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Óh, ti kicsinyhitűek!

(B.) Hallom a leverő hírt, a megrendítő
panaszt: pusztulunk, veszünk, szegényedünk,
rongyosodunk, egyre fogyunk, hányadunk!
Sokan kivándorolnak őseink földjéről s az
új világba: Amerikába igyekeznek. Ki hitte
volna, hogy e téjjel-mézzel folyó Kanaán
földje, a mi szép és áldott hazánk, valaha
ne tudja táplálni, fentartarii lakóit?
Száz évvel ezelőtt a kételkedőket mindenki
kinevette volna s szánakozóan szóltak volna
reájuk:
— Óh, ti kiesinyhitűek!
Manapság rendes, megszokott dolog, hogy
az emberek minden' kicsinységért elkedvetle
nednek, elcsüggednek, sőt kétségbeesnek.
Ha a termés nem sikerül, vigasztalannak lát
ják a jövőt; ha az adót elviselhetetlennek
tartják, fölszedik sátorfájukat, hogy jobb ha
zát keressenek; ha családi bajok érik, föl
lázadnak Isten és ember ellen.
( )h, ti kiesinyhitűek !
Hát nem tudjátok, hogy ború után derül?
Eső és napsugár, éjjel és nappal folyton vál

Kéziratokat nem adunk vissza. S«—

11. szám.

takozik s életünk napjai is örömben és szen
vedésben telnek el. A kinek szivét bánat nem
érte, nem tudja, mi az öröm. Ne zúgolódjatok
tehát a Gondviselés ellen, óh, ti kiesinyhitűek!
Ha ma szenvedsz, bánkódol és búsulsz:
holnap, holnapután megszűnnek fájdalmaid
s búbánatod örömmé változik.
Bármily sorscsapások érjenek, van menek
vésünk; ha életünk hajóját a pusztító vihar
hullámai ide-oda liányják-vetik, biztos révpart
int felénk: Krisztus.
Jusson eszünkbe a tanítványok esete. Hajóba
ülnek a Mesterrel, a ki nyugodtan elalszik.
Ám a tengeren vihar támad, a habok majd
elborítják a hajót, s a tanítványok megrémül
nek. Ázt hiszik, a hajó elmerül s elérkezett
a végső órájuk. Oda rohannak Mesterükhöz,
felköltik s könyörögnek :
Uram, tarts meg minket, mert elve
szünk !
Jézus csak ennyit válaszolt nekik :
— Mit féltek, óh, ti kiesinyhitűek?
Azzal felkelt, megdorgálta a szeleket és a
tengert. És íme, lön nagy csendesség.
Volt-e okuk félni a tanítványoknak Krisz
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tus közelében? Nem figyelmeztette-e őket
ismételten, hogy a mennyei Atya gondjukat
viseli ?
— Tekintsetek az égi madarakra, azok
nem vetnek, nem aratnak, sem a csűrbe nem
takarnak, a ti mennyei Atyátok mégis eltartja
őket. Nem drágábbak vagytok-é ti azoknál?
Vegyétek eszetekbe a mezei liliomokat, mi
módon nevekednek, nem munkálkodnak, nem
fonnak: mindazonáltal Salamon minden királyi
dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül
egy! Óh, ti kicsinyhitűek, (Máté VI. 26— 29.)
Ne zúgolódjunk tehát, ne essünk kétségbe,
bármily sötétnek lássék a jelen. Bizzunk a
szebb jövőben!

Ő
t kövesd . .

.

Ót kövesd,
Dicső példányképedet,
Bár e világ oly hitetlen,
Bár gúnyolja hitedet,
Állj meg végig rendületlen!
Megváltódat meg ne vesd!
Ót kövesd!
Ot szeresd,
K i először szeretett,
S érted a kereszt oltárán
Büntelen kiszenvedett:
Hogy üdvöt nyerj vére árán,
Sírodig el ne feledd,
Ót szeresd!
Csak remélj !
Arnyékélted eltűnik
S odajutsz az üdv egébe,
Hol búd, gondod megszűnik
S örömidnek nem lesz vége,
Boldog lész ott Istennél,
Csak remélj!
Tűrve tűrj !
Bár vész támad ellened
Es váltadat kereszt nyomja,
Nem hagy el jó Istened,
„ Maga mondja, van rád gondja
Ilitetben meg ne rendülj,
Tűrve tűrj!
Mért zokogsz ?
Gyötörjön bár fájdalom,
A z is csak javadra válik,
Véle Isten mennybe von,
Bölcsen vezet mind halálig ;
Jó az Úr, bár ostoroz,
Mért zokogsz ?

Esdve esdj !
Ha van titkos bánatod,
Istenedhez imádkozzál,
Nála nincs jobb támaszod.
Egyedül csak benne bízzál!
Véled az Ú r: ne csüggedj!
Esdve esdj!
Ném etből:

N a g y L a jo s
szentantalfai ev. lelkész.
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Imádkozzunk,
Elbeszélés. — írta Petry Gyuláné.
(Folytatás.)

