozik nekem ez az ú r !
mondta a búvár. Most meg akart szökni. Tetszik
tudni, én hintettem aranyport a lemezre a tenger
fenekén s ezért ígérte nekem a pénzt.
Ez a leleplezés szétrebbentette a kincssovárgó
részvénytársaságot. Bizony, jobban tennék sokan,
ha nem a földi kincs után futkosnának, hanem
mennyei kincsek után kutatnának.
Különös újévi prédikáczió. Newjorkban újév
napján ugyancsak különös szónoklatot tartott hívei
nek egy Klosz nevű pap. Az egész hallgatóságot,
férfiakat és nőket egyaránt ostorozta. Haragjának
és szemrehányásának pedig az volt az oka, hogy
egy év leforgása alatt csak tizenkét házaspárt
esketett meg. Ebben a nők épen olyan hibásak,
mint a férfiak. Ez utóbbiak ugyanis néha gondat
lanságból megfeledkeznek a házasságról, a nők
pedig, — óh a nők — szégyenlősek, mert — nem
kérik meg a férfiak kezét, hisz ők ép oly joggal
megtehetik ezt A nőknek nagyon tetszett a lel
kész beszédje és ujjongva helyeselték a házasság
kötésnek ezt az új, fordított rendjét. Hogy bevá
lik-e, a jövő kérdése.
Találó kérdés. Nyugat-Afrikában történt, hogy
az egyik néger keresztyén telepen egy európai
ember illetlenül viselte magát. A négerek hittérí
tőjükhöz fordultak:
— Ugyebár, ez az ember még nem keresztelkedett meg?
A jó üzlet. Párisban nemrég egy ügyvéd 15000
frankért vett egy kiváló festményt. Ötthon azzal
dicsekedett a feleségének, hogy a pompás kép
mindössze háromezer frankba került. Az asszony
természetesen ezt is drágállotta, eleintén minden
féle kifogásokat tett, de aztán belényugodott a
vásárba, sőt mikor a férje pár nap múlva egyszer
hazajött, sugárzó arccal fogadta:
— Mégis csak jól tetted, hogy megvetted ezt a
képet
Az ügyvéd boldogan mosolygott.
— No látod és te mégis. . .
— Visszavonom, a mit akkor mondtam. Képzeld,
egy úr járt itt, mialatt odavoltál és a kép annyira
megtetszett neki, hogy ötezer frankot adott érte,
Nyertünk kétezer frankot.
Pénzeső Madridban. Mulatságos eset történt
a minap Madridban. Egy előkelő külsejű fiatal
ember Madrid legélénkebb utczáján sétálva,* tele
kézzel jobbra-balra pénzt szórt a nép közé, és
pedig nem rézpénzt, hanem ezüstöt és aranyat.
Közben angol nyelven nevetve szónokolt a néphez,
ilyesmi Madridban sem történik mindennap és ezért
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elképzelhető, hogy milyen föltünést keltett a bő
kezű idegen. Csakhamar nagy tömeg gyűlt köréje
s az ntczagyerekek rajongva kiáltozták, hogy bizo
nyára a karácsonyi sorsjáték főnyereményét ütötte
meg s a nagy örömtől megbolondult. Végre rend
őrök jöttek, de Amerika szabad polgára nem hagyta
oly könnyen magát, hanem boxerállásba helyez
kedett s úgy várta a rendőröket, a kik csak nagynehezen tudták lefogni. A rendőrségen újra boxolni
kezdte a rendőröket, úgy hogy meg kellett kötözni.
Nyomban értesítették az amerikai követséget, a
melynek közbenjárására egyelőre szabadon bocsá
tották, bár nevét vonakodott megmondani és a
kiváncsi madridiak még máig sem tudják, hogy
kinek köszönhetik a minapi pénzesőt.