Mikor a földes-asszony parádés hintója a négy
szürke lóval befordult az országúiról a faluba,
Bereginé is ott volt a sokaság közt, a mely kiváncsi
arczczal és bizonyos ünnepélyességgel várakozott
a pesti vendégekre. Dehogy várja meg, míg eljön
nek hozzá. A tömegben elrejtőzve, észrevétlen
tanúja akar lenni a fia boldogságának.
A kocsi lassan vonul végig a falun. Már rneszsziről látni a földes-asszony gyémánt fülbevalóit a
napfényben csillogni. Maga ment a kedves ven
dégek elébe. A még elég csinos fiatal özvegy
most elemében látszik lenni, a mint végig néz a
hódolatteljesen hajlongó tömegén s szokatlan nyá
jassággal bólintja meg jobbra is, balra is a fejét.
Mellette a szép fiatal asszony nyúlánk alakja
simul a kocsi párnáihoz. Kedves kifejezésű nagy
szemei gyermeteg érdeklődéssel tekintenek körül
és liliom két arcza csak gyöngéden piros a nap
égető melegétől. Kezében nagy virágcsokrot tart,
melyet az állomásnál fehér ruhás leánykák nyúj
tottak át neki szemlesütve, miután remegő hangon
elmondták a mondókájukat.
A két hölgy előtt ott ült a tanácsos úr is fekete
öltözékében, barna kecskeszakállal és czvikkerrel
az orrán. Mellette a fiatal férj szabályos vonásai
láthatók. Elragadtatva tekint körül Beregi Andor
s úgy érzi, hogy boldogsága tetőpontját érte. Szép
itju feleség, fényes jövő, előkelő környezet, s a
falubeliek hódolata. Kell-e ennél több ?
Bereginé kutató szemei végig futottak gyorsan
a kocsiban ülőkön s megállapodtak a rég nem
látott fiú sugárzó arczán. És mikor meglátta azt,
a kire a végtelen, hosszú éjszakák aggódó óráiban
oly fájó gyönyörűséggel gondolt, a kinek a jöttét
mindég várta, a kinek a látását örökké remélte,
akkor aztán már nem látott többé senkit, csak
sietett a kocsi felé egyszerű kopott ruhájában,
fekete kendővel őszülő haján, mint máskor, mikor
a hazatérő fiút sietett magához ölelni.
Egyszerre szakadt ki szivéből az ujjongó öröm
kiáltása:
— Isten hozott fiam !
A kocsiban ülők meglepetve fordultak felé.
Keresztesyné megütközve nézett az öreg nőre,
mint a ki az ő fényesen kiczirkalmazott előkészü
leteit megzavarta, azután megbillentette kevélyen
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a fejét s a támlányra visszadőlve, futólag vetett
néhány szót oda Flórának.
A fiatal asszony zavartan habozva hajtotta meg
magát s aztán mintha a kényelmetlen helyzetből
akart volna szabadulni, gyorsan tépdeste bokré
tája illatos rózsáit, miközben a tanácsos úr is
hideg udvariassággal kalapot emelt.
Egyikük sem értette meg azt a kiáltást, melyből
egy mesterkéletlen anyai szív bálványozó szeretete
hangzott ki. Ok csak a szokatlan helyzet különös
ségét érezték.
Sokszor a nagyvilági élet, a mi ferdeséget, szög
letességet lecsiszol az ember kedélyéről, modoráról, j

lani kezdett. Bereginé meg csak állt ott kóválygó,
összefüggéstelen gondolataival és nézte, a mint a
sűrű porfelhő szürkén gomolyog a távozó kocsi
után, míg végre egészen elnyelte.
Mikor a por leszállt, a látóhatár megtisztult,
Bereginé kuszáit gondolatai közül is megrendítő
élesen szólt ki egy tndat.
A fia nem akarta megismerni.
És szive — mely az imént a végtelen szeretet
melegségében olvadt fel — most hideg lett és
halálosan szomorít.
(Folytatjuk.)

Óh, ti kicsinyhitűek !
mintha a szív nemesebb érzelmeire halmozná,
mert a melegebb indulatok oly nehezen törnek
utat maguknak.
Az öreg asszony azonban nem vette észre a
hintóbán ülők feszes maguktartását. Szemei egyre
csak a fia szemeit keresték.
Beregi Andor különösen érezte magát. A mel
lette ülő előkelő emberek maguktartása rá is ragadt.
Jóllehet elmondta feleségének, hogy anyja milyen
szerény körülmények között él s jelezte is, hogy
rövid látogatást tesznek nála, de most mikor oly
váratlanul megjelent fakó öltözetében, munkától
kérges kezeivel, ránehezedett az álszégyen gyer
meki szeretetére.
Tévetegül nézett anyjára egy perczig bizonyos
zavar kifejezésével s aztán elfordult, mintha nem
látta, nem ismerte volna.
Mindez egy pillanat munkája volt s a kocsi
tova gördült.
A tömeg halk suttogás, fejcsóválás között osz-

Áldás és Szerencse.
(Folytatás.)

II.
Hajnali órában, még alig pitymallik,
Virágos hegylankán szárnysuhogás hallik,
Megrezdül a harmat tőle a fűszálon,
Virágok szeméből elröpül az álom.
Bókolva örülnek a magas vendégnek,
Ki lassan alászáll hullámin a légnek.
S leérve a földre összecsapott szárnynyal
Hűs gyepre ül, melyet fák lombja beárnyal.
Áldás, mert ő az, kit fű, virág köszöntuek,
Gyönyörködve néz szét tájain a földnek,
Hol rétek s ligetek fiatal zöldjére,
Aranyos bűbájt vont a hajnal tündére.
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Gondolja magában: Ki hinné, valóban,
Hogy itt alant nemcsak boldog halandó van,
Pedig azért lesz itt elég nyavalyás nép,
Mért is küldött volna Isten ide máskép?

Áldás a beszédet kedvesen fogadja,
Feje bólintása érthetőn mutatja,
„Jó hát — szól •— legyen úgy minden,a hogy véled,
Hisz dönteni fog majd mennyben az ítélet,

S csakugyan nem egyet lát itt nemsokára
Kinek búgond, ínség nehezült vállára,
Mert hogy a kelő nap felbukkan az égen
Megpezsdül az élet szerte a vidéken.

Én jobbra tartok, ha neked is úgy tetszik,
S te balra, hol egymást szeles utak metszik,
Ne bánjuk, a babért melyikünk aratja.
Mindegy, — csak legyen meg Isten akaratja".

Féllábú nyomorék nagy
Bokor alól mász ki, az
Mint gazdag az ágyban
Lihegve czipeli vásárra

Ezzel búcsút mondva, hol ültek, a helynek,
Ez jobbra, az balra, gyorsan útra kelnek.
Fa, bokor hódol, ha Áldás szele éri,
Szerencsét utain porfelleg kiséri.

batyuval hátán,
éjjel ott hált tán, —
délig nem heverhet,
a terhet.

Torkos László.
Feszületnél egy nő kezeit tördelve
Térdepel, mig buzgó fohászt rebeg nyelve,
Arczába a bánat mély nyomokat ása,
Hangját el-elfojtja kínos zokogása.

(Folytatjuk.)

A megtért
Odább meg czigánynép halad öt szekéren
Egyet sem bánt köztük nagyon a szemérem,
Rongyosan, vagy épen mint anyaszült gyermek,
Egymás mellett lomhán, álmosan hevernek.
Pogány lárma hallik az egyik szekérből
Hull sűrűn a zápor ökölből, tenyérből,
Az asszonyok ott benn szörnyű sivítással
Hajtépő nagy pörben állanak egymással.
Mig nézi a képet Áldás körülötte,
Szerencse hirtelen megszólal m ögötte:
„Ejnye ni, a sors hogy összehoz bennünket,
Meghányhatjuk kissé legalább ügyünket*.
„S te csak most jö s z ? — bámul Áldás a jövőre,
Hát azért siettél olyan nyakra-főre ? “ —
„Tudtam, — szólt ajakát felhúzva a másik —
Könnyen ide érek hajnalhasadásig.
Pihenőt tartottam közben itten-ottan,
Ide is, oda is be-bebukkantottam,
Százfélét tanulhat, a ki útra mégyen.
S tanulni, — gondolom — angyalnak se szégyen.
No, de ezt hagyjuk most, fontosabb előttünk,
Dolgunk hogy intézzük, miért ide jöttünk,
Maradjunk egymástól, úgy hiszem, jó l távol,
Egyik sem törődjék a másik dolgával.
Melyek puha szived talaján teremnek :
A javakból mit sem kérek emberemnek,
Sőt a mije van tán, azt is bátran vedd el,
Úgy teszek én is csak a te embereddel.
Kerülöm halálig, mosolyom ne lássa,
Éltesse, ha tudja, kincseid áldása,
így tiinik ki majd csak, időnk ha lejára,
Kit méltathat Isten inkább bizalmára".

Elbeszélés. — írta Horváth Lajos.
(Folytatás.)