Pénztári kimutatás.
A Luther-társaság pénztárába 1901. deczember 1-töl 30-áig
befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagoktól: Dunántúli ág. hitv. ev. egyházke
rület 1901-re 200 kor., Csanád-Csongrád egyházmegye 6-ik
részlet 20 korona (220 korona.)
2. Örökös tagoktól: Várnai Sándor Budapest 50 korona’
Nagy-Szécsény egyház 10 kor. (60 korona.)
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1901-re: Sass Béla,
Hofbauer Pál, Soproni theol önk. kör, Horváth Emil, Sze
pesi XIII városi egyhmegye, Soproni első egyhm. tanítóegylet, Petri Károly, Debreczeni egyház, Grailich Sándor
(kilép). Schuh Ágost, Diósgyőri egyház, Falvay Antal,
Lovászpatonai iskola, Pető Pál, Pitvarosi egyház. Pitvarosi
hitelszövetkezet, Saguly János, Modori német egyház, Nyír
egyházai főgymn, tanári kar, Tónika Gusztáv, Zvarinyi
János, Körmendi egyház, Hamel Nándor, Duna-Szerdahely
egyház, Márczy István, Veresvári egyház, Herinti Lajos,
Borbély János, Walter Gyula, Szeberényi Lajos Zs., Bartholomaeidesz Gyula, Löw Fülöp, id. Alziebber András (új ,
Meszlén egyház, Pónik egyház, Straka György (új), Petri
Gyula, Bazin egyház, Pestmegyei egyhm., Lőcse egyház,
Hafenscheer Károly (kilép'', Késmárk egyház, Hanta egyház,
Kólman Sándor, Soproni felső egyhm., Jukó Lajos, Vadosfa
egyház, Soproni alsó egyhm. leik. egylet, Laucsek Jónás,
Klaár Fülöp, Pálfy Kör Sopron, Matisz Károly, Kolbenhayer
Lajos, Kishonti egyhm. Liszkay János, Rimabrezó egyház,
Nagy-Geresd egyház, Iglói főgymn., Frint Lajos, Svehla
János, Placsko István, Kovács Andor, Breuer Lajos, Kliment
Lajos, Selmeczi lyc. tanári kar, Lukács Pál, Libetbányai
egyház, Csöngei egyház, Pálinay Lajos, Krupecz István,
Grinád egyház. 1902-re: id. Blázy Lajos, Pozsonymegyei egy
házmegye, Nógrádi egyhm., Frenyó Gyula, Gyurátz Ferencz,
Pozsonyi lyc. tanári kar, Schleiffer Károly. 1898—1901-re;
Glauf Pál. 1900—1901-re ■ Frenyó András, Paulinyi Sámuel,
Ruszti egyház, Haffner Vilmos, Biszkup Béla, Mekényes
egyház, Beniczky Árpád, Reichert Gyula (kilép), Gyóni egy
ház, Haviár Dániel. 1696—1901-re. Rákospalotai egyház.
1901—1902 Poszert János, Wemter Ödön, br. Podmaniczky
Gyula. 1897-1899-re Csipkay Károly. 1899—1901-re : Mrva
György. 1900—1902 Borossy Emil. 1899—1900-ra: Jankó
Károly (1000 korona).
4. Fiókegyleti tagoktól évi 4 koronával: Krizsán Miroszláv
Scholtz Gyula (8 kor.).

5. Pártoló tagoktól évi 1 koronával: Simonides Pál, Klaudinyi Lajos, Wapp Károly, Schröck András, id. Wapp LajosKarner Samu, Franz Samu, Tremel Ferencz, Gábriel Gudofréd, Kraft Károly, Spah Endre, Franz Adolf, Conrád Károly,
Kraft Samu, Kraft Frigyes, Gábriel Lajos, Wapp Mátyás,
Kleinráth András, Franz János, Schandl Pál, Schreiner Ká
roly, Gábrel Károly, Wenzel Pál, Saly Károly, Kraft János
(25 korona).
6. Kamatokból: br. Podmaniczky Gézáné 10 kor., érték
papírok után 222 kor. (232 k o r).
7. Evang. Családi lapra: előfizetőktől 127 kor.
8. Egyházirodalmi Értesítőre: előfizetőktől 12 kor.
Összesen befolyt: 1684 korona.
Budapest, 1902 január 1-én.
Bendl Henrik
pénztáros.

,

A szerkesztő üzenetei.
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Későn érkezett.

Tudnivalók- A Luther-társaság rendes tagjai
évi 8 koronát fizetnek s ezért a Társaság
mindkét lapját s az évenként megjelenő összes
kiadványokat tagilletményül kapják. A fiók
egyesületi rendes tagok évi 4 koronáért kapják
az Ev. Csal. Lapot s a társaság kiadványait
fele áron. A pártoló tagok évi 1 koronáért a
Társaság évi jelentését és a népies iratkákat
kapják. A tagsági dijakat, az előfizetés öszszegét a Társaság pénztárába (Bp., IV. Deák
tér 4. sz.) kell küldeni. A ki a Társaság tag
jainak sorába akar lépni, jelentkezzék Falvay
Antal jegyző úrnál (Bpest, IV. Deák-tér 4.)
— Ujságreklamácziókat, azaz egyes újságpéldányok elmaradását a postahivataloknál
ingyenes visszajelentő lapokon lehet a kiadóhivatalnak bejelenteni. A reklamácziókat a
kiadóhivatal intézi el. — Lépjünk mentői töme
gesebben a Luther-társaság körébe s terjeszszük lapjainkat, egyéb kiadványainkat. Mentői
hatalmasabb lesz a Luther-társaság tábora,
annál tovább hat el igaz ügyünk ereje.
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