II.
Hamar híre ment a faluban Sánta Gábris meg
érkeztének. Boriséknak a tanyán, a kanászbojtár
mesélte el, ki otthon volt szalonnáért, Boris mind
járt szedelőzködött is, hogy meggyőződjék a való
ról, de férje, Ferkó, nem eresztette.
— Ki ne tedd a lábadat a tanyáról azért a
részeges sebonnaiért. Lettem volna csak én otthon,
fogadom Istenemre, ebrúdon ment volna ki. Ej!
otthon sincs, hazudik ez a k öly ök !
— Nem hazudtam biz én; kezet is csókoltam
Gábris bátyámnak, kaptam is érte egy fényes
piczulát. itt van la . . .
Megvakarta füle tövét Ferkó. — Gyere be Boris!
Bementek.
— Alig akarom elhinni, hogy az a sánta, top
rongyos koldus megcsalt volna. Kifizettem neki
előre a pénzt s még sem tette el láb alól, ez már
szörnyűség! Haza megyünk még ma, mert meg
veszi az öregek szivét, aztán akkor réti tanya, meg
tízezer forint, nektek jó éjszakát! Neki testálja
az öreg bizonyosan, úgy is sajnálja eleget, hogy
útilapot kötött a talpára. Tenni kell, míg nem késő.
-— Ne menjen be Ferencz, az Istenre kérem,
olyan rossz sejtelem gyötör, félek, baj lehetne.
Lássa, miért is tűzött össze legénykorában Gábrissal, most minden másként volna.
— Ne emlegesd, ne hánytorgasd mindig a sze
memre. Százszor megmondtam már : szálka voltam
a szemében, hogy hozzátok jártam. Meg is lesetett.
egyszer, s kicsiben múlt, hogy a fogam ott nem
hagytam. Nem tágítok, vagy ő, vagy én; de két
dudásnak szűk a csárda . . .
Ezzel kapta magát, se jó nap, se adjon Isten,
otthagyta feleségét a faképnél.
Csak úgy forrott az agya, izzóit a lelke. Sötét
gondolatok villantak meg fejében.
— Megállj, Mihók koldus, elverem még rajtad
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is a port, kerülj csak a kezem ügyébe! Lóvá tet
tél, ezt megkeserülöd!
Nem is nyit be, úgy löki be otthon a kis ajtót.
— Adjon Isten, apám uram!
— Fogadj Isten, F erk ó!
— Hallottam, hazavetődött Gábris, a híres, ki
kezet emelt az édes apjára!
Az öreg végig mustrálja a vejét, s nyugodtan
válaszol: „A kinek az édes apja meg is bocsátott,
a kit itthon is marasztott".
— Úgy! Majd arról teszek én — s indul befelé,
de Gábris a szóváltásra kilépett az ajtón.
Visszahökken mind a kettő, szemük villámot
szór, s egy pillanat, a két régi haragos ökölre
megy.
— Fiam! Ferkó! Segítség!
Villan a kés, lehanyatlik Gábris, tompa zuhanás
sal elterül a földön.
— Megfizettem, — szól bosszút lihegve Ferkó,
a másik pillanatban eltűnik a kertszeren.
— A doktorért, hamar, em berek! — kiált a
magával tehetetlen apa, s fia mellett összeesik.
III.
Őszbe csavarodott a természet. A fák lombkoro
nája a legkisebb szellőre is zizegve hull alá. A nap
ki-kivigygyan a terhes felhők közül, de nem áraszt
már meleget.
Gábris ott ül a lóczán a tornáczban, jól felgyámolítva dagadó párnákkal. Mellette édes anyja meg
Boris ül sápadt arczczal, kisírt szemekkel.
— Hol van Ferkó? Boris, — szól a beteg alig
hallhatóan.
A megszólítottnak megered a könye és síró fuldoklásba vész el a felelete.
— Csak el ne] eresztettem volna, csak el ne
eresztettem volna. Istenem, de meglátogattál engem,
bánat lett a kenyerem.
— Hívjátok ide, én megbocsátok neki — szól
a beteg halkan.
— Elment messzire — mond az édes anya —
de visszajön nemsokára, akkor . . . akkor megbékülbettek.
A kis kapunál lépések zaja, s lánczcsörgés hal
latszik.
Kívülről megszólal valaki: „Egy ital vizet kérünk
néném asszony, hosszú még az útunk, majd eltik
kadunk".
Boris felkel, siet ki a vízzel, de a mint az ajtót
kinyitja, leejti a kancsót, szótalan elfordul, s vissza
támolyog a beteg mellé.
Két zsandár között áll Ferkó, keze-lába nehéz
vasban. A mint tekintete Gábris halavány arczára
esik — a mennyire lánczai engedik — berohan
az aj ión, Gábris elé veti magát.
— Bocsáss meg . . . bocsáss meg . . . megszen
vedtem érte.
Gábris alig ismer reá, rongyos a ruhája, beesett
a szeme, mintha nem az a régi, büszke, gőgös
férfi volna. Szemében a megbánás könye.
— Azt mondta megboldogult édes apám, mikor
hazajöttem: „A nap le ne menjen a ti haragtar-

tástokon11. Istennél a bocsánat, én megbocsátok
szivemből.
— Hát te Boris, feleségem, tudsz-e feledni ?
Van-e még jó szavad a te megtántorodott uradhoz?
Boris nem tud szólni, eltakarja arczát, de a kezét
remegve nyújtja oda, melyet a férj csókokkal hal
moz el.
— E lőre! — hangzik a zsandár szava, zörög a
láncz, de a szivekről leesett a békó.
Ha édes is a bosszú, de édesebb a megbocsátás.
(Folytatjuk.)

Aranykönyv.
A z erzsébetfalvi ev. templom és papilak építésére
adakoztak: Müller C. Jakab 5 K., orsovai ev. egyh.
4 K., Kiss Árpád ev. lelkész gyűjtése 7 K. (Ebből:
Kiss Á. 2 K., ev. egyh. 2 K., Clausnitzer E., Paizs
Gy. 1— 1 K., N. N. 1 K.). szentantalfai ev. egyh.
2 K. 70 fii, Hegedűs Sándor, kereskedelmi miniszter
20 K., poprádi ev. egyh. 10 K., Polacsek Jánosné
2 K., Kuna Aurél főszolgabíró 2 K., Winecker
János gyűjtése 3 K. 40 fii., medgyesi ág. ev. presbyterium 28 K. 40 fii., Steuer Gyula 5 K., Scholcz
Róbert (Arad) 5 K., Libertiny Arzén (Soroksár)
gyűjtése 16 K. 40 fii., Doktorics Miklós (Erzsébetfalva) gyűjtése: 26 K, 20 fii., Harkai Mór kávés
4 K., Hevesi Adolf kávéháztulajdonos gyűjtése:
18 K. 40 fii. Összesen: 159 K. 50 fii. Főösszeg:
1501 K. 53 fii. Isten áldja meg a jószivö adako
zókat !

Különféle.
Győry Elek. | A Luther-társaságot s evangé

likus egyházunkat nagy vesz
teség érte Győry Elek halálával. Váratlanul, hirtelen
ragadta el a halál alig 61 éves korában. Temeté
sén a nemzet s egyházunk nagyjai egyaránt reszt
vettek s őszintén megsiratták a tartalmas, munkás,
őszinte, igaz férfiút. Ravatalát körülállották: Széli
K. miniszterelnök, gr. Széchenyi Gy., Darányi I.,
br. Fejérváry G. miniszterek, Zsilinszky Mihály,
Bernáth Gy. államtitkárok, Fabinyi Teofil v. b. 1.1.,
gr. Apponyi Albert, a képviselőház elnöke, Antal
Gábor, Szász K. ev. ref. püspökök, számos országgyűlési képviselő, ügyvédek, fővárosi bizottsági
tagok, a budapesti ev. magyar egyház presbyterei
stb. stb. A gyászszertartást Horváth Sándor buda
pesti ev. lelkész végezte, a ki a nála megszokott
ékesszólással nagy vonásokban méltatta az elhunyt
kiváló érdemeit. Ilyés Bálint országos képviselő a
függetlenségi párt nevében, Friedmann B. az ügy
védi kamara, Szohner L. az ügyvédi kör nevében
mondott búcsúszót. Künn a temetőben a sírnál
Nagy Dezső dr. mondott megható búcsúztatót. Egy
házunk elhunyt jelese nyugodjék békében. Sokat
fáradt, míg élt. Most már pihen. Érdemeinek mél
tatására még visszatérünk.
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Újabb alapító tagok. Társaságunk alapító tag
jainak száma ismét megszaporodott. Dr. Kéler Zoltán,
lelkes ügyészünk nemcsak maga lépett alapító tag
jaink sorába, de ajánlatára alapító tagokká lettek
Kéler Napóleon, műépítész, és dr. Bökay János egyet,
professzor. Dr. Bókay Árpád örökös taggá lett. Zsi
linszky M. elnökünk buzgólkodására Beniczky Árpád
és Stréter Alfréd országgyűlési képviselők, továbbá
Hámos László, gömöri főispán szintén alapító tag
jaink sorába léptek. Szívből üdvözöljük Társasá
gunk fényes nevű, új tagjait.
Kegyeletes alapítványok. E becses lapok 7-ik
számában „az eperjesi ág. hitv. ev. kollégium"
gyászát közvetlen bensőséggel, oly megkapó ter
mészetes festéssel írt kép kiegészítéséül hadd be
széljenek még a következő sorok:
„A mióta lenyugtatta az Úr fényesen tündöklő
napomat, oly kora reggelen és besötétítette előttem
a földet reményeim fényes nappalán ; a mióta éltem
lassan múló perczeit búra változtatta hatalmas
szent keze és minden dalomat szomorú énekké; a
mióta gyászruhát borított reám és olyanná tett
engem, mint a ki egyetlen fiát siratja, mint a kinek
kelő napja hunyt el, mint a ki a földre tekint és
íme sötétséget lát mindenütt, és a mióta én e sűrű
sötétségben elhagyatva á llo k : azóta a kétségbe
eséstől csak Isten irgalma óvta meg szivemet . . .“
így ír a lesújtott anya: Meliórisz Ilka úrnő, ala
pító levelében, a melyben kínjainak tengerén is,
Isten iránt hálás szive sugallatából „megboldogult
felejthetetlen jó fia emlékére" az „Eperjesi ág. hitv.
ev. í. egyház11 elidegeníthetetlen tulajdonaként, két:
400 —400 (négyszáz) koronás „deményfalvi dr. Me
liórisz Béla jogtanár“ alapítványt tett oly rendel
kezéssel, hogy az egyik alapítvány mindenkori
kamata egyházi czélokra fordíttassék; a másik „ösztöndíj-alapítvány11 kamata pedig az egyház polgári
leányiskolája egy szorgalmas növendéke számára
osztassák ki az évet záró vizsgálat alkalmából.
E két alapítványon kívül az eperjesi kollégium
„Jogakadémiáján“ 4000 (négyezer) koronás ösztön
díj-alapítványt; a „Jogász segítő-egyesületnél" 400
(négyszáz) koronás ; az „Ág. hitv. ev. Nőegylet“
számára 200 (kétszáz) koronás alapítványt tett a
kesergő anya „felejthetetlen jó fia nevére".
E sorok olvasója bizonyosan velem együtt vigasz
talja a bánatos anyát: a jeles ifjú nevét mi sem
felejtjük el, mert fénylik a sötétségben is az igaz
nak világossága, mert a jó férfiú halálában is
könyörül másokon, osztogat, adakozik a szegények
nek, az ő igazsága megmarad mindörökké, az ő
feje felemeltetik dicsőséggel!
Pihenj békén, korán elköltözött ifjú barátunk!
Élsz te közöttünk a jó cselekedetben, mely meg
rendítő halálodban is a Te szellemedről tészen
bizonyságot.
Te pedig oly fájó sebbel vérző nemes szív, jó
helyen keresed a vigasztalást; mi hiszszük, hogy
— megtalálod a csendes enyhületet!
y.
A budapesti kerepesi-úti egyházközség folyó
évi január hó 19-én tartotta meg rendes közgyű
lését. Az egyházi presbyterium teljes, az egyház
tagok nagy számban jelentek meg a gyűlésen.

Matuska István, az új egyházfelügyelő, ezen a gyű
lésen tette le a közgyűlés előtt hivatalos esküjét;
Bachát Dániel, az ékes szavú főesperes-lelkész úr
ünnepélyesen beiktatta hivatalába, mire a felügyelő
meghatva válaszolt, Úgy a lelkész, mint a fel
ügyelő tartalmas s szónoki hévvel előadott beszé
dét Knyasskó György egyházgondnok indítványára
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe foglalták.
A közgyűlés jóváhagyta a múlt évi egyházi zárószámadást s elfogadta az 1902. évre szóló előirány
zatot s köszönetének nyilvánítása mellett megadta
a felroentvényt Knyasskó György egyház-gondnok,
Krkos Lajos könyvvivő, Lencsó Lajos és Misura
Mihály ellenőr uraknak.
Több apróbb ügy elintézése után a közgyűlés
a hivatalába beiktatott rokonszenves felügyelőnek
kitörő éljenzésével véget ért.
Az orsz. protestáns árvaház karácsonyfájára
az elmúlt évben begyült 4633 K. 52 fii. készpénz
és jelentékeny természetben való adomány. A vá
lasztmány az árvák nevében lapunk útján is köszö
netét nyilvánítja a lelkes gyűjtőknek és kegyes
adakozóknak.
A világ legöregebb embere a múlt hónapban
halt meg Albániában; mint mondják — 160 esz
tendős volt s igen jó egészségnek és erőnek örvendett.
— A most élő emberek között legöregebb egy
moszkvai polgár, a ki százharminczhat esztendős
és még most se szorul pápaszemre. (Atyja 120
évet élt.) — A legöregebb nő a világon Amerika
Michigan államában él, de ő már csak száztizenhét
esztendős.
A kincskeresők. Nem régiben megemlékeztünk
arról, hogy Angliában részvénytársaság alakult,
hogy aranyat, kincset gyűjtsön a tengerből s így
tagjai rövid idő alatt minél nagyobb vagyont sze
rezzenek maguknak. Most hasonló esetről van tudo
másunk. Viktória angol gyarmaton összeállt egy
társaság, hogy a mesés hírű Kokosz-sziget kincseit
megkaparítsák. Ezen a szigeten ugyanis számos
kalózcsapat fordult meg, a kik ide ásták el az
összeharácsolt kincseket. A kezdet jónak Ígérkezik,
mert néhány nap alatt az összes részvényeket el
kapkodták.
Idioszinkrazia. Ez a különös hangzású név oly
sajátságos betegséget jelent, mely csak némely
embernél fordul elő, külön-különféle alakban. E
betegség nem egyéb, mint hogy az ember irtózik
valamely dolog látásától, vagy valamely hang hal
lásától. Egy angol orvosi lap számos érdekes esetet
gyűjtött össze. Felemlítjük közülük a következőket:
III. Henrik franezia király elájult, ha macskát látott.
I. Jakab angol király pedig iszonyúan reszketett,
mikor előtte kardot húztak ki. Egy angol orvos
beszéli, hogy ismerőse bőrén égési seb támadt, ha
— mézet kent reája. Egy bölcsész állítása szerint
szolgájának eleredt az orra vére, ha köszörülést
vagy papirsuhogást hallott. Szerencsére, mindez
olyan betegség, hogy orvos segítsége nélkül is
könnyen meg lehet gyógyulni. Kerülni kell ugyanis
a macskát, a köszörülést, stbit.
Babonás fejedelmek. A babona nemcsak a nép
rétegeiben van elterjedve, de néha a szalonok és
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paloták ajtóin is belopódzik. Lássuk csak a spiritizmust, vájjon hol talált leginkább visszhangra.
Nem a szalonokban-e, a jó társaságban, a maga
sabb régiókban ? Titokban hódolnak az emberek
a babonának, ha csak egy maroknyi sóval is, a
melyet a vállon dobnak át, hogy áldássá változ
tassa az átkokat; három tűt tűznek a ruhába, hogy
egy év alatt férjhez menjen a leány, még pedig
szive választottjához; az esküvő után nagyot lép
nek, a mikor a templomból kijönnek. Ez is áldo
zat, melyet a babona istennőjének hoznak.
Ezt az angol herczegnők házasságai alkalmával
látták. Ha a szertartás után rövid léptekkel hagy
ják el a templomot, szentül meg vannak győződve,
hogy a házasságból százmazó első gyermek leány
lesz. Tudva azonban azt, hogy a fejedelmi udva
roknál szívesebben látják a fiút első szülöttnek, a
templomot elhagyva, nagyot lépnek a küszöbön,
hogy az első gyermek inkább herczeg, mint herczegnő legyen.
Királyunkról, I. Ferencz Józsefről is beszélik,
hogy a mikor halálról vagy sírokról álmodik,
másnap nem foglalkozik a kormány vagy családja
ügyeivel.
Bismarcknak is voltak kisebb-nagyobb babonái.
Ha macskát látott az úton keresztül szaladni, úgy
útjából visszafordult. A pénteki napot is babonás
nak tartotta, a mely ősi időktől fogva szerencsétlen
volt reája nézve.
Az angol királynő pénteken egyáltalában nem
intézkedett. Okmányt nem írt alá, ha az 13-ára
esett. És ily napokon küszöbét sem volt szabad
átlépni környezetének, nehogy szerencsétlenséget
hozzanak.
Krisztina, a spanyol királyné, nyaklánczán egy
varjúszemet visel, a mely neki állítólag szerencsét
hoz. Ezt a varjúszemet még leánykorában, mint
ausztriai főherczegnő kapta nagyanyjától. Ez az
amulet szerencsét jelent, ha azt a szív fölött vise
lik. Ez azonban nem könnyű dolog, mert foglalvány nélkül a varjúszem is kellemetlen viselet,
még ha sokáig is viselik.
Józanul gondolkozóknak azt kell hinniük, hogy
a spanyol flotta gyászos kudarcza a közelmúltban
lefolyt spanyol-amerikai háborúban az amerikaiak
túlnyomó erejében rejlett. Igen tévednek ezek, kérem!
Ki hallott már valamit Castiglione gyűrűjéről ?
Ez remek opálgyürű, melyet Krisztina királyné
visel ujján; már pedig az egész spanyol nép meg
van győződve arról, hogy az opálgyürű hátráltatta
a spanyolok győzelmét, mert az opálkő szenesétlenséget jelent. És ugyancsak az időközben eltörött
varjúszemnek tulajdonítja a spanyol nép a szeren
csétlenségek hosszú sorozatát, a mely úgy az orszá
got, mint a királyi házat az utóbbi években érte.
E szerencsétlen opálgyürű régebben Castiglione
Lucia grófnő tulajdona volt, kinek XII. Alfonz
spanyol király is nagyban udvarolt. A király há
zasságot Ígért a szép grófnőnek. A mikor azon
ban Spanyolország érdekei azt kívánták, hogy
XII. Alfonz a gyöngéd Mercedest válaszsza hites
társul, Lucia grónő bosszút esküdött az ingatag
királynak.

A Castiglione-családnak ereklyéje volt ez a bámu
latos fényű, pompás vésetű opálgyürű, melyet nyert
csata után a család egyik őse legyőzött ellenfelé
nek, egy mór hadvezérnek, ujjáról vont le. A
saraczénus erre elátkozta a gyűrű mindenkori tulaj
donosát, azt jövendölvén, hogy egy év leforgása
alatt meg fog halni.
Lucia ezt a gyűrűt küldte nászajándékul a király
nak. Mercedes királynénak úgy megtetszett a
gyűrű, hogy kérte férjét, hadd viselhesse ő. Alfonz
neki adta a gyűrűt. Éttől a naptól fogva beteges
kedni kezdett Mercedes és néhány hónap alatt
meghalt. A gyűrű, mely amúgy is megtágult,
halálra aszott ujjain, magától leesett kezéről.
A király elérzékenyiilve vette föl szeretett neje
kedvencz ékszerét, megcsókolta s az üreg Krisz
tina királynénak ajándékozta. Nehány hónap alatt,
ez is meghalt. A végzetes ereklyét azután Alfonz
nővére kapta meg, Mária della Piedad infánsnő,
ki azonban csak néhány napig viselhette, mert
valami titokzatos betegség hirtelen elragadta.
E szerencsétlen esetek után a király már nem
merte a gyűrűt senkinek sem adni ; magánál tar
totta. Ujjúra húzta és 24 órán belül meghalt. Má
sodik neje, Mária Krisztina, a mostani regens
királyné ekkor magához vette az átkos gyűrűt.
Mikor a kis Alfonz betegeskedni kezdett, a
család tagjai erősen követelték, hogy a gyűrűt
pusztítsa el a varjúszemmel együtt. Hogy rokonai
kedvére tegyen, a királyné a gyűrűt nem hordta
többé, de a család védőszentjének nyakába akasz
totta s az mai napig is ott van. A varjúszemtől
azonban nem akart megválni a királyné.
A dán udvarnál Lujza királyné egy nemzeti
babonának h ód ol; a mennyiben leányainak első
konfirmácziós ruháiba három, varrásközben eltört
tűt varratott be. Ez a babona szehint jó parthit
biztosít a lányok számára. E kívánsága, mint
ismeretes, csakugyan teljesült is.
A sódobás hatása is elmaradhatatlan. Ezt a ba
bonás szokást erősen kultiválják a czári udvarban
és a szláv fejedelemasszonyok, mert akkor ízlik
az étel a férjnek, a családnak és a vendégnek is,
szóval nem fordulhat elő az asztalnál semmi kel
lemetlen dolog, ha a háziasszony, mielőtt az asztal köré
ülnének, egy marék sót hirtelen a háta mögé szór.
Érdekes mesécskét mond el Slokow a nemrégen
elhunyt bolgár fejedelemasszonyról és Mihály
inetropolitáról.
Boris herczeg születése napján nagy udvari ebéd
volt a szófiai udvarnál. Mihály metropolita lendü
letes pohárköszöntőben éltette a fejedelmet és a
fejedelemasszonyt, hogy Bulgária fölvirágoztatására
még sokáig éljenek.
Dörgő éljenzés követte a metropolita beszédét.
A fejedelem fölkelt helyéből, hogy koczintson a
metropolitával, a ki a fejedelemné mellett ült. A
metropolita mélyen meghatva a fejedelem e nagy
kegyétől, szintén fölemelkedett helyéből, hogy a
herczeg elé siessen poharával. A fejedelemasszony
mögött állt meg a metropolita, ki az orosz kon
zullal beszélgetett, nem vévén észre a történteket.
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— Az éjr áldását kérem a fejedelmi házra, szép verses elbeszélése felöl kérdezősködtek, jelenthetjük,
mondá a metropolita, poharát a fejedelem felé hogy az még több számon keresztül folyik majd. K I. F.
B p e st. Megkaptad-e küldeményünket? H. L B p e st Az
nyújtva és e pillanatban a fejedelemnő, ki e sza életrajz bevált. Mihelyt a cliché elkészül, közöljük. M . L.
vakat meghallotta, elegáns mozdulattal tenyerébe P á p a . Mihelyt lehet, szívesen írunk magánlevelet. B. C.
töltötte az előtte álló sótartó tartalmát és kecsesen B p e st. A folytatást várjuk. T . L. B p est. Ügy lesz, a mint
a háta mögé dobta, egyenesen a metropolita kívánja.
arezába.
K özli: Györy E.
Tudnivalók. A Luther-társaság rendes tagjai
Hiúság és jótékonyság. A Rio de Janeiroban
évi 8 koronát fizetnek s ezért a Társaság
emelt egyik kórház homlokzatán a következő fel
mindkét lapját s az évenként megjelenő összes
írás olvasható : A z emberi nyomorúságnak az emberi
hiúság. Ennek a felírásnak a története az, hogy kiadványokat tagilletményül kapják. A fiók
egyesületi rendes tagok évi 4 koronáért kapják
Don Pedro brazíliai császár felhívást intézett népé
az Ev. Csal. Lapot s a társaság kiadványait
hez, hogy adakozzanak egy, a fővárosban emelendő
fele
áron. A pártoló tagok évi 1 koronáért a
közkórház építésére. E felhívásnak azonban vajmi
Társaság
évi jelentését és a népies iratkákat
csekély eredménye lett. Fogta magát tehát a császár
kapják. A tagsági dijakat, az előfizetés öszs kihirdettette, hogy a ki a jelzett czélra 100,000
szegét a Társaság pénztárába (Bp., IV., Deák
milreis-t ad, az báróságot, a ki pedig 250,000 milreis-t
ad, az grófságot nyer? És ? . . . És folyt erre a pénz tér 4. sz.) kell küldeni. A ki a Társaság tag
özönével! A kórház el is készült csakhamar s ki j jainak sorába akar lépni, jelentkezzék Falvay
volt tűzve a megnyitás napja, melyen nagy ember Antal jegyző úrnál (Bpest, IV., Deák-tér 4.)
— Ujságreklamácziókat, azaz egyes újságtömeg jelent meg s feszült kíváncsisággal várta a
példányok elmaradását a postahivataloknál
hatalmas épület ama részének leleplezését, mely a
ingyenes visszajelentő lapokon lehet a kiadószem elől el volt rejtve. Nos, a homlokzatról a lepel
hivatalnak bejelenteni. A reklamácziókat a
lehullott s ott kiabált aranybetűkkel a felírás, hogy :
kiadóhivatal intézi elí — Lépjünk mentői töme
A z emberi nyomorúságnak az emberi hiúság!
gesebben a Luther-társaság körébe s terjeszszük lapjainkat, egyéb kiadványainkat. Mentői
hatalmasabb lesz a Luther-társaság tábora,
Pénztári kimutatás.
annál tovább hat el igaz ügyünk ereje.
A Luther-társaság pénztárába 1902. január 1-töl 31-éig
befolyt összegek kimutatása:
1. Alapító tagoktól : Egyetemes egyház a közalapból
1000 K „ Dessewffy Pál 200 K.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1902-re: Dr. Szelónyi
Aladár, Geduly Elek, Moravcsik Mihály, Holuby Adolf, Hajdú
Lajos, P.-Eöldvári egyház, Sopron lyceujn, Teszák Imre,
Csiskó János, Molnár Lajos, dr. Lanrovici János, Famler G.
Adolf, Pozsonyi theol. akad. könyvtár, Hörk József, Rédey
Károly, Trsztyénszky Ferencz, Török József, Bándy Endre,
Lift'a János, Dregály Gyula (évi 10 kor.), Lukács Béla, Stur
Dániel, Töpler Károly, Sárkány Sámuel, Miklóssy János,
Biszkup Béla, Beyer Fülöp.Biestyanszky Endre, Liptai András,
Honétzy Pál, Poszvék Sándor, Haubner Rezső, Nagy Pál,
Engisch Frigyes, dr. Ajkay Béla, Borza János. 1901— 1902-re:
Kramár Béla, H.-M.-Vásárhely egyház, Draskóczy Lajos.
1900-ra ■ Brassó-Apácza egyház. 1901-re: Pinkafő egyház,
Mayerfy József. 1898— 1899-re: Svehla István.
3. Fiókeg-yleti tagoktól évi 4 koronával: Rapos Samu, Steigele
Péter, Hirsch Henrik, Kiesel Lajos.
4. Pártoló tagoktól évi 4 koronával: Vönöczk egyház.
5. Evang. Családi L a p ra : előfizetőktől 65 kor. 20 fii.
6. Egyházirodalmi É rtesítőre: előfizetőktől 12 kor.
Összesen befolyt: 1673 kor. 20 fillér.
Budapest, 1902. február 1-én.
Bendl Henrik,
pénztáros.

A szerkesztő üzenetei.
M . E. E p erjes Megérkeztek-e a könyvek ? P. J. N y ír 
egyháza. Szólunk róla. B. M . T ü rk ö s. Örülök, hogy a lap

Önnek tetszik. Magunk is szeretnök, ha legalább másfél
ívenkint jelenhetne meg, de ehhez a tagok és előfizetők
számának nagyobb gyarapodása szükséges. T ö b b ek n ek ,
a kik Torkos László, lapunk érdemes volt szerkesztőjének

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
E ste.
R e g g e l.
Február.
Luk. 14, 16—35.
Luk. 14, 1 - -15.
15.
II. Kor. i6, 1— 10.
Máté 4, 1— 11.
16.
Luk. 15, 11--3 2 .
Luk. 15, 1 - -10.
17.
Luk. 16, 19 -3 1 .
Luk. 16, 1 - -18.
18.
Luk. 17, 1 - -10.
19.
Luk. 17, 11 -2 1 .
Luk. 18, 1 - -8.
Luk. 17, 22--3 7 .
20.
Luk. 18, 31--4 3 .
Luk. 18, 9 - 30.
21.
Luk. 19, 1 - -27.
Luk. 19, 28--4 0 .
22.
Zsid. 12, 1 - 6.
Máté 15, 21 —28.
23.
Máté 11, 25 - 3 0 .
24.
Ap. iesel. 1, 15— 26.
Luk. 20, 17--2 6 .
25.
Luk. 20, 1 - 16.
Luk. 20, 27-=-47.
Luk. 21, 1 - -13.
26.
Luk. 21, 25--3 8 .
Luk 21, 14--2 4 .
27.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják/ Lukács 11, 28.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
február 14-én.
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